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Ödåker 2
Sigtuna
Antikvarisk konsekvensanalys av bygglov
Beställare: Sigtuna kommun
Nyréns Arkitektkontor AB:
Mattias Eklund, byggnadsantikvarie (Sakkunnig certifierad kulturvärden KUL 2), UA
Nytagna fotografier: rapportförfattaren
Omslagsbild: karta från lagfartsförättning 1897. Lantmäterimyndigheternas arkiv.
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Bakgrund och syfte
Sigtuna kommun har gett undertecknad i uppgift att 
göra en kulturhistoriskt bedömning och konsekvens-
analys av nybyggnation inom fastigheten Ödåker 2, 
Sigtuna. Detta yttrande baseras på handlingar i ansö-
kan till bygglov som inkom till Sigtuna kommun 2020-
12-16. Föreliggande antikvariska konsekvensanalys 
beskriver kvarteret Ödåker 2 och dess kulturhistoriska 
värden kopplade till relevanta lagrum för att sedan 
ställa bygglovet mot dessa, för att utreda huruvida 
bygglovet är förenligt med de kulturhistoriska förut-
sättningarna eller inte. 

Förutsättningar i gällande lag-
rum
Plan- och bygglagen
Allmänna och enskilda intressen
PBL 2 kap 3 § "Planläggning enligt denna lag ska 
med hänsyn till natur- och kulturvärden [...] främja 
en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande 
utformning av bebyggelse, grönområden och kommu-
nikationsleder [...]" 

PBL 2 kap. 6 § ”Vid planläggning, i ärenden om 
bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som 
inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena 
på platsen och intresset av en god helhetsverkan”. 

Förbud mot förvanskning
8 kap 13 §   "En byggnad som är särskilt värdefull 
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konst-
närlig synpunkt får inte förvanskas. Första stycket ska 
tillämpas också på […] bebyggelseområden."

Miljöbalken
Sigtuna är riksintresse för kulturmiljövården enligt 
MB 3 kap 6§. För fastigheten relevanta skrivningar 
har understrukits. 

Sigtuna stad [AB 65]
"Motivering:
A. Småstadsmiljö som bevarat uppbyggnaden och 
storleken av landets äldsta ännu existerande och un-
der den tidiga medeltiden mest betydelsefulla städer 

Inledning
och som speglar ett kungligt inflytande och en kyrklig 
utpost mot det hedniska Uppsala, med många kyrkliga 
anläggningar från medeltiden samt småskalig träs-
tadsbebyggelse.
B. Institutionsmiljöer i området utanför den gamla 
stadskärnan, som speglar arkitekturutvecklingen och 
rörelser inom Svenska kyrkan och utbildningsväsendet 
vid 1900-talets början.
Uttryck för riksintresset:
A. Planmönstret med Stora Gatan, smala tvärgränder 
och långsmala kvarter och tomter som går tillbaka till 
anläggningstiden på 970-talet, samt utanför detta en 
mer oregelbunden planstruktur som visar den fort-
satta utvecklingen under medeltiden och smärre för-
ändringar och utvidgningar fram till 1800-talets mitt. 
Den småskaliga träbebyggelsen med dess huvudsak-
ligen slutna karaktär utmed Stora Gatan och utanför 
detta glesare bebyggelse och lummiga trädgårdar. 
Kyrkoruinerna i utkanten av det medeltida stadsom-
rådet och Mariakyrkan, som ursprungligen var domi-
nikanerklostrets kyrka. Zonen utan bebyggelse, eller 
med mycket sparsam bebyggelse, närmast utanför den 
gamla stadskärnan.
B. De välbevarade institutionsmiljöerna med bebyg-
gelse som speglar utvecklingen från nationalromantik 
till funktionalism, bl.a. Sigtunastiftelsen, genom vilken 
den svenska ungkyrkorörelsen etablerade sig i Sigtuna 
på 1910-talet samt Sigtuna läroverk och Sigtunasko-
lan från 1920-talet. Planering, parkanläggningar, ge-
staltningsmässiga värden. Flera kurs- och konferens-
gårdar. "

Kommunala ställningstaganden
Kvarteret Ödåker är medtaget i Bevarande - och förny-
elseplanen, antagen 2019. För kvarteret gäller följande 
riktlinjer:
"Inga ytterligare byggnader, med undantag av mindre 
komplementbyggnader/tillbyggnader, får uppföras 
inom kvarteret då det redan är tätt bebyggt. Trädgår-
den på fastigheten Ödåker 9 ska bevaras. Takkupor 
och takfönster bör undvikas mot Stora gatan. De äldre 
uthusen och trädgårdarna är en viktig del av de äldre 
gårdsstrukturerna och ska värnas."



