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4:41, TIERP 87:2 OCH TIERP 87:5
DP 1055 – KV UNIONEN
Förslag i sammanfattning
Kommunantikvarien föreslår att:


Tierp 4:40 och Tierp 4:41
- Rivningsförbud och vissa varsamhetsbestämmelser läggs på
huvudbyggnaderna.
- Området klassificeras som ett så värdefullt område att de sk
attefallsreglerna inte ska gälla.



Tierp 87:2, Storhuset
- Byggnaden förses med rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser.



Tierp 87:2, envåningshuset
- Byggnaden förses med varsamhetsbestämmelser.



Tierp 87:5
- Inga skydds eller varsamhetsbestämmelser läggs på fastigheten.

Åskarbygatan/Kilgatan, Tierp 4:40, Tierp 4:41
Utdrag ur Tierp tar tillvara, 2001:
”Den äldre bystrukturen i Åskarby avspeglar sig i den bebyggelse som
återfinns på åskrönet längs Kilgatan och Åskarbygatan. Bostadshusen
utgörs av timrade 11/2 våningshus med faluröd locklistpanel. Till den
ursprungliga bebyggelsen hör Åskarbyvägen 5 med en kringbyggd gård.
Manbyggnaden från mitten av 1700-talet, med profilerade fönsteromfattningar och överstycken, flankeras av faluröda ekonomibyggnader.”
Historik
Tierp byggdes upp kring järnvägen som öppnade 1874, som ett
stationssamhälle. De gamla bondbyarna inkorporerades i samhället, först
Bäggeby och Åskarby, och senare även Svanby, Vallskoga och Sjukarby.
Tierp 4:40 och 4:41 utgör tillsammans med Tierp 88:3 och 88:4 en rest av
bebyggelsen i Åskarbys bykärna, och Åskarbygatans sträckning följer den
gamla landsvägen ut mot kusten som en liten kvarleva av Tierps förhistoria.
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Bostadshusen är byggda efter laga skifte 1846, de finns inte med på
skifteskartan, men innan hemmansklyvningen 1897. Häradsekonomiska
kartan från 1859-1863 är inte så tydlig, men det kan tolkas som att de
aktuella byggnaderna finns med på den. Enligt boken ”Sveriges bebyggelse,
Landsbygden, Uppsala län I ” är bostadshuset på Tierp 4:40 byggt ca år
1860 och det på 4:41 ca år 1850.

Häradsekonomiska kartan 1859-1863, Historiska kartor, Lantmäteriet

Karta från hemmansklyvning 1897, Historiska kartor, Lantmäteriet
Inga äldre bygglovsansökningar finns för någon av byggnaderna eftersom
det troligtvis inte krävdes bygglov för hus på landet på den tiden. Det som
finns i bygglovsarkivet om Tierp 4:40 är en ansökan om va-ledning från år
1966, och ansökan om altan med tak på uthuset från år 1999. Uthuset självt
finns inte någon ansökan för, men det bedöms ha byggts någon gång under
mitten av 1900-talet eller möjligen något tidigare.
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Vykort med gatuvy från Åskarbygatan kring 1920, andra huset från vänster
är Tierp 4:40

Bild ur ”Sveriges bebyggelse, Landsbygden, Uppsala län I ”
Tierp 4:40, ca år 1950
På Tierp 4:41 ansökte man om byte av takmaterial från tegel till svart plåt år
1989, samt att höja tillbyggnaden på södra gaveln till två plan år 1998-99.
Inga bygglovsansökningar finns för norra utbyggnaden bredvid entrén, det
är därför oklart när den utfördes.
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Bild ur ”Sveriges bebyggelse, Landsbygden, Uppsala län I ”
Tierp 4:41, ca år1950
Tierp 4:40
Beskrivning och karaktärisering
Huvudbyggnaden på fastigheten är en envånings timmerbyggnad med brutet
tak och två frontespiser, en rak mot norr och en med brutet tak mot söder.
Fönstersättningen är i stort sett symmetrisk och omfattningarna har
utskjutande överstycken.
Fönsteromfattningarna, de små runda och halvrundafönstren till
kattvindarna, samt de små takkuporna ger mycket karaktär till byggnaden.
Entrédörren i form av en pardörr med överljus ger mycket karaktär och är
tidstypisk för byggnadens ålder, men inga närmare undersökningar har
gjorts om det är en originaldörr. De utskjutande knutlådorna och
gråstenssockeln är också viktiga för byggnadens ålderdomliga karaktär.

