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SAMMANFATTNING
BYGGNADERNAS
TILLKOMST

Södra skolan uppfördes i två etapper 1920 och
1921. Vid samma tid uppfördes intilliggande
gymnastikhall/vaktmästarbostad.
Tallåsskolan stod färdigt 1946 (undervisningsdelen) och 1949 (aulan).
Den s k Kupolen uppfördes som tennishall 1936
och används idag som matsal.
Nuvarande gymnastikhall uppfördes 1978.

KULTURHISTORISK
KARAKTÄR
Södra skolan

Södra skolan är ett typiskt exempel på
1920-talets offentliga byggande med influens
från klassicismen. Gymnastikhallen/vaktmästarbostaden hade ursprungligen inslag av närmast nationalromantisk karaktär.
Huvudbyggnadens karaktär har påverkats av
en tillbyggnad på 1940-talet, då bl a sidoskeppen utvidgades. Gymnastikhallens karaktär har
påverkats av fasadernas tilläggsisolering och
fönsterbyten.

Tallåsskolan

Tallåsskolan (Läroverket) är ett typiskt exempel
på modernismens skolbyggande med funktionalistisk grund och 1940-talets återgång till traditionella drag som fasader i tegel och sadeltak.

KULTURHISTORISKT
VÄRDE

Tallåsskolans kulturhistoriska karaktär är
påtagligt välbevarad. Den har i viss mån påverkats av tillägget av en yttre foajé kring år 2000.

Planområdet är utpekat i Katrineholms kommuns kulturmiljöprogram. För Södra skolans
huvudbyggnad framhålls dess monumentala
karaktär. För Tallåsskolan omnämns omsorgen
om detaljer som entréer, fönster och takfot liksom fasaderna av gult tegel och knyts till tidens
byggande. Byggnadens terränganpassning till
intilliggande ås omnämns också.

BEFINTLIGA UTPEKANDEN
Kulturmiljöprogram

En grässlänt med dekorativt utformad terrassering i sten samt utsmyckningar norr om aulan
utgör liksom grus- och grästäckta ytor väster
om skolan delar av anläggningens viktiga karaktärsdrag.

Kulturmiljöprogrammet rekommenderar stor
hänsyn till byggnadernas detaljbehandling vid
renovering/utbyten, att tillbyggnader bör undvikas och byte av fasadmaterial ej tillåtas.

Kupolen

Den f d tennishallen Kupolen knyter med sitt
höga, välvda tak an till modernismens byggande av idrottsanläggningar. En serie likartade
anläggningar med välvda tak burna av limträbalkar utfördes under 1930- och 40-talen. Kupolens ursprungliga karaktär har förvanskats av
senare tiders förändringar i fasad och fönstersättning. Tillkommande sidoskepp har också
påverkat karaktären.

Riksintresse Katrineholm D28

Motivering: Stadsmiljö som tydligt speglar järnvägsbyggandet som samhällsbildande faktor
och där utvecklingsstadierna från ren landsbygd till modern stad är läsbara.
Riksintresset avser att spegla järnvägsbyggandet som samhällsbildande faktor och utvecklingsstadierna från ren landsbygd till modern
stad. Bland de samhällsfunktioner riksintresset avser spegla omnämns i riksintressets kunskapsunderlag staden som skolort. Här finns bl

Gymnastikhallen

Gymnastikhallen är typisk för sin uppförandetid under senmodernismen genom sin rätlinjiga,
kantiga volym, flacka tak samt materialval.
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a följande formulering: ”Det första hus i Katrineholm som byggdes speciellt för skolverksamhet var Västra skolan, uppförd på 1880-talet. Då
dessa lokaler inte räckte till för folk- skolans
barn byggdes Östra skolan 1907. Södra skolan
stod klar 1921.”
Planområdet är beläget utanför angiven
avgränsning för riksintresseområdet, men
kan genom sitt kulturhistoriska innehåll sägas
avspegla en aspekt av riksintressets motiv.
Genom sitt kulturhistoriska innehåll kan riksintressemotivet sägas verka förstärkande för det
kulturhistoriska värdet hos berörda skolmiljöer
och därmed förundersökningens ställningstagande.
FÖRUNDERSÖKNINGENS BEDÖMNING
Södra skolan

Södra skolans huvudbyggnad har ett tydligt
arkitektoniskt och samhällshistoriskt värde i en
lokal kontext. Den berättar på ett tydligt sätt om
stadens tillväxt och tidens typiska skolbyggande
med klassicistisk influens.
F d gymnastikhallen är viktig genom att visa hur
tidens skolor utgjordes av en huvudbyggnad som
kompletterades av kringbyggnader. Dess kulturhistoriska värde har påverkats tydligt negativt
genom tilläggsisolering och fönsterbyte.
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Tallåsskolan

Tallåsskolan (Läroverket) har ett påtagligt högt
kulturhistoriskt värde av samhällshistoriskt och
framför allt arkitektoniskt slag. Skolan med aula
framstår som ett mycket gott, välbevarat exempel på modernismens skolbyggande på funktionalistisk grund och berättar dessutom om stadens tillväxt och ambitionen att skapa såväl
läroverk som värdiga lokaler för kulturella evenemang. Särskilt arkitektoniskt genomarbetad
med stora värden också i den interiöra gestaltningen är aulan.
Kupolen

F d tennishallen Kupolen har ett visst kulturhistoriskt värde som del av sin samtids uppförande
av idrottsanläggningar. Motsvarande anläggningar med välvt tak buret av limträbalkar kan
sägas vara typiska för sin tid. Värdet utgörs av
det välvda taket och den interiört exponerade
takkonstruktionen. Sammantaget är det kulturhistoriska värdet endast måttligt på grund av
omfattande förändringar av fasader och fönster.
Gymnastikhallen

Den nuvarande gymnastikhallen har ett visst
värde då den visar hur en samlad skolmiljö har
vuxit fram över tid. Sammantaget bedöms det
kulturhistoriska värdet vara mindre betydande.

I relation till PBL är värdena sådana att byggnaden är att anse som kulturhistoriskt särskilt värdefull byggnad enligt PBL 8 Kap. § 13. Södra skolans
huvudbyggnad bör ges ett tydligt skydd i detaljplan
i form av rivningsförbud (r), skyddsbestämmelser
(q) och varsamhetsbestämmelser (k). För förslag
till planbestämmelser, se specifikt avsnitt.

FÖRSLAG TILL SKYDDSFORMER
HÄNSYN TILL BEFINTLIG BEBYGGELSE
Tallåsskolan

Tallåsskolan har ett högt kulturhistorsikt värde
med tydlig grund i arkitektoniska kvaliteter
där byggnadskropparnas disposition, materialval och detaljutföranden tillsammans med hög
bevarandegrad utgör huvuddrag.

Södra skolans f d gymnastikhall med vaktmästarbostad har ett visst värde som del i den samlade skolanläggningen. Dess tidstypiska uttryck
har påverkats påtagligt genom bl a en förvanskande tilläggsisolering, byte av fasadmaterial och inklädsel av vertikalsträvor. Den f d
gymnastikhallen bör ges skydd i detaljplan i
form av rivningsförbud (r) och varsamhetsbestämmelser (k). För förslag till planbestämmelser, se specifikt avsnitt.

Byggnadens kulturhistoriska värden kan vara
sådana att de bör värnas genom byggnadsminnesförklaring enligt Kulturmiljölagen. I länet
finns ett underskott av byggnader som representerar modernismens offentliga byggande.
För att avgöra om skolans värden är så höga
sett i en nationell kontext behöver en kompletterande kulturhistorisk utredning genomföras.