4 Ödåker 5 |  Sigtuna |  Antikvarisk konsekvensanalys av bygglov

Kulturhistorisk värdebeskrivning

Kulturhistorisk värdebeskrivning kv Ödåker
Kv Ödåker innehåller flera av de värdebärande karak-
tärsdrag som konstituerar riksintresset Sigtuna. 
Kvarteret är en del av planmönstret längs Stora gatan, 
dess smala tvärgränder och långsmala kvarter och tom-
ter som går tillbaka till anläggningstiden på 970-talet. 
Flera av fastigheterna representerar den "småskaliga 
träbebyggelsen med dess huvudsakligen slutna karak-
tär utmed Stora gatan och utanför detta glesare bebyg-
gelse och lummiga trädgårdar."

Kulturhistoriska uttryck som konstituerar kvarterets 
kulturhistoriska värde:
Planstrukturen med Stora gatan, dess smala tvärgrän-
der och långsmala kvarter och tomter.
Planmönstret, där huvudbyggnaderna med bostäder 
och verksamhetslokaler placerats med långsidan mot 
Stora gatan. Innanför dessa upptas den långsträckta 
tomten huvudsakligen av trädgård som traditionellt 
använts för odling. Uthus och verkstäder har placerats 
i tomtgräns längs de smala gränderna eller i tomtens 
bortre gräns. Planmönstret synliggör den småskaliga 
handelsstaden från 17- och 1800-talen, där småskaligt 
hantverk och odling huvudsakligen för eget bruk var 
stora näringar i den fattiga staden. 
Planmönstret är påtagligt läsbart i Ödåker 2 och 6, men 
även i viss mån på fastigheter med senare tillkommen 
bebyggelse, som Ödåker 7 där verkstadsbyggnaden 
uppförd 1959 placerats i tomtens bortre gräns. 
Sigtunas varsamma förtätning under 1980-talet och 
framåt, där tillkommande bebyggelse har medvetet 
anpassats efter stadens unika karaktär samt i de bättre 
fallen med en tydlig samtida gestaltning som i fallet 
med Ödåker 5. 

Värdebeskrivning fastigheten Ödåker 2
Fastigheten har ett högt kulturhistoriskt värde som god 
representant för den för Sigtuna karakteristiska trähus-
bebyggelsen längs Stora gatan från 1800-talet med till-
hörande långsmal sparsamt bebyggd tomt. Fastigheten 
bedöms motsvara kraven för 8:13 i PBL. 

Värdebärande karaktärsdrag
Timmerstomme, locklistpanel, spröjsade träfönster 
med omfattningar, sadeltak med lertegelpannor, ram-
verksdörrar med överljus mot gata. 
Tomtens gröna karaktär. 

Tolkning av var riksintressets uttryck finns manifesterade. Ur bevarande- och förnyelseplanen 2019. 
Kv Ödåker är markerat med streckad röd linje. 
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Historik - kvarteret

Kvarteret Ödåker
Kvartetet Ödåker ligger i centrala Sigtunas västra ut-
kant. Arkeologiska fynd visar på mänsklig aktivitet på 
dess plats under medeltiden, och kvarteret avgränsas 
mot norr av Stora gatan vilken varit densamma sedan 
staden anlades på 900-talet. Kvarteret ligger på den 
svarta jorden, Sigtunas välkända kulturlager. Kvarte-
ret finns utmarkerat på den äldsta kartan över Sigtuna 
från 1600-talet, och från 1670-talet finns uppgifter om 
ägoförhållandena för gårdar i kvarteret. Flera av tom-
terna har dock under 17- 18- och början av 1900-talet 
betecknats som ödetomter till och från. I kvarteret ska 
det ha funnits en krog under 1700-talet, ”Badstukro-
gen”, i övrigt har flera av tomterna under seklerna an-
vänts till odling. 
På kartorna från mitten av 1800-talet kan man se en 
sparsam bebyggelse i kvarterets östra del. I början av 
1900-talet uppfördes två byggnader, vars uttryck ra-
dikalt skiljde sig från den befintliga bebyggelsen; på 
Ödåker 4 uppfördes ett putsat stenhus i två våningar 
och på Ödåker 9 (dåvarande nr 1) uppfördes en revete-
rad tvåvåningsvilla. 