Tierp 4:40, fasad norr
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Tierp 4:40, fasad söder

Fönsteromfattning med överstycke, knutlådor samt gråstenssockel
Bevarande
Byggnaden är i stort mycket välbevarad formmässigt. Den utgör en viktig
del för läsbarheten av den gamla bykärnan i Åskarby och har därför ett stort
bevarandevärde.
Vad gäller kulörer är de inte riktigt traditionella och har förmodligen
tillkommit under 1900-talet. Vid en eventuell framtida renovering kan det
vara lämpligt att återgå till en mer traditionell faluröd kulör på fasaden, samt
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att byta takmaterial till tegel eller tegelröda betongpannor, nuvarande tak är i
tegelimiterande plåt i en kulör som är alltför röd för att passa med
byggnadens stil och historia.
Tierp 4:41
Beskrivning och karaktärisering
Byggnaden är ett klassiskt svenskt hus på landet, med faluröda fasader, vita
knutar, spröjsade fönster, brutet tak och en utskjutande frontespis på
entrésidan. Fönstren har profilerade fönsteromfattningar och utskjutande
överstycken

Tierp 4:41, fasad väster och gavel söder

Tierp 4:41, fasad väster och gavel norr
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Bevarande
Byggnaden har genomgått större förändringar än grannbyggnaden på Tierp
4:40. Huset har blivit förlängt åt söder, först med en envånings tillbyggnad
som sedan byggts på till tvåvånings. Även på framsidan har tillkommit en
envånings tillbyggnad med ovanpåliggande balkong och det är inte heller
otroligt att frontespisen är tillkommen senare. Byggnaden har fått ny
fasadpanel, nytt takmaterial (svart korrugerad plåt istället för tegel) och
fönsteromfattningarna är inte original.
Trots många förändringar utgör byggnaden en viktig del för läsbarheten av
den gamla bykärnan i Åskarby och har därför ett stort bevarandevärde.
Rivningsförbud av ursprungsbyggnaden och vissa varsamhetsbestämmelser
med hänsyn till området och bebyggelsemiljön är motiverade. Med
ursprungsbyggnad avses den del som är markerad i nedanstående kartskiss.

Tierp 87:2
Utdrag ur Tierp tar tillvara, 2001:
”I hörnet av Norra Esplanaden och Grevegatan ligger ett affärs- och
bostadshus, det s k ”Storhuset”, uppfört av Tierps Fastighetsbolag efter
ritningar signerade Waller 1917 (kv Union, Tierp 87:2). Den grå
slätputsade tegelbyggnaden har ett brant, brutet tak, dekorativt utformade
gavelrösten och franska balkonger med smidesräcken. Byggnaden
inrymde ursprungligen bl a Upplands Enskilda Bank i bottenvåningen,
representativa våningar på första och andra våningen samt Nya Hotellet
på tredje våningen. Intill detta, på Grevegatan 10, ligger ett äldre
affärshus (kv Union, Tierp 87:2). Envåningsbyggnaden har ett djupt
neddraget brutet tegeltak och den kringbyggda gården hyser en
garagelänga. Gården utgör, liksom de mellan Grevegatan och Kilgatan,
en rest hantverksgårdar som uppfördes under stationssamhällets första
år.”
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Historik
K.E. Pettersson, som ägde marken, styckade av tomten och sålde till
Byggnadsaktiebolaget Union i Tierp i april 1917 för 1 500 kronor.
Bygglov för det sk Storhuset, eller som det tidigt benämndes –
Fastighetsbolagets hus, söktes i april 1917, med stor brådska eftersom man
ville att huset skulle stå färdigt till 1 oktober samma år.