F d tennishallen (matsalen)

I relation till PBL är värdena sådana att byggnaden är att anse som kulturhistoriskt särskilt värdefull byggnad enligt PBL 8 Kap § 13. Tallåsskolan bör ges ett tydligt skydd i detaljplan i form
av rivningsförbud (r), skyddsbestämmelser (q)
och varsamhetsbestämmelser (k). För förslag till
planbestämmelser, se specifikt avsnitt.

F d tennishallen är i sitt utförande typisk för
de idrottsanläggningar med välvt tak som uppfördes under 1930- och 40-talen. Dess exteriör är tämligen kraftigt påverkad av senare
tiders ombyggnader. Kupolen bör ges skydd i
detaljplan i form av rivningsförbud (r) och varsamhetsbestämmelser (k). För förslag till planbestämmelser, se specifikt avsnitt.

Södra skolan

Gymnastikhallen

Plan- och bygglagens generella bestämmeler
kring varsamhet bedöms vara tillräckliga.

Södra skolans huvudbyggnad har ett arkitekturhistoriskt värde i lokal kontext som representant
för 1920-talets klassicistiskt influerade offentliga
byggande. Byggnadens uttryck i relation till sin
samtids byggande är tämligen nedtonat. Byggnaden har genomgått förändringar i form av tillbyggnader som i viss mån påverkat planformen.

UTFORMNING AV NY BEBYGGELSE

Planområdet präglas av skolbyggnader från
flera olika tider, var och en med sina tidstypiska
karaktärsdrag. Detta kan tala för möjligheten
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att addera dagens tidsskikt till miljön. Områdets
bebyggelse har delvis höga kulturhistoriska värden, vilket ställer utformningskrav på sådana
tillägg.
• Ny bebyggelse ska utformas med en medveten
relation till den befintliga kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen. Vald gestaltning ska motiveras utifrån hur den förhåller sig till natur- och
kulturvärdena på platsen samt hur den bidrar
till att skapa en ny kvalitativ och estetiskt tilltalande helhet.
• Ny bebyggelse bör i enlighet med rekommendation i kulturmiljöprogram samt nivån på de
kulturvärden som identifieras i denna rapport i
första hand utföras inte utföras tillbyggnad till
Tallåsskolans byggnadskropp utan som fristående byggnad. Tallåsskolans distinkta planform
liksom karaktäristisk fönstersättning, entréer
och fasaddekor berörs av föreslagen tillbyggnad.
• Ny bebyggelse utförd som en tillbyggnad ställer stora arkitektoniska krav och en medveten
relation till den befintliga kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen. Vald gestaltning ska motiveras utifrån hur den förhåller sig till natur- och
kulturvärdena på platsen samt hur den bidrar
till att skapa en ny kvalitativ och estetiskt tilltalande helhet.
• Ny bebyggelse bör inte vara synlig från Drottninggatan varifrån Tallåsskolan med aula kan
sägas utgöra ett landmärke och fondbildande
byggnad.
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• Ny bebyggelse bör genom sitt läge ge fortsatt
möjlighet att uppleva befintliga skolbyggnaders
skala och karaktär. Tallåsskolans östra långsida
bör förbli tydligt exponerad.

• Tillbyggnaden påverkar eller eliminerar utpekat värdefull detaljutformning som entréer, takfotsdekor och övrig fasaddekor.

• Ny bebyggelse bör ha en begränsad anslutningsyta till befintlig byggnadskropp och lämna
befintliga entrépartier utan påverkan.

KONSEKVENSBEDÖMNING FÖRESLAGEN
ÅTGÄRD

Konsekvenser för kulturhistoriska värden

Med utgångspunkt i föreliggande volymstudie
bedöms föreslagen tillbyggnad utgöra en förvanskning av Tallåsskolans karaktärsdrag. Föreslagen åtgärd förefaller inte i tillräcklig mån
beakta den kulturhistoriska karaktären hos
befintlig byggnadskropp, där planformen utgör
ett av de viktiga karaktärsbärande dragen.
Tillbyggnadens volym och proportion bryter
påtagligt mot den befintliga byggnadens strama
formspråk och uttalat långsträckta form.
• Tillbyggnaden riskerar genom sina proportioner och samlat omfattande volym att otydliggöra den stringenta, långsmala planform som
tillhör skolans bärande karaktärsdrag och som
tydligt återspeglar korridorskolans princip.
• Tillbyggnaden riskerar att bryta och otydliggöra den östra sidans tätt sittande, rytmiskt
utformade fönstersättning.
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Inledning
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SYFTE, METOD OCH AVGRÄNSNING
BAKGRUND

Bygg- och miljönämnden i Katrineholms kommun beslutade den 15 juni 2016 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
en ny detaljplan för kvarteret Järven, i syfte att
möjliggöra nybyggnation av en skola i anslutning till Tallåsskolan.
Syftet är att undersöka möjligheterna att
genomföra en utbyggnad av en ny högstadieskola i anslutning till den befintliga Tallåsskolan med tillhörande aula, som bedöms vara kulturhistoriskt värdefull.
Inom planområdet finns även den kulturhistoriskt värdefulla Södra skolan, en mindre gymnastikhall och vaktmästarbostad strax norr om
Södra skolan, Kupolen som tidigare har varit
tennishall samt en större gymnastikhall som
inte bedöms ha kulturhistoriskt värde.

SYFTE OCH OMFATTNING
I den pågående planprocessen har efterfrågats
ett kunskapsunderlag för kulturmiljö i form av
en antikvarisk förundersökning samt konsekvensbedömning av föreliggande förslag till tillkommande byggnadsdel.

Uppdraget omfattar redogörelse för områdets historik, identifikation samt beskrivning
av befintliga karaktärsdrag och kulturvärden

inom planområdet. Vidare ska rekommendationer för hur utpekade kulturvärden kan tas tillvara med varsamhets- och skyddsbestämmelser
ges, liksom förslag till egenskapsbestämmelse
för tillkommande byggnad för att anpassa och
minimera påverkan på Tallåsskolan samt planområdet i övrigt.

GENOMFÖRANDE
OCH METOD

Arbetet har utförts genom
• Framtagande och inläsning av underlagsmaterial
• Platsbesök med fotodokumentation (exteriört
samt översiktligt interiört)
• Sammanställning av historisk bakgrund,
bebyggelse och närområde
• Identifikation av relevanta kulturhistoriska
sammanhang
• Kulturhistorisk värdering med identifikation
av karaktärsdrag och delar som representerar
befintliga kulturvärden
• Bedömning av känslighet för föreslagen förändring inom planområdets olika delar
• Identifikation av lämplig skyddsform och formulering av relevanta varsamhets- eller skyddsbestämmelser
Arbetet har bedrivits under januari och februari 2018. Analysen av bebyggelsens och miljöns
värde tar stöd i Riksantikvarieämbetets plattform Värdering och urval.
9
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Planområde
och historik
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FÖRUTSÄTTNINGAR, NULÄGE OCH HISTORIK
PLANOMRÅDET

