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Stockholms Byggnadsantikvarier har på uppdrag av Archus utfört en 

kulturmiljöutredning över förslag till tillbyggnad i kv Lothar 5, Västerås. Arbetet har 

innefattat genomgång av arkivmaterial, besiktning på plats samt en bedömning av 

områdets kulturhistoriska värde. Utredningen syftar till att titta på byggnadernas 

kulturhistoriska värde i förhållande till en eventuell exploatering. Arbetet har också 

omfattat en analys av eventuell påverkan av riksintresset Västerås stad. 
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Karta från Eniro.se 

 

Kulturmiljöutredningen har till uppgift att analysera områdets kulturhistoriska 

värden samt att titta på eventuell påverkan av områdets kulturmiljövärden i 

samband med exploatering. 

Planområdet ligger i centrala Västerås och hela kvarteret är beläget inom område 

som är av riksintresse för kulturminnesvården.   
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Bild ur planbeskrivning, Stadsbyggnadsförvaltningen 2018-11-13. Grön ruta 

markerar föreslagen tillbyggnad. Aktuellt förslag är något bearbetat. 

 

I Västerås stads bevarandeprogram från 1985 är byggnaden på Lothar 5 utpekad 

som byggnad med större kulturhistoriskt eller konstnärligt värde. 

Hela kvarteret är beläget inom område som är av riksintresse för 

kulturminnesvården. Det finns ingen värdetext om just denna kvarter, men 

Verkstads‐ och kontorsbyggnader inom kvarteren Ottar och Mimer, samt 

flerbostadshusen på Östermalm i närheten av Lothar nämns i beslutet.    

Västerås [U 24]  

Motivering: Stadslandskap med stadsmiljöer präglade av medeltida strukturer, 

regleringen under 1600-talet, industrisamhällets stadsbyggande främst i form av 

industrimiljöer, bostadsområden och samhällsservice från ca 1880-tal -1940-tal, 

centrumområde som visar modernismens centrumomvandling från ca 1950-tal – 

1970-tal samt av betydelsen som stiftsstad, skolstad och residensstad.  
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Uttryck (förkortad text): Verkstads- och kontorsbyggnader inom kvarteren Ottar 

och Mimer. ASEA:s huvudkontor i nationalromantisk tegelarkitektur och höga 

klocktorn som utgör ett landmärke för staden. Mimerverkstaden som anspelar på 

nationalromantiska ideal med tegel i fasaden och även uppvisar moderna 

arkitektoniska strömningar genom dess stålbalkskonstruktion och stora öppna ytor. 

Flerbostadshusen på Östermalm som uppfördes för industriernas arbetare under 

1910- och 1920-talen i storgårdskvarter och lamellhus i två våningar med putsade 

fasader. 

Detaljplanen överensstämmer med Västerås ÖP 2026.  

2005 väcktes frågan om att byggnadsminnesförklara byggnader på fastigheterna 

Lothar 2,3 och 5 tillsammans med Mimer 5 och 7, Ludvig 17 och 18, Kåre 5 samt 

Ottar 5 och 6 med motivet att bebyggelsen utgör en viktig del av Sveriges 

industrihistoria. Länsstyrelsen gjorde bedömningen att flera av fastigheterna 

uppfyllde kraven på byggnadsminnesförklaring men avslog ändå frågan med 

hänvisning att fastigheterna har tillräckligt skydd genom angivna 

skyddsbestämmelser i detaljplan. 

I gällande detaljplanen från 2001, har den nu aktuella delen av fastigheten Lothar 5 

markanvändningen Bostad och Kontor, men marken får inte bebyggas, så kallad 

prickmark. Skyddsbestämmelserna i detaljplanen anger vidare att byggnaderna inte 

får rivas, att befintliga fasaddetaljer ska bevaras och underhåll skall göras med 

traditionella material och metoder. I detaljplanen anges också att bygglov krävs för 

underhållsåtgärder som avser byggnadens yttre och att byggnadens användning 

skall anpassas efter byggnadens kulturvärde. 