Fasad mot Grevegatan, bygglovsritning

1917 var ett av de åren med störst byggnadsverksamhet i Tierps tidiga
historia, det var också i samband med arbetet att bilda en köping och lämna
Tierp socken. Köpingen bildades sedan 1920. Vid ungefär samma tid kom
också Cyrillus Johanssons nya stadsplan för Tierp, 1918. Det var några
händelserika år med stor framtidstro, något som kan avläsas i den för orten
storslagna arkitekturen.
Inga större förändringar av byggnaden har skett sedan dess; bara mindre
invändiga ändringar för att anpassa för olika affärsverksamheter.
Renovering av fasaden genomfördes under mitten av 1970-talet. Samtliga
portar på huset är bytta, men det finns ingen dokumentation kring detta i
bygglovsarkivet. Att döma av portarnas utseende skedde det någon gång
under 1950-70-tal, med undantag för huvudentrén mot Norra Esplanaden
som är bytt senare. Fönster byttes 2010 till spröjsade, vilket var en återgång
till ursprunget, även om man nu satte in moderna fönster. Det blev heller
inte originalkulör, utan vita. Att döma av äldre foton och bottenvåningens
fönster var de ursprungligen i en mörk kulör.
Byggnaden omnämns i boken ”Tierps köping Samhällets utveckling under
fyra decennier 1888 – 1928”. Enligt boken fanns i byggnaden ”Nya
hotellet” som startades 1918 av Anna Löfgren. Detta återfanns på
vindsvåningen enligt bygglovsansökan. Hotellet flyttade sedermera till
Borgmästaregatan 3 (Tierp 24:4), något som kan utläsas i boken ”Sveriges
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bebyggelse, Landsbygden, Uppsala län I ” från 1950. Enligt
bygglovsansökan skulle bottenvåningen inrymma skobutik, herrekipering,
cigarraffär och köttaffär. En mängd olika verksamheter har funnits i
byggnaden under åren, värda att nämna är Uplands Enskilda Bank som
flyttade in 1926, samt Tierps kommunalkontor.
Det låga huset mot Grevegatan finns det inga ritningar över i
bygglovsarkivet. En bygglovsansökan finns från 1917 för uthusbyggnader,
men inga ritningar finns bevarade hos kommunen. Byggnadens stil antyder
dock att den är ungefär samtida med Storhuset, och med ledning av gamla
bilder fanns byggnaden åtminstone 1928.

Bild ur ”Tierps köping, Samhällets utveckling under fyra decennier 1888-1928 ”

Beskrivning och karaktärisering – Storhuset
Storhuset är placerat i hörnet mellan Norra Esplanaden och Grevegatan i
gatuliv på ett stadsmässigt sätt. Byggnaden är ett trevåningshus med källare
och inredd vind. Fasaden är i ljus slätputs och de spröjsade fönstren är
symmetriskt placerade. Bottenvåningens fönster är rundbågade skyltfönster
utan spröjs.
Gårdsfasaden är en ganska typisk gårdsfasad, med lite vinklar och vrår och
antydan till torn över trapphusen. Fönstersättningen är till största delen
symmetrisk, men ger ett betydligt rörigare intryck än gatufasaden. Här finns
också några balkonger med smidesräcken.
Det brutna taket är till största delen klätt med tegel, men delar mot gården är
även täckt med falsad svart plåt. Ett antal takkupor med bågformat tak finns
på gatusidan, takkuporna mot gården har ett rakt avslut.
Exteriören är till största delen ganska enkel, med undantag för några
detaljer. Mest iögonenfallande på huset är dess ornerade gavelrösten. Därtill
kommer ett antal franska balkonger med smidesräcken symmetriskt
utplacerade över fasaden samt en port på hörnet och en port mot Norra
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Esplanaden med flankerande pilastrar och spröjsat överfönster. Takkuporna
är också mycket viktiga för husets karaktär.