Avgränsning och egenskaper

Planområdet är beläget söder om Katrineholms
centrum. I norr utgör den långsträckta, skogbevuxna Västra Skogsåsen områdets avgränsning. Rullstensåsen utgör en påtaglig struktur som bidrar till områdets karaktär. I väster
avgränsas planområdet av Läroverksgatan, i
söder av Oppundavägen och i öster av Vasavägen.
Bebyggelsen är i stor utsträckning belägen i
anslutning till omgivande gator vilket bidrar
till att planområdet får en tydlig rumslighet. I
den nordvästra delen samt mellan f d tennishallen och Södra skolan finns en del lövträdsvegetation. Kring Tallåsskolan finns fristående tallar
samt små grupper av tallar. Centralt inom planområdet finns en gräsbevuxen idrottsplan.
Marken utgörs mestadels av hårdgjorda ytor.
Väster om Tallåsskolan finns grustäckta ytor
och söder om Tallåsskolans aula är marken gräsbevuxen i åssluttningen.
Bebyggelse

• Södra skolan med f d gymnastikhall och vaktmästarbostad (1920-1921)
• Tallåsskolan med aula (1946, 1949)
• Kupolen (1936) (f d tennishall, nu matsal)
• Gymnastikhall (1978)

Närområde

Utanför planområdet finns åt norr delvis mer
storskalig bostadsbebyggelse med 1980-talskaraktär. I söder och öster finns villabebyggelse
och småskaliga flerfamiljshus med tidsmässigt
ursprung i funktionalismens 1930-tal och de
därpå följande årtiondena. I väster finns dels
något äldre, större villor samt lamellhus med
ursprung i 1900-talets mitt, dels en långsträckt
byggnadskropp i form av flerfamiljshus, präglad av övergången mellan nationalromantik och
1920-talsklassicism (se nedan).

Västra Skogåsen
TALLÅSSKOLAN

Gällande detaljplan

Kvarteret Hemgården

Gällande detaljplan beslutades 1945 och härrör
från planeringen inför uppförande av Läroverket (Tallåsskolan) med aula. Planbestämmelserna innefattar bestämmelser för markanvändning och byggnadshöjder.

GYMNASTIKHALL

KUPOLEN

SÖDRA SKOLANS F D
GYMNASTIKHALL

SÖDRA SKOLAN

HISTORIK

Katrineholms stad

Stationssamhällets framväxt
Katrineholm har vuxit fram som ett utpräglat stationssamhälle. Västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg invigdes 1862. En
av stationerna förlades i Stora Malms socken
och fick sitt namn efter närliggande gården Cathrineholm. Genom att även järnvägssträckan Katrineholm–Norrköping anslöts
då Östra stambanan invigdes 1866 blev
Katrineholm viktig knutpunkt för järnvägen.

Ovan: Bebyggelse inom planområdet. Dessutom markeras kvarteret Hemgården samt Västra Skogåsen.

Industristaden Katrineholm
Katrineholm inrättades till municipalsamhälle
1883. De första stadsstadgorna utfärdades 1887
och år 1917 fick Katrineholm stadsrättigheter.
Jordbruksredskap, gjutna produkter och pump-
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separatorer lade viktiga delar av grunden för att
göra Katrineholm till en industristad.
Stadens tillväxt utgick från järnvägsstationen
och dess byggnader. Kring järnvägen byggdes
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bostadshus, samt mindre verkstäder och smedjor, som senare utvecklades till industrier.
Tillväxten började norr om järnvägen. Först 1872
uppfördes det första huset på södra sidan om
järnvägen och det var åt detta håll som staden
senare expanderade. På 1880-talet hade kvarter i
rutnätssystem på ömse sidor om järnvägen. Torget anlades i söder och där växte sedan Katrineholms affärscentrum fram. Bebyggelsen anpassades efter terrängen och rullstensåsen som
går genom stadens södra del. Kvarter och vägar
utanför det första samhällets rutmönstrade plan
fick en tidstypisk, mer organisk form.
Bebyggelseutveckling under 1900-talet
Med fabrikernas expansion blev det svårt att få
tag på arbetskraft, varför industrierna lät uppföra egna bostäder. Ett tidigt exempel på detta
var Hemgården.
Stadens befolkning fördubblades 1935-1950. Eric
Schuwert blev 1942 Katrineholms första stadsarkitekt. I tidens anda och med kommunernas
ökade planeringsansvar stod den första generalplanen färdig 1950. Genom denna stimulerades
egnahems- och radhusbyggandet och Katrineholm var vid mitten av 1950-talet ett utpräglat
villasamhälle.
Skolstaden Katrineholm
Katrineholms skolhistoria står för en viktig del
av stadens utveckling. En teknisk aftonskola
fanns i staden redan 1901, liksom Katrineholms
samskola. 1906 startade Katrineholms praktiska
skola ur vilken Katrineholms tekniska skola
utvecklades. Katrineholms praktiska skola lade
grunden grunden för en stor satsning på yrkes-

utbildning för olika grupper, med elever från
hela landet. Ett utbildningssystem som kallades
”inbyggd verkstadsskola” påbörjades i Katrineholm på 1920-talet. Det var ett samarbete mellan skola och näringsliv som innebar att man på
plats hos företagen utbildade industriarbetare.

1900-talets andra hälft. Mot söder bryts de traditionella raka och delvis slutna kvarteren upp
där bebyggelse har tillkommit på 1970- och
1980-talen.
Kvarteret Järven med närområde
Trädgårdsstadsinspiration
Söderut bryter Västra Skogsåsen in som en
grön kil. Mellan Linnévägen och Oppundavägen
har bebyggelsen en trädgårdsstadsinspirerad
karaktär mellan och utgörs då delvis av friliggande äldre villor med påkostad karaktär.

Äldst av skolorna i Katrineholm är Västra skolan som byggdes i tre omgångar i slutet av 1800talet. Samhället växte snabbt och redan 1907
byggdes Östra skolan. År 1921 stod Södra skolan
klar. År 1906 hade samskolan ombildats till en
kommunal mellanskola där man kunde ta realexamen. Den kommunala mellanskolan blev en
samrealskola 1930. År 1946 tillkom genom nuvarande Tallåsskolan ett gymnasium. Skolan blev
Katrineholms högre allmänna läroverk 1954.
Katrineholms Praktiska skola bytte namn till
Katrineholms tekniska skola.

Hemgården
Väster om planområdet finns kvarteret Pantern
som bebyggdes kring 1920 med två långsträckta
byggnadskroppar i form av flerfamiljsbostadshus, den s k Hemgården. De färdigställdes för
anställda vid AB Grönkvists Gjuterier, ritades av
arkitekterna A Landén och N Åström. De arkitektoniskt väl genomarbetade husen präglades
av övergången mellan nationalromantik och
1920-talsklassicism.

Centrum med planområdets närområde

Centrum
Planområdet finns i områdets södra del. Centrum
begränsas i söder av Oppundavägen, i norr och
väster av järnvägen och i öster av Vasavägen.

Södra skolan
Hemgården kom att stilmässigt knyta an till
Södra skolans 1920-talsklassicism. Diskussioner om en större skolbyggnad i söder togs upp
kring 1914 efter att ett antal skolor hade förlagts i tätortens norra delar. Beslut om uppförande av folkskolebyggnad i kvarteret Järven
fattades 1919 och Södra skolan kom att uppföras i två etapper, färdiga 1920 respektive 1921.
För ritningarna stod arkitektfirman Ericson &
Grefveberg.