Kvarteret Lothar 5 är utpekat som ett område med kulturhistorisk värdefull 

bebyggelse i Västerås stads bevarandeprogram från 1985. Detta innebär att Plan-och 

bygglagens paragrafer angående förvanskning och varsamhet gäller.  

PBL kap 8§13 (förvanskningsförbud) 

Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig 
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eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, 

får inte förvanskas. 

PBL kap 8§14 (anpassat underhåll) 

Byggnaders yttre skall hållas i vårdat skick. Underhållet skall anpassas till 

byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig 

synpunkt samt till omgivningens karaktär. 

PBL kap 8§17 (varsamhetskrav vid ändring) 

Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag 

beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 

konstnärliga värden tas till vara. 

 

Den nu aktuella tillbyggnaden planeras som en tillbyggnad mot den södra gaveln på 

Hahrska palazet vilket uppfördes efter ritningar av Erik Hahr 1919. Byggnaden 

uppfördes som Folkets hus och var i det ursprungliga förslaget tänkt att bli mycket 

större. Förslaget bantades, ca en tredjedel av det ursprungliga förslaget uppfördes.  

 

Ursprungligt förslag till Hahrska palazet, ritning av Erik Hahr. 
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Folkets hus i hörnet Allégatan och Timmermansgatan omkring 1930. Foto: Ernst 

Blom. 

Att beskriva äldre bebyggelsemiljöers kulturhistoriska värden är en metod för att 

analysera och beskriva andra värden än ekonomiska. Det rör sig om värden som ger 

oss information om tidigare historiska förhållanden och värden i kulturmiljön som 

ger upphov till upplevelser hos brukare och/eller besökare. Kulturhistoriska värden 

tar sig fysiskt uttryck i hur ett område är planerat, bebyggelsens och landskapets 

utformning, byggnadsmaterial, färgsättningar och utformningen av mark och 

hägnader. Den kulturhistoriska bedömningen nedan bygger på det system som 

Riksantikvarieämbetet utarbetat. Systemet bygger på olika värdekriterier som är 

sorterade under dokumentvärden och upplevelsevärden vilka kompletteras med 

övergripande och förstärkande egenskaper. Resultatet ger en nyanserad och 

kvalitativ analys av såväl bebyggelse som kulturmiljöer. 

  Dokumentvärden är de historiska värden som byggnaden genom sin 

existens berättar. Dessa historiska egenskaper delas upp i underrubrikerna: 

byggnadshistoriskt, byggnadsteknikhistoriskt, arkitekturhistoriskt, 

samhällshistoriskt, socialhistoriskt, personhistoriskt samt teknik‐ och 



 

 

 

9 (19) 

Kulturmiljöutredning Lothar 5, Västerås 

 

industrihistoriskt värde.  

 Upplevelsevärdena karaktäriserar upplevelsen av byggnaden. Dessa kriterier 

delas upp i: arkitektoniskt värde, konstnärligt värde, patina, miljöskapande 

värde, identitetsvärde, kontinuitetsvärde, traditionsvärde och symbolvärde. 

 De övergripande och förstärkande motiven kompletterar värdena. Dessa 

motiv är autenticitet (äkthet och ursprunglighet), pedagogiskt värde 

(tydlighet), kvalitet samt sällsynthet och representativitet. 

 

Samhällshistoriskt värde 

Hahrska palazet uppfördes 1919 som Folkets hus. Västerås var en blomstrande 

industristad med växande befolkning och arbetarna i staden skulle erbjudas 

underhållning såsom teater och musikalisk underhållning. 

Byggnaderna i kvarteret Lothar är uppförda vid olika tider och varje hus är uppfört i 

den tidens formspråk, alla har de varit moderna för sin tid. Bland annat ligger ett 

jugendhus samt ett nybyggt bostadshus i kvarteret. Gemensamt för dessa hus är att 

de är uppförda i en för sin tid modern stil med höga ambitioner. 