Gatufasad

Gårdsfasad, del av
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Fransk balkong med smides- Port mot Norra Esplanaden med flankerande
räcke och smideskonsoler.
pilastrar och spröjsat överfönster, moderna
aluminiumportar.
Bevarande – Storhuset
Byggnaden är en av ganska få byggnader med riktigt tydlig arkitektur och
formspråk som finns kvar från samhällets barndom.
Storhuset är i princip helt oförändrat sedan det byggdes, förutom bytta
portar och fönsterkulör. Det har också mycket stort identitetsvärde med sitt
utmärkande gavelröste som syns över den relativt låga bebyggelsen i Tierp.
Det är en av de största byggnaderna från tiden som finns kvar och har
mycket stor igenkänningsfaktor. Byggnaden har också stora arkitektoniska
kvaliteter i sin exteriör. Storhuset har mycket stort bevarandevärde och bör
bibehållas i så oförändrat skick som möjligt. Rivningsförbud och tydliga
varsamhetsbestämmelser är motiverade.
Beskrivning och karaktärisering – envåningshuset
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Envåningshuset mot Grevegatan har en mycket enklare framtoning än
Storhuset. Dock har det rundbågade fönster och brutet tak på samma sätt
som Storhuset, samt putsade fasader.
Bevarande – envåningshuset
Den lilla envåningsbyggnaden mot Grevegatan har förvisso stor charm och
stildrag som ger ett sammanhang tillsammans med Storhuset. Den har dock
inte mycket av det identitetsvärde som finns i Storhuset. Det går heller inte
att avgöra om byggnaden har förändrats genom åren eftersom vi inte har
tillgång till några äldre ritningar eller bilder. Byggnaden skymtar på bilden
över Storhuset från 1928, men inte tillräckligt tydligt för att se några
detaljer.
Rivningsförbud för den byggnaden bedöms därför alltför långtgående. Idag
är byggnaden ett affärshus och därför gäller inte de sk attefallsreglerna, men
ett förtydligande bör införas i händelse byggnaden i framtiden görs om till
ett en- eller tvåbostadshus, att dessa bygglovsfriheter inte ska gälla på
fastigheten. I övrigt föreslås varsamhetsbestämmelser för att värna
byggnadens och kvarterets karaktär.
Tierp 87:5
Historik
I hörnet mellan Stora Esplanaden och Nämndemansgatan byggdes ca 1890
ett affärshus med en butikslokal och en bostadslägenhet om 4 rok. Tierps
Konsumtionsförenings affär öppnade i byggnaden 1928. Byggnaden brann
ner sommaren 2007, och inrymde då en fritidsgård, Unkan.
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Bild ur ”Tierps köping, Samhällets utveckling under fyra decennier 1888-1928 ”

2007
På fastigheten finns också ett bostadshus med tillhörande uthuslänga. Enligt
boken ”Sveriges bebyggelse, Landsbygden, Uppsala län I ” är huset byggt
ca 1907 med två lägenheter. Där fanns också en cykelverkstad.
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Bild ur ”Sveriges bebyggelse, Landsbygden, Uppsala län I ”, ca 1950