Området nyttjades från början mest som jordbruksmark. Stadsplanen som upprättades 1891
utvidgades 1929 och gäller i sina huvuddrag
även idag. I norr vid järnvägsstationen ligger
Stortorget, där stadens affärscentrum har vuxit
fram. I söder finns en del äldre villabebyggelse.
Centrum är ganska stort, med ett flertal affärsgator. Stortorget ramas in av monumentala
byggnader från olika perioder och med olika
stiluttryck. Längre åt söder präglas det byggda
till stor del av storskalig bebyggelse från
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Tennishallen Kupolen
Tennishallen uppfördes 1934-1935 som nödhjälpsarbete efter ritningar av arkitekt Birger
Lindberg. Arkitektfirman Hagstrand & Lindberg
stod bakom ett antal funktionalistiska idrottshallar runt om i Sverige. Byggnaden utgör ett
tidigt exempel på den serie av idrottshallar med
höga, välvda tak av bärande limträbalkar som
kom att utföras under 1930- och 40-talen.
Tallåsskolan
Efter andra världskriget fanns stora byggnationsbehov. År 1945 hade staden fått tillstånd att uppföra en samrealskola som var samlokaliserad med
ett realgymnasium. Skollokalerna beslutades
kompletteras med en aula omedelbart norr om
skolans byggnadskropp. Undervisningsbyggnaden stod färdig 1946, men Katrineholms läroverk
(Tallåsskolan) invigdes först 1949, då även aulan
stod klar. Arkitekt var Eric Schuwert (1908-1969).
Schuwert examinerades från Kungliga tekniska
högskolan 1935 och fortsatte studierna vid
Kungliga konsthögskolan till 1939. Från 1935 var
han anställd hos Cyrillus Johansson i Stockholm.
1942 blev han stadsarkitekt i Katrineholm, och
1950 i Vaxholm. Från 1958 drev han egen arkitektverksamhet från Stockholm.
Gymnastikhallen
Södra skolans f d gymnastikhall används idag för
skolans fritidsverksamhet. År 1978 uppfördes en
ny gymnastikhall väster om den ursprungliga.
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Höger överst: Stadens tillväxt
åt söder med kvarter och
gatunät i friare former. Planområdet markerat. Höger underst: Södra skolan. Längst till
höger: Planområdet före och
efter Södra skolans uppförande 1920-1921.
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Ovan: Ritningar Södra skolan inför tillbyggnad genom ombyggnad av sidokropparna (längst till vänster respektive höger i bild) vid 1940-talets mitt.. Ovan höger, från ovan: Södra skolan, f d gymnastikhallen, ritning inför uppförande. Tennishallen Kupolen innan nuvarande tillbyggnad samt ändringar fasad och fönster.
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Läroverket/Tallåsskolan, ritningar inför uppförande samt foto 1950-tal.
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Ovan: Vy längs Oppundavägen åt öster med Kupolen närmast vänster och på avstånd Södra skolans huvudbyggnad, på samma sida vägen.
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Längst till vänster: Kvarteret Hemgården med bostadsbebyggelse
väster om planområdet. Vänster
överst: Drottninggatan mot norr, i
fonden Tallåsskolans aula. Vänster
underst: Läroverksgatan samt bostadsbebyggelse öster om Tallåsskolan.
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Kulturhistorisk
värdering samt förslag
till skyddsformer
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BYGGNADERNAS
GESTALTNING
Södra skolan

Södra skolan stod färdig 1921, uppförd i U-form.
Fasaderna var putsade i en ljus kulör och den
ganska låga sockeln utförd i råhuggen sten.
Taket var avvalmat och troligen tegeltäckt.
Fönstren var högsträckt rektangulära och småspröjsade. Bottenvåningens fönster var stickbågade. Huvudentréerna var vända åt norr
och upp till dem ledde trappor i huggen sten.
Här fanns dubbelportar i trä med småspröjsad
uppglasning. En av portarna betonades särskilt
genom att omges av en kraftig portik i sten.
Det samtidigt uppförda gymnastikhuset hade
en mer rustik gestaltning med influenser från
nationalromantik och jugend. En i ljus kulör
putsad fasad sektionerades med vertikalsträvor
som antydde ett kolonnmotiv krönt av en stiliserad kapitälform. Fönstren var relativt små,
högt placerade och med en varierande grad av
småspröjsning. Entrédörren i trä med dekorativ gestaltning var försedd med stora överljusfönster. Sadeltaket var långt neddraget, vilket
tillsammans med byggnadens proportioner gav
den ett satt uttryck.
Läroverket/Tallåsskolan

Läroverkets undervisningsdel stod färdig 1946
och aulan 1949. Båda delarna försågs med fasad
utfört i ett gult, lågt fasadtegel med rödaktiga nyanser. Liggfogarna är höga och utförda
tryckta, medan stötfogarna är fyllda och i liv
med fasadteglet. Fogbruket har en gulaktig ton
som korresponderar med tegelkulören. Byggnadens sockel är låg och utförd i slät natursten.

Fasaden gavs en diskret men viktig artikulering
i form av en bred taklist i slät puts med ett stiliserat tandsnittsmotiv. Rytmiskt utskjutande
fasadtegel ovanför sockeln på den västra fasaden sam förhöjda omfattningar i tegel kring
bottenvåningens fönster åt öster kompletterade
gestaltningen. Takavvattning, fönsterbleck och
skorstensinklädning utfördes i kopparplåt.
Undervisningsdelens byggnadskropp är rak och
utpräglat långsträckt och smal, med en i fasad
något förskjuten mindre byggnadsdel längst i
söder. Mellan undervisningsdel och aula anlades utskjutande åt öster en lägre byggnadsdel
med putsad fasad, liggande fönster med förskjuten mittpost och flackt sadeltak. Åt söder finns
här en pelarförsedd arkad med bl a entrédörr
i trä. Även denna byggnadsdel har fin, diskret
artikulering i form av utskjutande gult fasadtegel i band underst i fasad samt närmast takfoten.
Fönstersättningen är rytmisk och på klassrumssidan åt öster påtagligt tät. Bågarna utfördes i
vitmålat trä och rutorna var mestadels tvådelade i en förskjuten horisontell fönsterdelning.
Korspostfönster förekom delvis åt väster i bottenplan och odelade bågar i bottenplan åt öster.
Huvudentréerna på respektive långsida markerades genom att kraftigt skjutas fram ur fasaden och förses med en profilerad omfattning av
marmor. Även övriga entréer gavs en marmoromfattning.
Aulan kontrasterar mot undervisningsbyggnaden genom sitt mjuka formspråk, där hörnen åt
söder var mjukt svängda medan de åt norr där-

Södra skolan, fasad åt norr respektive väster.
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till svepte inåt som i en vågform. Överst i fasad
i entrésidans båda hörn utfördes dekorativa
håltagningar. Även här användes gult fasadtegel i motsvarande utförande som i undervisningsdelen. Byggnaden, inskuren i rullstensåsen, var utförd i suterräng och i hörnet åt öster
fanns en kompletterande, låg byggnadskropp
med slätputsad fasad och pulpettak. Aulan har
i övrigt “platt” tak. Liksom undervisningsdelen
har aulan takavvattning utförd i kopparplåt.
Vid sidan om de mjuka yttre formerna utgör
huvudentrén åt norr ett av byggnadens huvudmotiv. En indragen, spröjsad uppglasning dominerar tillsammans med ett entréparti som
skjuter fram till fasadliv och är helt utfört i
dekorpanel i trä. Hela entrémotivet omges av
en profilerad marmorlist. Försänkta putsade
väggpartier är på ömse sidor om entréns uppglasning försedda med omfattande reliefmotiv.
Sekundära entréer åt väster är utförda i ädelträ
samt omfattning i marmor med krönande bleck
i kopparplåt.
Aulans långsidor har vardera en rad fönster med
nedåt förskjuten horisontell mittpost. I fasadens
nedre del åt väster samt i den låga putsade delen
finns fönster uförda i ädelträ med oregelbunden
spröjs, avfasade hörn samt, åt väster, oregelbunden yttre form. Åt väster finns kring fönstret en
tunn omfattning i marmor.
Interiört har aulan mycket ambitiös utformning,
där foajén är försedd med marmorgolv med figurativa mosaikmotiv, trapphus med bl a dekorativt format smidesjärn, hörsalsdörrar med stora
intarsiamotiv och teatersalong med inslag av
ribbad träpanel och väggfält i dekorativ träfanér.