1961 slutbesiktigades två tidstypiska villor på tomter-
na 7 respektive 8, vilka var avstyckade från nuvarande 
tomt 6 respektive 9. 
Senare tillkommen bebyggelse har uppförts i en an-
passad stil som är karakteristisk för Sigtuna.  
Sigtuna var fram till 1927 indelat i tre kvarter, Västra 
qvarteret, Stadskvarteret och Malmenkvarteret, med 
25 fastigheter i varje kvarter. Sigtunas sista borgmäs-
tare Gustaf Dahl initierade år 1927 den nya kvarters-
indelning som gäller idag, och alla de nya kvarteren   
fick sina nuvarande namn. Kvarteret Ödåker fick sitt 
namn efter den populära spritstorten Ödåkra Taffel 
Aquavit som salufördes av systembolaget, vilket hade 
etablerat sig år 1920 i stenhuset på tomt nr 4. System-
bolaget flyttade från kvarteret 1993. 

2000- 2010
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1862-1878

Före 1823

Efter 2000

2009

2002
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1991
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mellan 1862 och 
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Före 1823

1922

1961

1959

1959

19271957
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Flygfoto från 1949-50. Aktuell fastighet markerat med streckad linje. 
Till höger: urklipp ur den samtida ekonomiska kartan.  
Foto: Oscar Bladh. Karta från Lantmäteriet. 

>>Övergripande historik



1857 1920 ca

1960 2019
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Kart- / ortofotosekvens
Kartor/ortofoton från Lantmäteriet. 
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Ödåker 2

Historik
Tidigare namn: tomt nr 44 i Vestra qvarteret
Huvudbyggnaden är ett av de äldsta husen i kvarteret, 
belagt på en karta från 1884 och delvis belagt på en 
karta från 1878. På kartan från 1862 låg två byggnader 
på dess plats, varav åtminstone det östra revs därefter 
för att ge plats åt det nuvarande. Det nuvarande huset 
är alltså sannolikt byggt mellan 1862 och 1878, san-
nolikt av tegelslagaren Carl Hedén som mellan 1857 
och 1874 ägde flera fastigheter i kvarteret. 
1884 ägdes tomten av sergeanten Robert Hjelm, som 
vid lagfartsförättningen företräddes av ombudet snick-
aren Wilhelm Karlström. Vid nästa lagfartsförättning 
1897 stod Karlström själv som ägare, efter att han fått 
köpet av gården överlåten till sig från änkefru Culin 
året innan. 
I början av 1900-talet låg ägaren snickare Karlströms 
verkstad i källaren med ingång från trädgården. Vinden 
inreddes 1927, enligt uppgift då snickare Karlströms 
mor Lovisa flyttade in. Vid denna tid tillkom ett ut-
anpåliggande trapphus mot gården, takkupor samt en 
ytterligare entré mot gatan. 
Åren 1930–60 var huset känt som Gustafssons hem-
bageri, bageriet var då enligt uppgift förlagt i uthuset.  
Båda entréerna mot gatan har vid något tillfälle satts 
igen, den första före 1966 och den andra mellan 1966 
och 1978. 
1970 gjordes sanitetsanordningarna om, sannolikt till-
kom nya badrum och kök i samband med det. 
1971 söktes rivningslov för uthuset, som tidigare in-
rymt ett hembageri. Då bygglov för ett nytt uthus sak-
nas revs möjligen inte uthuset vid detta tillfälle. Dock 
stämmer nuvarande planform inte överens med den på 
äldre kartor, vilket ger vid handen att det är förhållan-
devis sentida, även om dess nuvarande utseende inte 
ger ledtrådar åt det hållet. 

Under 1980-talet genomfördes en del ändringar i syf-
te att återställa huset till ett äldre utseende; panelen 
på det tillbyggda trapphuset ändrades till stående, de 
tvåkupiga takpannorna byttes till enkupiga, och en av 
de igensatta entréerna togs upp igen. Från 1990-talet 
och framåt har gårdsfasaden genomgått ett flertal för-
ändringar med nya balkonger och ändringar av takku-
por, senast år 2020.  Byggnaden har relativt nyligen 
renoverats invändigt. 

Kronologi
1862-1878 - Huvudbyggnaden uppförs någon gång i 
detta tidsspann.
1927 - Ombyggnad med inredning av vind, tillkom-
mande utanpåliggande trapphus, ytterligare entré mot 
gata. Eventuellt sattes den befintliga entrén mot gatan 
igen vid detta tillfälle, även om den är med på om-
byggnadsritningen. 
1970 - ombyggnad sanitetsanläggning.
1971 - eventuell rivning av äldre uthus som tidigare 
inrymt ett hembageri. 
1980 - byte av takpannor från tvåkupiga till enkupiga. 
1984 - panelen på trapphuset ändras från liggande till 
till stående. Dörr tas upp i ursprungligt läge mot gatan. 
1993 - ny balkong mot gården, efter ritningar av Sig-
tunaarkitekter AB.
1994 - ändring av två takkupor mot gården, efter rit-
ningar av Sigtunaarkitekter AB.
2020 - ändring av balkonger mot gård, nytt glasparti 
mellan tidigare ändrade takkupor mot gård. 
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Historiska bilder

