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Kulturhistoriskt underlag inför detaljplanearbete på fastigheterna 

Tegelbruket 2 och 6, Ulricehamns stad och kommun 

 
Bakgrund 

Inför ett pågående arbete med att ta fram en detaljplan för fastigheterna Tegelbruket 2 och 6  
med flera har Kulturmiljö /Västra Götalandsregionen fått i uppdrag av plankontoret på Ulricehamns 
kommun att inventera och beskriva de kulturhistoriska värdena som finns för rubricerade 
fastigheter.  
 
Syftet med detaljplanen är att bygga flerbostadshus inom kvarteret Daltorp och Tegelbruket. I 
gällande detaljplaner från 1957 och 1985 är området planerat för industriändamål. 
Planområdet är beläget öster om Boråsvägen, söder om Tegelbruksgatan och Lillsjövägen, samt 
väster om Falköpingsvägen inom området Bronäs. 
 
Förutom uppdraget att inventera de kulturhistoriska värdena önskar kommunen ha ett underlag 
som förklarar vilka detaljer på byggnaderna som ska bevaras och varför de har ett värde samt hur de 
ska underhållas. Dessutom en redogörelse för hur riksintresset för kulturmiljövård ska tillgodoses, 
främst med avseende på den nya bebyggelsens gestaltning i volym och höjd. 
 

Gällande skydd 

Byggnaderna är utvärderade i kommunens kulturmiljövårdprogram från 2002, samt ingår i 
riksintresse för kulturmiljövården KP 49.   
 
Historik 

Ulricehamns stad med anor från medeltiden och som tidigare kallades Bogesund fick sitt namn efter 

drottning Ulrika Eleonora. Handel med boskap och varor var på 1700-talet Ulricehamns huvudnäring 

liksom gårdfarihandel. Men i slutet på 1700-talet grundades de första industrierna i Ulricehamn i 

form av ett tegelbruk, ett färgeri och två tobaksfabriker. 

 

I början på 1800-talet fick Ulricehamn samma handelsrättigheter som Borås men den höga andelen 

adel och högrestånd kan ha konserverat de ekonomiska strukturerna och de nya entreprenörerna 

valde istället att etablera sig i Borås. Ulricehamn kom därför aldrig att industrialiseras i så stor 

utsträckning som grannstaden men en viss industriutveckling skedde främst inom hantverk och 

handel.  

 

 

 

 



 
Området norr om stadskärnan med tegelbruk, fattighus mm            Stadskärnan och området norr om, fast nu har     

Utdrag ur G. Ljunggrens atlas från 1856 över Ulricehamn                  järnvägen byggts. 

                                                                                                                       1890-tals ekonomiska karta över Ulricehamn                                           

 

I och med anläggande av järnvägen Vartofta – Landeryd, vilken hade anslutning till västra 

stambanan, drogs fram 1874 började staden växa så smått i slutet av 1800-talet.  1906 

anlades järnvägen mellan Borås -Ulricehamn.  Runt Åsunden etablerades industrier och längs 

järnvägen växte småindustrier upp liksom en rad nya byggnader, fabriker, hotell och inte minst en 

kurhotellsanläggning.   

 

Ulricehamns stadskärna ligger längs med den gamla krokiga landsvägen, som idag delvis är gågata. I 

början av 1900-talet påbörjades en utbyggnad utanför stadskärnan.    

Den första stadsplanen i Ulricehamn kom 1915 och den placerade industri- och upplags tomterna 

vid infartsvägarna i norr och söder. Området och kvarteren runt Boråsvägen blev ett etablerat 

hantverks – industriområde och är en av de äldsta i Ulricehamn, ett annat område ligger sydväst om 

stadskärnan mellan Åsunden och Storgatan.  

 

 Stadsplanen från 1915. 

 



Översikt över det aktuella kvarteret 

 

  
Ortofoto över området, vid pilarna Tegelbruket 2 och 6  

 

Kvarteret Tegelbruket 

Blandningen av bostäder och hantverkslokaler är utmärkande för kvarteret Tegelbruket.  

