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KULTURHISTORISK BEDÖMNING AV TEGELBRUKET, 
BRÖDET 1 
 
UPPDRAG 
Undertecknad har av Lantmännen Fastighet AB, Mikael Bernström, fått i uppdrag att 
sammanställa de kulturhistoriska förutsättningarna för tegelbruket inför fortsatt utveckling av 
området samt bedöma byggnadernas kulturhistoriska värde. 
 

 
Tegelbruket i dess nuvarande form omfattar tre delar, Tegelladan, nuvarande Potatislagret 
och Alsterhallen. 
Bildkälla: Karlstad kommun, bygglovshandling 1993 
 

 
Tegelladan från söder 

N 

Fotoriktning 
(flygfoto 
nästa sida) 
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Tegelbruket från norr med dess tre byggnadskroppar, se ritning på föregående sida. 
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HISTORIK 
Följande fakta är hämtad från Karlstad kommun (byggnadsnämnden), boken ”Alster 600 år” 
samt platsbesök och samtal med fastighetsägaren. 
 
Följande fakta har vi om Tegelbruket; 

 Byggnaderna som finns på platsen idag är uppförda efter branden sommaren 1955 
och senare om- och tillbyggd i omgångar. Senast uppfördes Alsterhallen 1989. 

 Byggnaden är uppdelad i tre delar: ”Potatislagret” (där tidigare kammartorka och 
maskinsal inrymdes), ”Tegelladan” (där tidigare ringugnen fanns) och Alsterhallen 
(där Lantmännen tidigare haft butik). 

 

 
Bildkälla: boken ”Alster 600 år”, 21 Juli 1955 brandhärjas tegelbruket 
 
Branden som omnämns ödelade den från tidigt 1900-tal i trä uppförda tegelbruksbyggnaden. 
Enligt boken ”Alster 600 år” ansågs orsaken till branden ”vara gnistor från en spis från den 
närliggande brukshandeln.” I samma bok kan man läsa att elden ”åstadkom nära nog 100% 
förstörelse” och även ”Då ungnarna var intakta efter branden var man för att få ut full 
ersättning från försäkringsbplaget nära nog tvungen att återuppföra anläggningen.” 
 
Då ungnarna och skorstenarna var intakta uppfördes en ny byggnad runt dessa för att kunna 
återuppta tillverkningen. Det är denna byggnad som vi delvis kan se på platsen idag. Runt 
årsskiftet 1966/67 läggs driften vid bruket ner och tillverkningen av tak- och byggnadstegel 
samt dräneringsrör upphör.  
 
I mars 1967 ansöker Alsters Industrier AB om att riva skorstenarna, tegelugnarna och 
kammartorkan och kort därefter försvinner de invändiga spåren av tegelbruksepoken. 
Byggnaden övergår därefter till att vara ett magasin.  
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Bildkälla: Boken ”Alster 600 år”, sid. 46. Bilden visar det efter 1955 års brand nyuppförda 
tegelbruket. 
 
I ”Fördjupad kulturhistorisk värdebeskrivning fastigheten Brödet 1, Karlstads kommun” 
daterad 2011-11-14 och framtagen av Värmlands Museum finns följande text om 
Tegelbruket: 
Till Alsters Industrier hörde också tegelbruket. Häradsekonomiska kartan 1883-1895 visar att 
tegeltillverkningen vid denna tid ägde rum vid den västra älvstranden. Bolagsstyrelsen 
beslutade 1904 att uppföra ett modernt tegelbruk i stor skala, vilket också skedde med start 
redan samma år. Tegelbruket förlades till älvens östra sida på den plats där Granngårdens 
anläggning finns idag. Lertäkten låg ett stycke norr om landsvägen, d v s nuvarande väg E 
18. Leran transporterades på en spårbunden bana fram till bruket. Tegelbruket stod färdigt i 
sin helhet 1917. 1927 flyttades Alsters Industriers kontor till Alster från Kristinehamn. 
Tegelbruket såldes till Zieglers Kol & Koks i Karlstad 1947. 1954 förvärvades Alsters 
Industrier av AB Kvarnintressenter. 1955 brann tegelbruket och förstördes i grunden, men 
återuppfördes i ny skepnad. 1956 köpte Svenska Lantmännens Riksförbund och Värmlands 
Lantmäns Centralförening samtliga aktier i bolaget. I samband med detta lades förmalningen 
i kvarnen ned. Istället gjordes storsatsningar på lagring och torkning av spannmål liksom 
blandning av djurfoder. 1966 likviderades AB Alsters Industrier och Lantmännen blev 
ensamägare. Driften i tegelbruket lades ned 1967. Den stora kvarnbyggnaden liksom 
expeditionsmagasinet på östra sidan ån ödelades av brand 1970. 
 