 

Arkitekturhistoriskt och arkitektoniskt värde 

Hahrska palazet är kulturhistoriskt intressant genom sin tidstypiska gestaltning och 

är en karaktärsbyggnad i området.  Fasaderna är uppförda i nationalromantisk stil 

med slutna fasader och en dekorativ gavel. Entrén är markerad med mittrisaliter och 

en frontespis med dekorativ utformning. Byggnaden äger också mycket höga 

arkitektoniskt värde genom dess väl genomarbetade formspråk och välbevarade 

fasader.  
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Det nu aktuella förslaget innebär att en ny detaljplan tas fram som tillåter att 

Hahrska palazet byggs till med en ny byggnad mot den södra brandgaveln. Den nya 

byggnaden är tänkt som ett flerbostadshus med möjlighet att innehålla 15 lägenheter 

samt en bokal i bottenvåningen. Utformningen av huset är modern för att följa den 

tradition i området att utforma byggnader i sin tids formspråk. Den nya byggnaden 

har en vertikal resning, den är endast 9 meter bred i bottenvåningen. Byggnaden har 

dragits in från gatan så att gaveln på Hahrska palazet fortsatt är synlig. Uppåt 

vecklar byggnaden ut sig då våningsplan och balkonger kragar ut, byggnaden 

beskrivs som ett urbant träd med ett grenverk kring trapphuskärnan. 

Fasadmaterialet är tegel med en sockelvåning av sten. 

Det aktuella förslaget har bearbetats efter diskussion mellan arkitekt och antikvarie. 

Byggnadens höjd har sänkts med 5 meter genom att ett våningsplan tagits bort samt 

att våningshöjden i översta våningen har minskats. De byggnadsdelar som tidigare 

kragade ut över Hahrska palatzet har minskats.  

I samband med detaljplanens granskningskede ställdes krav från Länsstyrelsen på 

att en fördjupad kulturmiljöanalys skulle tas fram för den aktuella byggnaden. 

Kravet ställdes för att de skulle kunna bedöma eventuell påverkan på riksintresset. 

Analysen är gjord utifrån de plan- och perspektivskisser som tagits fram för den 

planerade tillbyggnaden av Archus arkitektur. Frågeställningarna innefattar 

planförslagets påverkan på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, stadsbilden, 

siktlinjer och riksintresset. Den aktuella byggnaden har inte bedömts interiört. 

 



 

 

 

11 (19) 

Kulturmiljöutredning Lothar 5, Västerås 

 

 

Gestaltningsförslag, Archus arkitekter 2019-12-17. Äldre förslaget till vänster, det 

nya till höger. 

 

Gestaltningsförslag, Archus arkitekter 2019-12-17. Äldre förslaget till vänster, det 

nya till höger. 
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Situationsplan, Archus arkitektur 2020-01-28. 

Riksintressen för kulturmiljövården är sammanhängande kulturmiljöer av stor 

betydelse ur ett nationellt perspektiv. Det är områden som pekats ut av 

Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet gemensamt. För riksintresseområden för 

kulturmiljövården gäller att de ska skyddas mot åtgärder som kan innebära påtaglig 

skada på kulturmiljön. Till varje område som pekats ut som riksintresse för 

kulturmiljövård finns en riksintressebeskrivning, som redogör för anspråket. Det är 

den delen av anspråken som regleras enligt lag (Miljöbalken 3 kap 6 §). Ett 

riksintresse kan bara vägas mot andra riksintressen, inte mot intressen som 

kommunen bedömer som viktiga i allmänhet. Förbudet mot att vidta åtgärder som 

kan påtagligt skada riksintresset gäller oberoende av om den planerade åtgärden 

vidtas inom eller utanför det utpekade riksintresseområdet. Det är åtgärdens 

påverkan på områdets riksintressanta värden som ska bedömas och som avgör 

åtgärdens tillåtlighet. Länsstyrelsen kan upphäva en detaljplan som innebär påtaglig 