Småindustriområdet vid Boråsvägen har en lång kontinuitet som hantverks och fabriksområde. På 

Tegelbruksgatan låg ett tegelbruk redan på 1750-talet. Den industriella verksamheten expanderade 

under andra hälften av 1900-talet norrut och ny mark exploaterades på andra sidan riksväg 40. Den 

äldre miljön visar hur hantverket och småindustrin expanderade efter sekelskiftet 1900.  

 

Idag har delvis nya verksamheter flyttat in och området kring Boråsvägen och Tegelbruksvägen är 

väldigt varierat med villor, butiks- och industrilokaler. Ett nybyggt bostadshus i åtta våningar ligger 

på södra delen av Boråsvägen. Bostadshuset på Boråsvägen ligger mellan industrierna i området. 

Här har tidigare funnits fler bostadshus av samma typ men några är rivna och andra kraftigt 

förvanskade. Flera platser gapar tomma där tidigare byggnader har legat. Norr om Tegelbruket 2 låg 

tidigare en bensinstation på platsen som idag utgör parkeringsyta samt en lagerbyggnad på 

motsatta sida.  

 

  
Lagerbyggnad vid Boråsvägen, numera riven. Foto från 1973      Bensinstation i hörnet Boråsvägen /Tegelbruksvägen                                                                                                                                                                                            



 

Beskrivning av byggnaderna  

Tegelbruket 2;  

 

 
 

På Boråsvägen 20 ligger ett bostadshus uppfört 1925. Byggnaden ritades av arkitekt Vilhelm 

Andersson. Vilhelm Andersson var född i Helsingborg och dog 1950 i Skövde. Han  utexaminerades 

från Chalmers tekniska institut 1921 och bedrev egen arkitektverksamhet i Skövde och 

blev stadsarkitekt i Skövde stad 1942.Han var även stadsarkitekt i Hjo 

stad samt byggnadskonsulent i Töreboda köping, Karlsborg, Mölltorp samt Våmbs och Värings 

landskommuner. Vilhelm Anderson ritade ett flertal bostadshus i Ulricehamn främst under 1920-

talet.  

 

Bostadshuset på Boråsvägen ligger mellan industrierna i området. Här har tidigare funnits fler 

bostadshus av samma typ men några är rivna och andra kraftigt förvanskade.  

Byggnaden är uppförd i 1 ½ plan med brutet tak. Byggnaden är inredd med två lägenheter och 

ingångarna på gaveln har dubbla ytterdörrar i ek med överljusfönster. Byggnaden ligger i 

souterrängplan och mot norr finns en källare med ingång. 

 

Fasaden är slätputsad i en ljus kulör och har numera en takbeläggning av glaserat tegel. Huvudingången 

är placerad på byggnadens norra gavel och innefattar två entrédörrar. Över ingången finns ett tak som 

bärs upp av tre galvaniserade pelare. Tidigare fanns här en balkong som nåddes från våning två men är 

idag ersatt med nuvarande skärmtak. Portik och balkong hade tidigare smidesräcke vilket senare ersatts 

av nuvarande stålräcke. 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Helsingborg
https://sv.wikipedia.org/wiki/1950
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%B6vde
https://sv.wikipedia.org/wiki/Chalmers_tekniska_h%C3%B6gskola
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stadsarkitekt
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%B6vde_stad
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hjo_stad
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hjo_stad
https://sv.wikipedia.org/wiki/Byggnadskonsulent
https://sv.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6reboda_k%C3%B6ping
https://sv.wikipedia.org/wiki/Karlsborg
https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6lltorp
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A5mbs_landskommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rings_landskommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rings_landskommun


 

 

Från sydväst, en av vinterns få snöiga dagar  

 
Från norr    

 

Byggnadens västra takfall innefattar två takkupor med spröjsade fönster 

om nio lufter. Det östra takfallet har en liknande takkupa som det västra 

med spröjsat fönster. På båda gavlarna finns mindre halvmåneformade 

lunettfönster placerade under takets nock. Resterande fönsterindelning 

på de båda gavlarna skiljer sig åt. Samtliga fönster är på senare tid utbytta 

och har ett reducerat antal lufter än tidigare fönster.  
 