HÄNDELSEFÖRTECKNING 
 
I förteckning anges betydelsefulla skeenden i tegelbrukets historia. 
 
Årtal Händelse Källa 
1300-
tal 

Första belägg för att kvarnverksamhet förekommit på platsen Värmlands museum  

1690 Uppgift finns om vattendrivna kvarnar. Värmlands museum 
1700-
1800-
tal 

Kontinuerlig verksamhet med kvarnar och sågverksamhet vid älven. Värmlands museum 

Mitten 
1800-
tal 

Industriell expansion av verksamheten kring älven. Utskeppningen 
av såväl spannmål från kvarnarna som virke från sågen ökade 
kraftigt. 

Värmlands museum 

1887 En stor valskvarn uppförs på älvens västra strand i form av en 5 
våningar hög byggnad i tegel. 

Värmlands museum 

1883-
1895 

Tegeltillverkning pågår vid den västra älvstranden enligt 
Häradskartan 

Värmlands museum 
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1900 AB Alsters industrier övertar rörelsen och som senare låter uppföra 
Tegelbruket. 

Värmlands museum 

1904 Beslut tas för att bygga ett nytt tegelbruk. Tegelbruket (nr 1) uppförs i 
resvirke och bräder med tak av papp i 4 våningar och lanternin för 
tillverkning av murtegel. Byggnaden innehåller ringugn för ca 
150 000st murtegel och ovanför denna torkfack för 350 000st 
murtegel. Byggnaden ligger orienterad i nord-sydlig riktning på 
platsen ungefär där Alsterhallen idag är byggd. 

Boken ”Alster 600 år”; 
Karlstad kommun, 
byggnadsnämnd 

1910 Tegellada uppförs, delvis i 2 våningar, av trä med tegeltak och 
förbindelsegång till tegelbruksbyggnaden 

Karlstad kommun, 
byggnadsnämnd 

1916 Smedja i tegel uppförs norr om tegelbruksbyggnaden Karlstad kommun, 
byggnadsnämnd 

1917 Tegelbruket byggs till, den tillbyggda delen uppförs i resvirke och 
bräder med tak av papp i 4 våningar och lanternin för tillverkning av 
taktegel och rör. Byggnaden innehåller 8 st flamugnar, vardera för 
10 000 taktegel, ovanför dessa torkfack rymmande ca 40 000 
taktegel och ca 150 000 smårör. Tillbyggnaden ligger i öst-västlig 
riktning 

Karlstad kommun, 
byggnadsnämnd 

1947 14 april säljs bruket till Zieglers Kol&Koks i Karlstad Boken ”Alster 600 år” 
1953 Nybyggnation av kammartorka och maskinhus i norra delen av 

tegelbruksbyggnaden 
Karlstad kommun, 
byggnadsnämnd 

1955 21 juli brandhärjas tegelbruket. Elden åstadkom nära nog fullständig 
förstörelse. Ugnarna var intakta efter branden och för att få full 
ersättning från försäkringsbolaget återuppfördes anläggningen. 

Boken ”Alster 600 år” 

1955 November, handlingar inkommer till byggnadsnämnden som visar på 
återuppbyggnad av ugnshus och maskinsal. Det är denna byggnad 
som vi kan se på platsen idag benämnda tegelladan och potatislager 
på ritning. 

Karlstad kommun, 
byggnadsnämnd 

1956 Återuppbyggnaden startar av ugnshus och maskinsal. De 
ursprungliga ugnarna och skorstenarna, som stod kvar efter 
branden, nyttjas i de nya byggnaderna. 