Överst. Södra skolan, f d gymnastikhall. Ovan vänster: Kupolen. Ovan höger: Nuvarande gymnastikhallen.
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Kupolen

Tennishallen utfördes med bottenvåning i
träpanel och, åtminstone på gavelsidan mot
Oppundavägen ett långt obrutet fönsterband.
Det övre, bågformiga gavelfältet var i sin helhet
uppglasat. Vid byggnadens sydöstra hörn fanns
en utbyggnad, möjligen för panncentral, försedd med pulpettak.
Gymnastikhallen

Byggnaden är till sin karaktär låg, med bottenvåning utförd i gult tegel kompletterat av liggande träpanel närmast takfoten. Halldelen
omsluts av två byggnadsdelar för omklädningsrum. Halldelen har ett övre plan med fasader i
korrugerad plåt. Taket är flackt, med pulpettak
på omklädningsrum och sadeltak på halldelens
övre plan.

FÖRÄNDRINGAR OCH
BEVARANDESTATUS
Södra skolan

Huvudbyggnad
Södra skolan genomgick en tillbyggnad under
1940-talets andra hälft, då de båda sidoskeppen omgestaltades och den västra av dem kraftigt byggdes ut åt söder. Ombyggnaden anslöt i
huvudsak till fasadens ursprungliga uttryck med
likartad fönstersättning och spröjs som ansluter till ursprunglig karaktär. Med ombyggnaden
bröts dock skolans symmetriska planform.
Fönster och dörrar är bytta. Fönstren är utåt
och inåt utförda i trä, portarna är bytta, några
utförda i aluminium och några i trä.
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Interiörerna är i hög grad präglade av sentida
ytskikt eller färgskikt. Fönsterbänkar genomgående utförda i marmor samt trapphusen, varav
ett med såväl trappa som räcken i smidesjärn
bevarade utgör minnen av ursprungligt utförande.
Södra skolans ursprungliga gymnastikhall
Byggnaden har tilläggsisolerats och försetts
med träfasad, vilket i hög grad har förvanskat
dess uttryck. Fönster och portar är bytta. Interiört utgör entréhallens mosaikförsedda golv
samt trapphus i marmor med räcken i ädelträ
och smidesjärn bevarade delar.
Tallåsskolan

Byggnaden framstår som i hög grad välbevarad.
Störst påverkan på byggnadskroppen utgör en
yttre foajédel tillbyggd kring år 2000 på aulans
östra sida, sammanbyggd med den lägre, putsade byggnadsdelen. Den yttre foajen är uppglasad med aluminiumram kring glasytor, försedd
med putsad sockel och träpanelklätt parti närmast ursprunglig byggnadskropp.
Ett hisschakt har byggts till på utsidan av den
västra långsidesfasaden. Det är klätt med gult
tegel och kröns av en sarg i plåt.
Merparten av skolans fönster är bytta till aluminiumfönster med plåtinklädd omfattning.
Aulans ädelträfönster finns dock kvar. Entrédörrar har bytts till dörrar i aluminium.
Interiört präglas undervisningsdelen av sentida
ytskikt eller färgskikt. Fönsterbänkar i marmor
samt trapphus med trappor och räcken i ädelträ och smide utgör viktiga ursprungliga delar.

Tallåsskolans aula, huvudfasad åt söder respektive åt väster mot Läroverksgatan. Till höger aulans entréreliefer samt framskjutet entréparti på östra långsidan.
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Ovan: Södra skolan, huvudentré, interiört trapphus i ursprungligt utförande samt fasad mot norr, se även utformning trappa med sidor av grovhuggen sten samt bottenplans fönster med slät omfattning.

Kupolen

Byggnaden har förändrats påtagligt i relation
till ursprungligt utförande. Den har att döma
av äldre bildmaterial försetts med utvidgade
respektive helt tillagda sidoskepp. Den välvda
byggnadsdelen hade ursprungligen helt uppglasade väggar, medan bottenvåningen hade
obrutna fönsterband. Idag är den välvda delens
väggar till största delen klädda med skivor i plåt
och bottenvåningens fönstersättning är tydligt förändrad. Med befintliga ytskikt har bygg-

naden i stor utsträckning en prägel av 1980-tal
som förvanskar det ursprungliga uttrycket. Det
välvda taket utgör det karaktärsdrag som tydligast placerar byggnaden i sin ursprungstid.

KULTURHISTORISKA
SAMMANHANG
En växande stad

Planområdet berättar om den unga och växande
staden Katrineholms expansion åt söder, utanför de ursprungligen planlagda rutnätskvarteren kring järnvägen. Planområdets omgivning
är starkt präglat av de friare kvartersformer

Gymnastikhallen

Byggnadens karaktär överensstämmer i hög
grad med dess uppförandetid.
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som inspirerats av det trädgårdsstadsideal som
upprepade gånger låg till grund för stadsplanering i Sverige under 1900-talets första del.
Spegel av 1900-talets skolbyggande

Planområdet speglar aspekter av det svenska
skolbyggandet från 1920-talet till 1940-talet.
1920-talets monumentala skolbyggande och
1940-talets funktionalistiska skolbyggande är
planområdets viktigaste inslag.
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Städernas skolbyggande under 1920-talet
Södra skolan representerar städernas skolbyggande som en del av det offentliga byggandet
under sekelskiftet och 1900-talets inledning. Det
offentliga byggandet präglades då av monumentalitet och påkostade utföranden. Mötet med en
påkostad, högtidlig arkitektur avsåg att i sig
utgöra en del av elevernas fostran. Södra skolan
bär framför allt arkitektoniska spår av 1920-talsklassicismen. Den är i sitt arkitektoniska uttryck
lågmäld. Sin närvaro och betydelse signalerar
den i första hand genom den stora byggnadsvolymen, vars blocklika former i slät puts hör
20-talsklassicismen till. En viktig integrerad del
av anläggningen är den ursprungliga gymnastikhallen med vaktmästarbostad.
Städernas skolbyggande under 1940-talet
Även offentliga byggnader som skolor kom att
påverkas starkt av funktionalismens svenska
genombrott på 1930-talet. Funktionalistiska principer som att låta funktion styra utformningen,
avsaknad av fasaddekor, betydelsen av interiörernas ljustillgång och planlösningar styrda av
rationella, ofta vetenskapligt studerade, principer, kom att bli styrande under lång tid.
Med framväxten av välfärdssamhället under
socialdemokratisk regeringsperiod kom skolbyggnaderna att tillsammans med stadshusen
representera den nya tidens märkesbyggnader,
där kommunerna tog ett allt större ansvar för
sociala reformer och samhällsfunktioner.

rat tegel i fasad och återinförande av sadeltak
hör till de drag som gör 1940-talets arkitektur
mer jordnära genom att återknyta till det traditionella byggandet.
Idrottens byggande under modernismen