skada och ska senast vid granskningen lämna besked om invändningar som kan leda 
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till ett ingripande. Om länsstyrelsen bedömer att en åtgärd kan medföra påtaglig 

skada bör länsstyrelsen så tidigt som möjligt ange hur åtgärden riskerar att inte 

tillgodose riksintresset. Därigenom skapas förutsättningar för att åtgärden ska 

kunna justeras under planeringsprocessen och att påtaglig skada undvikas. Vid 

bedömningar av förändringar i riksintresse för kulturmiljövården är det möjligheten 

att förstå och uppleva det riksintressanta kulturhistoriska sammanhang som ligger 

till grund för utpekandet centralt. Detta handlar om möjligheten att läsa och uppleva 

miljön. Riksintressen består av objekt, karaktärsdrag, strukturer, funktioner och 

samband som gör berättelsen läsbar. Påverkas dessa påverkas möjligheten till 

läsbarhet och därigenom riksintresset. Vid bedömningar av konsekvenser är det 

beskrivningar hur dessa olika uttryck påverkas och förändras som är centralt. 

I bedömningen utgår vi från Riksantikvarieämbetets handbok för riksintressen som 

utkom år 2014. En av handbokens centrala aspekter belyser kulturmiljöns läsbarhet. 

Det vill säga hur väl miljön fortsättningsvis kommer att karaktäriseras av eller 

återspegla det riksintressanta sammanhang som ligger till grund för utpekandet. I 

denna bedömning utgås från påverkan på miljön som helhet samt påverkan på 

enskilda objekt som har betydelse för den riksintressanta kulturmiljöns läsbarhet.  

Placering 
Planförslaget kommer i första hand att påverka övriga byggnader i kvarteret Lothar, 

främst Hahrska palatzet, vilken som tidigare nämnts har höga kulturhistoriska 

värden. Framförallt är dessa knutna till byggnadens utformning i en tydligt 

utpräglad nationalromantisk stil. Fasadernas puts, med profilerade listverk och 

risaliter som delar upp fasadytorna är viktiga markörer för arkitekturen.  

Placeringen av den nya byggnaden, invid gaveln av Hahrska palatzet, kan påverka 

läsbarheten av den historiska bebyggelsestrukturen i kvarteret då den volymmässigt 

är större än befintlig bebyggelse. Detta gäller främst från korsningen Stora 

gatan/Mimergatan. Då den nya bebyggelsen är indragen i förhållande till befintlig 

bebyggelses fasadliv är möjligheten till läsbarhet större än om den nya bebyggelsen 

hade legat dikt an. 
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Volym och utformning 
Hur den nya bebyggelsens skala och utformning påverkar miljön är väsentligt att 

beakta. Den påverkan de arkitektoniska tilläggen kommer att ha på kvarteret 

Lothars kulturhistoriska värde blir stor vid den omgestaltade platsbildningen vid 

korsningen Stora gatan och Mimergatan. Mot den bakgrunden är det särskilt viktigt 

att de tillägg som görs måste ha en hög verkshöjd både i idé och utförande.  

Utformningen kommer enligt det föreliggande planförslaget bli ett tydligt tillägg till 

den befintliga byggnaden. Ett sådant tillvägagångssätt har både fördelar och 

nackdelar. Bland nackdelarna kan nämnas att tillbyggnaden kommer avvika mot 

den ursprungliga i form och material. Den tänkta förändringen kommer bryta med 

den ursprungliga arkitekturen och istället bli en stark kontrast till densamma.  

Bland fördelarna kan nämnas att förändringen blir tydligt avläsbar, vilket är positivt 

ur pedagogisk synvinkel. Istället för en pastisch blir tillbyggnaden en tydlig årsring 

som läggs till de redan befintliga som finns inom kvarteret.  