Utseende kring sekelskiftet 1900-1926 1927

1925

1966

2021
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Nulägesbeskrivning

Nuvarande karaktär
Byggnaden har i hög grad en bevarad karaktär från 
1800-talets tredje kvartal avseende dess volym sett 
från gatan, med fönstrens och en av entréernas lägen. 
1920-talets ombyggnad är dock påtaglig avseende 
fönstrens storlek och indelning samt takkuporna. De 
nuvarande enkupiga tegelpannorna har tillkommit 
1980, en form av stilrestaurering. Även de figursågade 
vindskivorna har tillkommit relativt sent. Entrédör-
rarna är sentida men i äldre stil med spröjsade över-
ljusfönster.  
Gårdsfasaden är i hög grad präglad av förändringar ut-
förda framförallt under 1980- och 1990-talen, vilket 
ger ett något rörigt intryck även om gestaltning i viss 
mån har anpassats till byggnadens karaktär. Balkong-
räcken som tillkom vid senaste ändringen 2020 är la-
serade, vilket förstärker den röriga karaktären. 
Byggnadens interiörer är präglade av de åtskilliga om-
byggnationer som byggnaden genomgått, dock finns 
ett antal kakelugnar bevarade. 

Tomten har en öppen, grön karaktär med ett flertal 
äldre fruktträd. 
Uthuset har en enkel men för tomten väl anpassad ka-
raktär. 
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Beskrivning
Bygglovet gäller ett tvåbostadshus i 1 1/2 plan med 
förhöjt väggliv, med sockel i betong, fasader i stående 
träpanel, tak av falsad plåt.

Byggnaden är placerad i gränden mot angränsande 
fastigheten i öster. 

Utöver själva byggnaden tillkommer tre parkerings-
platser. 

Beskrivning av bygglov
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Det sökta bygglovet har en gestaltning som liknar lik-
nande förtätningsprojekt i kvarteret, där uthus ersatts 
med bostadshus. I tidigare fall har en befintlig volym 
ersatts och kvarterets gröna karaktär har inte påverkats. 
Bygglovet innebär ett flertal problem avseende kultur-
miljön varav påverkan på kvarterets gröna karaktär är 
det övergripande. Påverkan innebär att det huvudsak-
liga öppna gröna rummet som går över tre fastigheter 
endast avdelat med låga staket/häckar, bryts av på ett 
ofördelaktigt sätt.  

Miljöbalken 3 kap 6§
Byggnadens placering innebär ett brott mot riksintres-
seuttrycket Den småskaliga träbebyggelsen med dess 
huvudsakligen slutna karaktär utmed Stora Gatan och 
utanför detta glesare bebyggelse och lummiga träd-
gårdar, utifrån att fastighetens trädgård i hög grad tas i 
anspråk. Tomten har i nuläget den traditionella utform-
ningen med huvudbyggnad i gatuliv och uthus placerat 
i tomten bortre gräns, mot anslutande fastighet.  Även 
om föreslagen placering är i linje med denna princip 
innebär exploateringen att en ej obetydlig del av tom-
tens gröna karaktär tas i anspråk. 
Trädgården är en del i det gröna rum som karaktärise-
rar det inre av kvarteret Ödåker och är ett uttryck för 
riksintresset.

Plan- och bygglagen
Placeringen av den föreslagna volymen bedöms inte 
vara lämplig av hänsyn till kulturvärdena på platsen, 
avseende kvarterets utpekade kulturvärden. Huvud-
byggnaden bedöms motsvara kraven för en särskilt 
värdefull byggnad enligt pbl 8 kap 13 §, varav dess 
tillhörande tomt och relation till uthus är en viktig 
del. Utifrån detta bedöms bygglovet inte vara fören-
ligt med pbl 2 kap 6§, samt tangerar att bryta mot för-
vanskningsförbudet 8 kap 13 §. 

Bevarande- och förnyelseplanen
Bygglovet strider mot riktlinjen för kvarteret som ang-
er att " Inga ytterligare byggnader, med undantag av 
mindre komplementbyggnader/tillbyggnader, får upp-
föras inom kvarteret då det redan är tätt bebyggt. [...] 
De äldre uthusen och trädgårdarna är en viktig del av 
de äldre gårdsstrukturerna och ska värnas."

Konsekvensbeskrivning
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