Kupolen
När funktionalismen som arkitektur introducerades i Sverige under 1930-talet var också fritidslivet och idrottandet en aktuell fråga, inte
minst genom en alltmer reglerad arbetstid. Vid
en idrottsutställning i Ystad 1936 hade idrottshallen Bollen uppförts, försedd med höga, bågformade tak buret av fristående limträbalkar
var den mycket modern. För produktionen stod
Törebodaföretaget ”Aktiebolaget Fribärande
Träkonstruktioner” (Töreboda Limträ). Utställningsbyggnaden Bollen i Ystad blev en inspiration till nya idrottshallar som kom att växa fram
på olika orter i Sverige under de kommande två
decennierna. Tennishallen Kupolen är en del av
den serie idrottshallar i liknande utförande som
uppfördes under 1930- och 40-talen.
Gymnastikhallen
Uppförandet av den nuvarande gymnastikhallen visar på tidens upplevda behov av förnyade
utrymmen knutna till skolans aktiviteter. Arkitektoniskt överensstämmer byggnaden väl med
ett rationellt och funktionellt betonat 1970-talsbyggande med rötter i det s k miljonprogrammet.

Den strängt avskalade estetiken med slätputsade, ljusa fasader och de flacka taken om
bidrog till upplevelsen av samtidig lätthet och
lådform kom däremot att mjukas upp. Expone-

Tallåsskolan, fasad åt öster samt Tallåsskolans aula, fasad mot Läroverksgatan och bakre kortsidesfasad.
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KULTURHISTORISK
VÄRDERING
FÖRUTSÄTTNINGAR
Befintliga utpekanden

Riksintresse Katrineholms stad
Katrineholms stad är utpekat som ett riksintresse för kulturmiljövården nr D28, enligt 3 kap
Miljöbalken. Motiveringen lyder ”Stadsmiljö
som tydligt speglar järnvägsbyggandet som
samhällsbildande faktor och där utvecklingsstadierna från ren landsbygd till modern stad är
läsbara.” I uttrycket nämns stadsplanen, bebyggelse vid järnvägsstationen, järnvägsparken och
Stora Torget.
Planområdet är beläget utanför riksintresseområdet. Däremot finns staden som skolort
omnämnt som bland de samhällsfunktioner riksintresset avses spegla. Här finns bl a följande
formulering: ”Det första hus i Katrineholm som
byggdes speciellt för skolverksamhet var Västra skolan, uppförd på 1880-talet. Då dessa lokaler inte räckte till för folk-skolans barn byggdes
Östra skolan 1907. Södra skolan stod klar 1921.”
Tallåsskolan utgör en mycket god representant
för hur skolbyggandet på modernistisk grund
och med folkhemstanken som grund är en förlängning av berättelsen om framväxten av
Katrineholm som modern stad.
Genom sitt kulturhistoriska innehåll kan riksintressemotivet sägas verka förstärkande för det
kulturhistoriska värdet hos berörda skolmiljöer
och därmed förundersökningens ställningstagande.
Tallåsskolans aula, huvudentré, undervisningsdelens taklist samt ursprungliga cykelställ väster om skolan.

24

ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING - JÄRVEN 3, KATRINEHOLM

Planområdet är beläget utanför angiven
avgränsning för riksintresseområdet, men
kan genom sitt kulturhistoriska innehåll sägas
avspegla en aspekt av riksintressets motiv.
Kulturmiljöprogram
Kulturmiljöprogrammet för Katrineholms kommun ”Sörmländsk bygd under 7000 år” (1987)
presenterar 68 miljöer med särskilda kulturhistoriska värden. Planområdet inkluderas i miljön ”Hemgården”. De byggnader som särskilt
omnämns är bostadshusen Hemgården, Södra
skolan samt Tallåsskolan.
Södra skolan representerar enligt utpekandet
en äldre generation folkskolor som karaktäriseras av sin monumentalitet.
Tallåsskolan representerar enligt utpekandet en
skolhusmodell där storskalighet har ersatts av
en mer varierad, vänligare arkitektur. Särskilt
framhålls den omsorg som lagts vid detaljer som
entréer, fönster och takfot. Detaljutformningen
liksom fasadmaterialet gult tegel beskrivs som
typiskt för tidens offentliga byggande. Byggnadens terränganpassning, särskilt aulan i sluttningen, omnämns också.
Kulturmiljöprogrammets rekommenderade förhållningssätt:
• Ägna stor hänsyn till detaljbehandling vid renovering och eventuella utbyten
• Undvika tillbyggnader
• Inte tillåta byte av fasadmaterial

Bebyggelsehistorisk områdesbeskrivning (bilaga
till översiktsplan)
Sörmlands museum inkluderar Tallåsskolan i
sin bebyggelsehistoriska områdesbeskrivning.
Byggnaden är, liksom Södra skolans huvudbyggnad identifierad som en ”karaktäristisk
och välbevarad” byggnad inom stadsdelen Centrum. Tallåsskolan beskrivs som ett landmärke
när man närmar sig från Drottninggatan, med
varsam placering i terrängen och mjukt formad
fasad vilken korresponderar väl med åsen, både
till färg och form. Tallåsskolans byggnation
anges som en startpunkt för efterkrigsti dens
bebyggelse i staden.

Södra skolan

Arkitektoniskt värde
Södra skolans huvudbyggnad har ett arkitekturhistoriskt värde i en lokal kontext som representant för 1920-talets klassicistiskt influerade
offentliga byggande.
Södra skolans ursprungliga gymnastikhall har
ett visst värde som del i den samlade skolanläggningen. Dess tidstypiska uttryck har påverkats
påtagligt genom bl a en förvanskande tilläggsisolering, byte av fasadmaterial och inklädsel
av vertikalsträvor. Interiört utgör entréhallens
mosaikförsedda golv samt trapphus i marmor
med räcken i ädelträ och smidesjärn karaktärsdrag som tillför påtagliga gestaltningsmässiga
kvaliteter som också indikerar byggnadens uppförandetid.

KULTURHISTORISKT VÄRDE
Planområde

Planområdet berättar inom en begränsad yta
om städernas skolbyggande under flera delar
av 1900-talet. Anläggningarna bidrar till förståelsen av Katrineholms utveckling. Den samlade
anläggningen är tydligt läsbar som skolmiljö.

Samhällshistoriskt värde
Södra skolans huvudbyggnad har ett tydligt
samhällshistoriskt värde då den berättar om
stadens tillväxt och skolsystemets utbyggnad
under 1900-talets första hälft. Genom berättelsen om skolväsendet och skolbyggnadernas
gestaltning kan värdet knytas till motivet för
riksintresset Katrineholms stad.

MIljöskapande värde
Skolbyggnaderna är genom sina lägen utmed
Oppundavägen respektive Drottninggatan väl
exponerade märkesbyggnader som har ett tydligt miljöskapande värde i relation till omgivningen. Aulans fondskapande verkan sedd från
Drottninggatan i sydlig riktning har ett miljöskpande värde. Genom f d tennishallen Kupolens
läge utmed Oppundagatan har även den ett visst
miljöskapande värde.