Den del av riksintresset som omfattas av detaljplanen för kvarteret Lothar innehåller 

idag en mycket varierad bebyggelse. Gemensamt för bebyggelsen i kvarteret Lothar 

är att de är uppförda vid olika tider och varje hus är uppfört i den tidens formspråk, 

alla har de varit moderna för sin tid. 

Bebyggelsen i kvarteret Lothar ligger precis i gränsen mellan den lägre ålderdomliga 

bebyggelsen och den sentida bebyggelsen där våningsantalen är fler. Trots att den 

nu aktuella byggnaden kommer bli högre än de tidigare uppförda husen kommer 

den inte bli så pass synlig i stadsbilden att den riskerar att påverka riksintresset på 

ett negativt sätt. Undersökning av siktlinjer har gjorts från ett flertal ställen i 

kvarteren som gränsar till kvarteret Lothar. Eftersom tillbyggnaden är tänkt att ske 

inom kvarteret så förändras inte den befintliga kvartersstrukturen. 

 

Känslighet/tålighet  
Bedömningen vilar på en översiktlig känslighets- och tålighetsanalys i vilken vi 

utgått från risken att de kulturhistoriska värdena förstörs eller minskar vid 

föreslagna förändringar eller tillägg och utifrån kulturmiljöns möjlighet att ta emot 

nya inslag utan att dess kulturhistoriska karaktär eller värde påtaglig förändras. 

Grunden i analysen är de värdebärande uttrycken, strukturerna och sambanden som 

är särskilt nödvändiga för företeelsens helhet och relevans. 

Vår bedömning är att kvarterets sammansättning av olika byggnader från olika tider, 
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alla uppförda med tidstypisk utformning, gör att kvarteret i stort är relativt tåligt för 

nya tillägg. Dock i den mindre skalan, med Hahrska palatzet som närmsta granne, är 

närmiljön känslig för förändringar. Sett i förhållande till riksintresset är vår 

bedömning att de motiv och uttryck som beskrivs i riksintresset tål byggnaden enligt 

gällande förslag. 

 

Kumulativa effekter  
Risk för att planen skall innebära kumulativa effekter i form av att byggnader med 

en modern utformning, som bryter av mot äldre bebyggelse, kan komma att bli 

prejudicerande är svår att bedöma. Västerås stad har sedan länge en tradition av att 

uppföra nya byggnader i sin tids formspråk med höga krav på arkitektonisk god 

kvalité. Detta har gett Västerås stadskärna samt kvarteret Lothar en blandad och 

sammansatt bebyggelse. 

Vår bedömning är att en tillbyggnad enligt nu aktuellt förslag kommer innebära en 

begränsad påverkan på den befintliga bebyggelsens kulturhistoriska värde. Dock är 

påverkan acceptabel och bedöms inte utgöra någon risk för påtaglig skada på 

riksintresset Västerås stad, påverkan på riksintresset bedöms bli begränsad. Stor 

hänsyn bör dock tas till den bebyggelse som finns i kvarteret. 

Detta är Stockholms Byggnadsantikvariers bedömning, slutlig bedömning görs av 

Stadsbyggnadskontoret i samband med bygglov och bygganmälan. 

 

Sofia Bruto 

Byggnadsantikvarie, Certifierad sakkunnig avseende kulturvärden, behörighetsnivå K 
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Vy längs Stora gatan. 

 

 

 

 

 

 

Korsningen Stora 

gatan/Mimergatan. 
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gatan/Mimergatan. 
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Vy mot Mimergatan. 

 

 

 

 

 

 

Hahrska palazet 

uppfört 1919. 

 

 

 

 

 

 

 

Vy inifrån gården. 
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Vy inifrån gården. 

 

 

 

 

 

 

Korsningen 

Mimergatan/ 

Timmermansgatan. 

 

 

 

 

 

 

Sentida byggnad 

korsningen 

Timmermansgatan/  

Karlsgatan. 
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Jugendhus i 

korsningen 

Timmermansgatan/ 

Stora gatan. 

 