 



Byggnaden har under senare år renoverats och givits nya exteriöra material i form av ytskikt fasad, ny 

takbeläggning samt nya fönster och dörrar. Fönstersättningen följer husets ursprungliga utformning 

men har ersatts av nya fönster med mindre antal lufter än tidigare. 

 

Värdebärande egenskaper för byggnaden utgörs av dess nuvarande formspråk som följer den 

ursprungliga utformningen med det brutna takets form, en intakt fönstersättning utmed samtliga 

fasader samt bibehållen karaktär sett till dess sammanhållna volym. Byggnaden har genomgått 

förändringar där i stort sett samtliga ytskikt ersatts men har bortsett från detta behållit 1920-talets 

karaktär.  

 

 
Foto från 1973 från byggnadens södra sida.  

 

 

Förslag på skyddsåtgärder för Tegelbruket 2 med stöd i PBL 4 Kap 14–16§: 

 

• Byggnaden får inte rivas.  

• Byggnaden får inte flyttas. 

• Byggnad får inte byggas om, till eller förändras exteriört på annat sätt. 

• Befintliga takfall skall bevaras.  

• Underhåll av byggnaden skall ske med material och kulörer som överensstämmer med karaktär 

och ursprunglig utformning.  

• Ändring av byggnad skall utföras varsamt med hänsyn till karaktärsdrag i form av dess volym och 

dess tidstypiska utformning.  

 

 

 

 

 



Tegelbruket 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Från väster 

 

Byggnaden uppfördes som ett trähus i två våningar och inrymde ursprungligen en snickerifabrik. 

Fastigheten består av två sammanbyggda längor. Den västra byggnaden uppfördes 1922 och inreddes 

tjugo år senare till möbelfabrik. En mindre fabriksbyggnad uppfördes 1945 vägg i vägg på samma 

fastighet. Den byggnaden har en mer självständig industriarkitekttur. Under 1950-talet tillkom en liten 

enplans tillbyggnad i trä på den västra gaveln. Från 1959 nyttjades lokalen som lager och senare butik. 

1993 övergick delar av verksamheten i byggnaden till handelsträdgård. Nuvarande verksamhet inom 

byggnaden utgörs av kontor och lager. Företag inom inredning och inredningsdesign huserar i den västra 

delen medan en arkitektfirma, ett fastighetsbolag samt en marknadsförare delar utrymmet i den östra.   

 

Interiörer från kontorslokalerna  

  



 
Foto från 1973  

 

Den västra trähusdelen av fastigheten har mansardtak och fasaden är klädd med masonite och locklist i 

ljusblå kulör. Båda takfallen i norr och söder innefattar fyra takkupor på vardera sida med spröjsade 

fönster. Den östra delen utgörs av två våningar med ett flackt sadeltak och ljust putsade fasader. Båda 

delar av fastigheten, den putsade delen i öst och panelbeklädda delen i väst, har var sin lastbrygga som 

ligger utmed Tegelbruksvägen.  

 

Fastigheten har med tiden förändrats efter behov, men i stora delar är byggnaderna ursprungliga. 

Fönster i den östra delen är troligen original medan fönstren i den västra trähusdelen troligtvis bytts ut 

under 1900-talets senare hälft. Takbeläggningen på trähusdelen har bytts ut mot plåttak någon gång 

under 1970-talet. Byggnadens exteriör utgörs av flertalet ursprungliga delar så som dörrar och portar 

samt detaljer i form av beslag. Träpanelen har troligtvis bytts ut på senare tid, ev. finns originalpanelen i 

form av en bredare lockpanel bevarad vid lastbryggan. 