Tallåsskolan

Arkitektoniskt värde
Tallåsskolan är en mycket tydlig representant för
1940-talets skolbyggande. Anläggningen utgör
en omsorgsfullt gestaltad helhet med hög grad
av bevarade material och ursprungliga karaktärsdrag. Det arkitektoniska värdet är högt. Den
höga arkitektoniska ambitionen är anmärkningsvärd i ljuset av den tidsmässiga närheten
till andra världskriget och till samtidens knappa
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resurser. Genom den samlade verkan av undervisningsbyggnad och aula kan anläggningen ha
ett påtagligt kulturhistoriskt värde också i en
nationell kontext.
Skolans planform med korridorer och intilliggande klassrum är tidstypisk och väl avläsbar i
den östra sidans täta fönstersättning. Skolans
proportioner med den långsmala byggnadskroppen svarar väl mot planlösningen.
Gult tegel i fasad är karaktäristiskt för tidens
skolbyggande och annan offentlig byggnation.
Användandet av särskilt fasadtegel med försänkt liggfog förhöjer gestaltningsvärdet. Förskjutna byggnadsdelar och inslag av flera fasadmaterial, som i den lägre putsade tvärkroppen
åt öster, är tidstypiska.
Fasadernas dekor i form av taklist samt antydda
listverk i utskjutande fasadtegel är på en och
samma gång stram och diskret som genomarbetad och tillför betydande estetiska värden.
Särskilt höga värden kan knytas till skolans
aula. Dess mjukt lekfulla former, det dominerande entrépartiet med tillhörande utsmyckning samt ursprungliga snickerier i ädelträ har
stora gestaltningsmässiga värden. Till värdena
hör även interiörerna med påkostade materialval, konstnärlig utsmyckning och utformning av
trapphus samt hörsal.
Samhällshistoriskt värde
Tallåsskolan har ett tydligt samhällshistoriskt
värde då den berättar om stadens tillväxt samt
det ökade kommunala ansvaret för den offentliga servicen efter andra världskriget. I det
framväxande välfärdssamhället kom skolbygg-

ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING - JÄRVEN 3, KATRINEHOLM

naderna att tillsammans med stadshusen representera den nya tidens påkostade märkesbyggnader, symboler för en ny tid. Hit hörde inte
bara skolfrågan, utan också den vikt som lades
vid lokaler för kulturella aktiviteter, vilket
Tallåsskolan med sin aula som samlad anläggning visar.
Kupolen

Skolan har ett arkitektoniskt och samhällshistoriskt värde som del av 1930- och 40-talens
byggande av hallar för inomhusidrott. Byggandet kan kopplas till tidens samhällsutveckling där den organiserade idrotten blev ett allt
viktigare inslag. Det kulturhistoriska värdet är
främst knutet till takets bågform, då byggnadens ytskikt och delar i övrigt i hög grad har
förändrats.
Gymnastikhallen

Byggnaden anses inte ha arkitektoniska eller
berättelsemässiga kvaliteter som gör att den
tillmäts särskilda kulturhistoriska värden.

VIKTIGA DELAR OCH
KARAKTÄRSDRAG
Planområdet

• Bebyggelsens exponerade läge invid gata
• Den tallskogsklädda rullstensåsen med sin rumsavgränsande verkan samt fristående uppväxta tallar
kring Tallåsskolan
• Markytor av gräs och grus omkring Tallåsskolan,
Södra skolan och i anslutning till Västra Skogsåsen
• Ursprungliga takförsedda cykelställ på Tallåsskolans västra sida

• Takavvattning i kopparplåt, bleck i kopparplåt i
anslutning till portar och fönster
• Fönsterbänkar i marmor, trapphus inklusive trappräcken

Södra skolan, huvudbyggnad

• Byggnadens planform med ursprung i en U-form
• Fasad i slät puts (bedömning av ursprunglig kulör
har inte varit möjlig inom ramen för utredningen)
• Fönstersättning, fönstrens proportioner, spröjsning
och i bottenplan slät omfattning
• Entrépartier med trappor och portomfattningar
• Avvalmade takfall
• Invändiga trapphus, ursprungliga innerdörrar samt
fönsterdelar och beslag

Tallåsskolan, aula

• Byggnadskroppens planform med svängda sidor och
rundade respektive vågformade hörn
• Gult fasadtegel med bred försänkt liggfog och infärgat putsbruk
• Dekorativa håltagningar i entrésidans hörn närmast
takfot
• Försänkt huvudentré sidor försedda med reliefdekor, uppglasning med ursprunglig träinfattning
och framskjuten portsektion med bevarade ursprungliga delar och material
• Ursprungliga entrédörrar åt öster
• Entréomfattningar i marmor
• Antydda listverk utförda i framskjutande fasadtegelstenar
• Fönstersättning, fönstrens form, proportioner och
delning samt utförande i vitmålat trä respektive fernissat ädelträ
• Fönstrens omfattning i form av slätputsad list respektive förhöjd tegellist
• Takavvattning och taklist i kopparplåt, bleck i kopparplåt i anslutning till portar och fönster
• Interiör konstnärlig utsmyckning samt ursprungliga material, delar i foajé, trapphus och salong

Södra skolan, f d gymnastikhall

• Fönstersättning
• Fasadens vertikalsträvor
• Utsvängda takfall närmast takfot
• Ursprungliga skorstenar/ventilationshuvar
• Ursprungliga innergolv, trapphus och innergolv i
ursprungligt utförande
Tallåsskolan, undervisningsdel

• Byggnadens planform som är rak, långsträckt och
smal med en mindre, förskjuten byggnadsdel i söder
• Lägre byggnadsdel med putsad, ljus fasad och
arkadgång utskjutande i vinkel åt öster
• Gult fasadtegel med bred försänkt liggfog och infärgat putsbruk
• Taklist med slät puts och stiliserat tandsnittsmönster i tegel
• Antydda listverk utförda i framskjutande fasadtegelstenar samt fönsteromfattningar i tegel i bottenplan åt öster
• Fönstersättning, fönstrens proportioner och delning,
proportioner hos fönsterbåge och karm
• Ur fasadliv kraftigt framskjutna huvudentréer med
sidor av sedimentär sten
• Entréomfattningar i marmor
• Klocka med urtavla på fasad ovan huvudentré åt
öster

SKYDDSFORMER FÖR
KULTURVÄRDEN

VARSAMHET FÖR BEFINTLIG BEBYGGELSE
Södra skolan, huvudbyggnad

Södra skolans huvudbyggnad besitter kulturhistoriska värden av sådana slag att byggnaden bör anses som kulturhistoriskt särskilt värdefull byggnad enligt PBL § 8:13. Inom ramen
för Plan- och bygglagen bör Tallåsskolan ges
ett skydd i detaljplan i form av rivningsförbud
(r), skyddsbestämmelser (q) och varsamhetsbestämmelser (k).
r - Byggnaden får inte rivas
q1 - Byggnadens planform och höjd ska bevaras
q2 - Trappor och portomfattningar i anslutning till
entréer ska bevaras
q3 - Invändiga trapphus med ursprunglig utformning inklusive räcken ska bevaras
k1 - Fasaderna ska vara putsade
k2 - Fönstrens placering i fasad, dimensioner och
rutindelning ska vara lika befintlig. Fönster ska vara
utförda med ytskikt i trä
k3 - Taket ska vara belagt med rött lertegel
Södra skolan, f d gymnastikhall

Byggnaden besitter kulturhistoriska värden
som del av Södra skolans ursprungliga anläggning.
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Inom ramen för Plan- och bygglagen bör Tallåsskolan ges ett tydligt skydd i detaljplan i form
av rivningsförbud (r) och varsamhetsbestämmelser.
r - Byggnaden får inte rivas
k1 - Taket ska vara belagt med rött lertegel. Takfallets utformning med utsvängd nedre del ska bevaras.
Tallåsskolan