2016
Bedömning
Konsumhuset finns inte kvar. Bostadshuset var tidigare oljemålat i ljus kulör
med korspostfönster och detaljerade fönsteromfattningar. Någon gång efter
1950 har byggnaden fått ny panel i falurött, mindre fönster och över lag ett
betydligt enklare utseende, även om byggnadens form och fönstersättning
har bibehållits. Med tanke på den förändring som skett med byggnaden
finns inget skäl att lägga några särskilda skydds- eller varsamhetsbestämmelser på byggnaden. Uthuslängan har inte heller något större
egenvärde som befogar skydds- eller varsamhetsbestämmelser.
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Förslag till planbestämmelser
Allmänt
Följande planbestämmelser bör gälla allmänt för de tre fastigheterna Tierp
87:2, Tierp 4:40 och Tierp 4:41.
Skyddsbestämmelser
q1 – Fastigheten bedöms utgöra sådana värdefulla byggnader och
bebyggelseområden som avses i PBL 8 kap 13 §, vilket innebär att
bygglovfriheten i PBL 9 kap 4a-4c §§ inte gäller
Utformningsbestämmelser
f1 – Ny- och tillbyggnad ska utformas och placeras med hänsyn till
huvudbyggnadens karaktär.
Tierp 87:2, Storhuset
Rivningsförbud
r1 – Byggnaden får inte rivas.
Varsamhetsbestämmelser
k1 – Takets och takkupornas form ska bibehållas.
k2 – Gatufasadens tak ska vara klätt med tegel eller tegelröda
betongpannor.
k3 – Gavelröstenas form och fasaddekor ska bibehållas.
k4 – Fasaden ska vara i ljus slätputs. Lämpliga kulörer är bruten vit,
ljusbeige eller ljusgrå.
k5 – Ursprunglig fönstersättning ska bibehållas. Fönster ska till
utformning, spröjsindelning och proportioner vara lika ursprungliga.
k6 – Balkongernas, takfotens och portomfattningarnas utformning ska
bibehållas.
k7 – Eventuella tillbyggnader eller andra ändringar ska göras med stor
hänsyn till byggnadens och kvarterets upplevelsevärde.
Tierp 87:2, envåningshuset
Varsamhetsbestämmelser
k1 – Takets och takkupornas form ska bibehållas.
k2 – Gatufasadens tak ska vara klätt med tegel eller tegelröda
betongpannor.
k4 – Fasaden ska vara i ljus slätputs. Lämpliga kulörer är bruten vit,
ljusbeige eller ljusgrå.
k5 – Ursprunglig fönstersättning ska bibehållas. Fönster ska till
utformning, spröjsindelning och proportioner vara lika ursprungliga.
k7 – Eventuella tillbyggnader eller andra ändringar ska göras med stor
hänsyn till byggnadens och kvarterets upplevelsevärde.
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Tierp 4:40, mangårdsbyggnad
Rivningsförbud
r1 – Byggnaden får inte rivas.
Varsamhetsbestämmelser
k1 – Takets och takkupornas form ska bibehållas.
k5 – Ursprunglig fönstersättning ska bibehållas. Fönster ska till
utformning, spröjsindelning och proportioner vara lika ursprungliga.
k7 – Eventuella tillbyggnader eller andra ändringar ska göras med stor
hänsyn till byggnadens och kvarterets upplevelsevärde.
k8 – Vid ändring av kulörer och tak- och fasadmaterial ska stor hänsyn tas
till byggnadens och områdets karaktär och kulturhistoriska värde.
Traditionella material, som t ex stående locklistpanel för fasader och
lertegelpannor eller falsad plåt för tak, samt traditionella kulörer, som
falurött för väggar och tegelröda takpannor eller svart plåt för tak, bör
väljas.
Tierp 4:41, mangårdsbyggnad
Rivningsförbud
r2 – Ursprungsbyggnaden får inte rivas, det gäller dock inte senare
tillkomna tillbyggnader.
Varsamhetsbestämmelser
k7 – Eventuella tillbyggnader eller andra ändringar ska göras med stor
hänsyn till byggnadens och kvarterets upplevelsevärde.
k8 – Vid ändring av kulörer och tak- och fasadmaterial ska stor hänsyn tas
till byggnadens och områdets karaktär och kulturhistoriska värde.
Traditionella material, som t ex stående locklistpanel för fasader och
lertegelpannor eller falsad plåt för tak, samt traditionella kulörer, som
falurött för väggar och tegelröda takpannor eller svart plåt för tak, bör
väljas.

Samhällsbyggnadsenheten

……………………………………
Kristina Alm
Kommunantikvarie
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