 

För framtida ändringar av byggnadens östra del förordas att den ljust putsade fasaden bevaras samt att 

befintligt takfall och fönsterindelning bibehålls. Angående den västra träbeklädda delen förordas att en 

lockpanelbeklädnad är vägledande som fasadmaterial samt att takfall och fönsterindelning följer 

befintligt utförande. Vid ändring som innebär att byggnadens västra del målas om ges rekommendation 

om att kulörval av fasadmaterial bör vara mörkbrun/mörkröd, detta med hänsyn till färgrester som går 

att se spår av och troligtvis tyder på ursprunglig färgsättning.  

 

 

 

 



 

 
 Foto från söder från 1973 och idag 2020                                     

 

Värdebärande egenskaper för fastigheten Tegelbruket 6 utgörs av att byggnaden visar på en lång 

kontinuitet och tradition som industribyggnad i ett av Ulricehamns äldsta hantverks- och 

industriområde. Fastighetens västra och träbeklädda del har till synes genomgått flertalet exteriöra 

förändringar med åren men har bortsett från detta stora delar av sin ursprungliga karaktär kvar i form av 

volym, takfall och fönsterindelning. Den senare tillkomna delen i öst har i mindre utsträckning 

förändrats.  

 

Förslag på skyddsåtgärder för Tegelbruket 6 med stöd i PBL 4 Kap 14–16§: 

 

• Byggnaden får inte rivas.  

• Byggnaden får inte flyttas. 

• Byggnad får inte byggas om, till eller förändras exteriört på annat sätt. 

• Befintliga takfall skall bevaras.  

• Befintliga detaljer i form av dörrar, portar och beslag bevaras. 

• Underhåll av byggnaden skall ske med material och kulörer som överensstämmer med karaktär 

och ursprunglig utformning.  

• Ändring av byggnad skall utföras varsamt med hänsyn till karaktärsdrag i form av dess volym och 

dess tidstypiska utformning.  

 

Nya byggnader inom detaljplanen 

Intentionen i detaljplanen är att byggnationen ska vara hög men omväxlande med variation från 3 

våningar upp till 10 våningar. Längs med Falköpingsvägen föreslås högre byggnader uppföras och mot 

Dalgatan, Boråsvägen och Tegelbruksvägen ska de vara lägre.  

 

Kulturmiljö/Västra Götalandsregionen anser att de tillkommande byggnadernas höjd på 181 meter över 

havet kommer att påverka stadsbilden då de är påtagligt högre än omgivande byggnader. Framförallt i 

hörnet av Boråsvägen /Tegelbruksgatan där befintliga byggnader är betydligt lägre. Eftersom den nya 

bebyggelsens utformning och utförande inte är bestämd ännu kan inga synpunkter lämnas på dessa.  

Väsentligt är dock att de nya byggnaderna anpassas till de befintliga vad gäller val av fasadmaterial som 

förslagsvis bör bara i tegel och trä. En variation av höjder   

 

 

 



 

Synpunkter /sammanfattning 

Sammanfattningsvis anser Kulturmiljö /Västra Götalandsregionen att föreslagen detaljplan inte påverkar 

riksintresset negativt om anpassning sker med omsorg och hänsyn till befintliga byggnader.   

 

Skyddet på de utvärderade byggnaderna på Tegelbruket 2 och 6 bör inriktas på rivningsförbud och att 

ev. underhåll skall ske med material och kulörer som överensstämmer med karaktär och ursprunglig 

utformning. Eftersom framförallt fastigheten på Tegelbruket 2 genomgått stora förändringar genom 

byte av samtliga ytskikt bör framtida underhåll riktas in på att så mycket som möjligt återställa till 

traditionella material.  

 

I övrigt anser Kulturmiljö /Västra Götalandsregionen att det är viktigt att byggnaderna används och har 

en funktion, vilket är det säkraste sättet för att kunna bevara en byggnad. Verksamheten på 

Tegelbruksgatan 6 är ett positivt exempel på kreativa användningar av lokalerna som bör uppmuntras.  
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