Tallåsskolan besitter höga kulturhistoriska värden. Värdena är sådana att byggnaden är att
anse som kulturhistoriskt särskilt värdefull
byggnad enligt PBL 8 Kap § 13. Särskilt aulan
kan bedömas ha arkitektoniska värden som gör
att den utmärker sig även i ett nationellt sammanhang.
Behovet av skydd genom byggnadsminnesförklaring inom ramen för Kulturmiljölagen bör
utredas. Länsstyrelsen anger särskilt behovet av
större representation av 1900-talets och modernismens byggande. I länet finns idag endast ett
byggnadsminne i kategorin utbildning. En kulturhistorisk utredning bör genomföras för att
kunna ta ställning till om Tallåsskolans kulturhistoriska värden bör värnas genom byggnadsminnesförklaring.
Inom ramen för Plan- och bygglagen bör Tallåsskolan ges ett skydd i detaljplan i form av rivningsförbud (r), skyddsbestämmelser (q) och
varsamhetsbestämmelser (k).
r - Byggnaden får inte rivas

q2 - Fasadernas befintliga murverk inklusive utformning av fog och kulörsättningav fogbruk ska bevaras.

Kupolen

Byggnaden besitter kulturhistoriska värden
som representant för uppförandet av anläggningar för inomhusidrott vid tiden innan mitten
av 1900-talet. Inom ramen för Plan- och bygglagen bör byggnaden ges ett skydd i detaljplan i
form av varsamhetsbestämmelse.

q3 - Fasadernas utsmyckning ska bevaras. Här avses
taklist, utskjutande tegelskift, aulans dekorativa håltagningar i mur, fönsteromfattningar i tegel och
slätputsade lister kring fönster. Takavvattning ska
vara utförd i kopparplåt.

k1 - Byggnaden ska vara försedd med bågformat tak
lika befintligt

q4 - Framskjutna entrépartier inklusive omfattningar ska bevaras i utförande och material. Målsättningen bör vara att ersätta befintliga entréportar till utförande motsvarande ursprungliga.

UTFORMNING AV NY BEBYGGELSE

Planområdet präglas av skolbyggnader från
flera olika tider, var och en med sina tidstypiska
karaktärsdrag. Detta kan tala för möjligheten
att addera dagens tidsskikt till miljön. Områdets
bebyggelse har delvis höga kulturhistoriska värden, vilket ställer utformningskrav på sådana
tillägg.

q5 - Aulans huvudentré ska i samtliga delar bevaras
q6 - Befintlig fönstersättning liksom ursprungliga
fönster i trä ska bevaras, liksom omfattning av marmor kring fönster i aulan.
q7 - Aulans interiör inklusive konstnärlig utsmyckning ska bevaras lika befintlig. I undervisningsdelen
ska ursprungligt utformade trapphus samt ursprungliga detaljer i form av innerdörrar och fönsterbänkar
i undervisningsdelen bevaras.

• Ny bebyggelse ska utformas med en medveten
relation till den befintliga kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen. Vald gestaltning ska motiveras utifrån hur den förhåller sig till natur- och
kulturvärdena på platsen samt hur den bidrar
till att skapa en ny kvalitativ och estetiskt tilltalande helhet.

q8 - Ursprungliga takförsedda cykelställ vid Tallåsskolans västra långsida ska bevaras.

• Ny bebyggelse bör i enlighet med rekommendation i kulturmiljöprogram samt nivån på de
kulturvärden som identifieras i denna rapport i
första hand utföras inte utföras tillbyggnad till
Tallåsskolans byggnadskropp utan som fristående byggnad. Tallåsskolans distinkta planform
liksom karaktäristisk fönstersättning, entréer
och fasaddekor berörs av föreslagen tillbyggnad.

k1 - Byggnadsdelar med putsade fasader ska vara
utförda lika befintliga i material och kulör
k2 - Fönstrens placering i fasad, deras rutindelning
och fönsterdelarnas dimensioner ska vara lika
befintlig. Fönster ska vara utförda med ytskikt i trä
och vitmålade. Aulans asymmetriskt formade fönster
ska vara fernissade.

q1 - Byggnadens planform och höjd ska bevaras
27

• Ny bebyggelse utförd som en tillbyggnad ställer stora arkitektoniska krav och en medveten
relation till den befintliga kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen. Vald gestaltning ska motiveras utifrån hur den förhåller sig till natur- och
kulturvärdena på platsen samt hur den bidrar
till att skapa en ny kvalitativ och estetiskt tilltalande helhet.
• Ny bebyggelse bör inte vara synlig från Drottninggatan varifrån Tallåsskolan med aula kan
sägas utgöra ett landmärke och fondbildande
byggnad.
• Ny bebyggelse bör genom sitt läge ge fortsatt
möjlighet att uppleva befintliga skolbyggnaders
skala och karaktär. Tallåsskolans östra långsida
bör förbli tydligt exponerad.
• Ny bebyggelse bör ha en begränsad anslutningsyta till befintlig byggnadskropp och lämna
befintliga entrépartier utan påverkan.
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KONSEKVENSER AV
FÖRESLAGEN ÅTGÄRD
Bakgrund

En till volym omfattande tillbyggnad föreslås
förläggas till Tallåsskolans östra sida. Vid tiden
för framtagandet av konsekvensbedömningen
föreligger endast volymstudier i form av planritningar som möjliggör bedömning av föreslagen volym och byggnadskroppens läge i relation
till befintlig byggnad.
Konsekvenser för kulturhistoriska värden

Med utgångspunkt i föreliggande volymstudie
bedöms föreslagen tillbyggnad utgöra en förvanskning av Tallåsskolans karaktärsdrag. Föreslagen åtgärd förefaller inte i tillräcklig mån
beakta den kulturhistoriska karaktären hos
befintlig byggnadskropp, där planformen utgör
ett av de viktiga karaktärsbärande dragen.
Tillbyggnadens volym och proportion bryter
påtagligt mot den befintliga byggnadens strama
formspråk och uttalat långsträckta form.
• Tillbyggnaden riskerar genom sina proportioner och samlat omfattande volym att otydliggöra den stringenta, långsmala planform som
tillhör skolans bärande karaktärsdrag och som
tydligt återspeglar korridorskolans princip.
• Tillbyggnaden riskerar att bryta och otydliggöra den östra sidans tätt sittande, rytmiskt
utformade fönstersättning.
Längst till vänster: Tallåsskolan, ursprunglig/nuvarande byggnadskropp. Vänster: Befintlig byggnadskropp med volym- och planstudie över föreslagen
tillbyggnad

• Tillbyggnaden påverkar eller eliminerar utpekat värdefull detaljutformning som entréer, takfotsdekor och övrig fasaddekor.
28
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Ovan: Fasad åt öster, där föreslaget tillägg ansluter till befintlig byggnad.
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Södra skolans ursprungliga gymnastikhall samt nuvarande gymnastikhall. I fonden Västra Skogsåsen.

30

ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING - JÄRVEN 3, KATRINEHOLM

Tallåsskolans aula,
del av fasad åt väster.
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Från vänster: Tallåsskolans aula med den lägre byggnadsdelen utmed östra sidan, sidoentré med ursprunglig port åt väster samt den låga, byggnadsdel som skjuter ut åt öster i övergången mellan undervisningsdel och aula.
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Tallåsskolans aula, detaljer ur interiören.
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Tallåsskolans aula, detaljer ur interiören.
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