Karlstad kommun, 
byggnadsnämnd 

1966 Beslut tas för att: ”lägga ner driften vid …anläggningar för tillverkning 
av tak- och byggnadstegel samt dräneringsrör. Uppgörelsen innebar 
att AB Alsters Industrier köpte anläggningarna med tillträde den 1 
april 1967. Genom detta förvärv tillskapades stora lagerutrymmen för 
maskiner och byggnadsmaterial. Vidare kom sedan potatiscentralen 
på Lamberget att avyttras. En del av lokalerna i Alster skulle efter 
vissa ändringar kunna användas för potatishandeln…” 

Boken ”Alster 600 år” 

1967 Mars, Alsters Industrier AB ansöker om rivningslov för att riva ”2 
skorstenar med fundament och 2 tegelugnar” i nuvarande 
tegelladan, vilket senare utfördes 

Karlstad kommun, 
byggnadsnämnd 

1967-
1968 

Ansökan om ombyggnad av kammartorkan till magasin, vilket senare 
utfördes, nuvarande potatislagret. 

Karlstad kommun, 
byggnadsnämnd 

1968 Lantmännen ansöker om att uppföra en ny bågformad ut- och 
uppställningshall för maskiner, vilket senare utfördes 

Karlstad kommun, 
byggnadsnämnd 

1974-
1975 

Ansökan kommer till byggnadsnämnden om att riva utvändiga 
lagerbyggnader och uppföra en ny lagerhall, vilket senare utfördes 

Karlstad kommun, 
byggnadsnämnd 

1987 Ansökan om rivning av båghall och ombyggnad av industri, vilket 
senare utfördes 

Karlstad kommun, 
byggnadsnämnd 

1989 Uppförande av lagerhall till Lantmännens butik, nuvarande 
Alsterhallen. 

Karlstad kommun, 
byggnadsnämnd 

2016 Lantmännen lägger ner butiken som funnits i Alsterhallen. Nya 
Wermlandstidningen 

Där Värmlands museum anges som källa åsyftas ”Fördjupad kulturhistorisk värdebeskrivning 
fastigheten Brödet 1, Karlstads kommun” dnr 2011-240-364. 
  



8 
 

BYGGNADSBESKRIVNING 
 
Byggnadsstommen i ”Potatislagret” består av massivt murade tegelväggar, bärande element 
och invändiga pelare av betong, bärande takbalkar i stål, takbjälklag av lättbetong och två 
större fönsterkupor. I nordvästra hörnet av ”Potatislagret” finns källare som inrymt 
personalutrymmen och apparatrum. 
 
Byggnadsstommen i ”Tegelladan” består av massivt murade tegelväggar, takstolar, bärande 
element och invändiga pelare av stål, takbjälklag med plåtklädd undersida (osäker 
uppbyggnad). Uppbyggda gavlar med fönster mot öster. 
 
Byggnadsstommen i ”Alsterhallen” består av murade tegelväggar, takstolar, bärande element 
och invändiga pelare av stål, takbjälklag av självbärande TRP-plåt på stålbalkar. 
 
Exteriört är byggnaderna förhållandevis intakta med murat tegel och grönmålade träfönster 
och verkstadsportar. Bruksfogarna bidrar till mönstret genom att delvis vara genomfärgade. 
Mot norr är texten ”Alsters tegelbruk” målad på fasaden på Potatislagret, delvis dold av 
växtlighet. Nordvästra hörnet av byggnaden är bevuxen med klängväxter som sträcker sig 
upp till toppen på den norra låga skorstenen. Taket är delvis belagt med ett trapetskorrugerat 
plåttak och delvis med papp. 
 
Interiört är byggnaderna ombyggd i etapper genom åren. I Potatislagret är det murade 
väggar, frilagd stomme i betong och lättbetongtak. Golvet består till övervägande delen av 
betong eller asfalt. Invändigt är byggnaden generellt välhållen i de delar med plåttak. Delen 
med lättbetongtak börjar visa tydliga skadetecken företrädelsevis efter vattenläckage. I 
Tegelladan förekommer vitmålade murade ytterväggar med friliggande stålstomme, invändigt 
plåtklätt yttertak och asfalterat golv. 
 
Alsterhallen har ca 2m höga murade bröstningar i tegel med överdel av skivmaterial, synliga 
stålpelare och stålbalkar, TRP-plåt i takbjälklag och golv av delvis asfalt delvis betong. 
 
ÖVERSIKTLIG BEDÖMNING AV NUVARANDE TEKNISK STATUS  
Tegelbruket bedöms ha underhållits sporadiskt vilket resulterat i en strukturellt och estetiskt 
eftersatt byggnad.  
Av de mer påtagliga nuvarande bristerna som i första hand avser de äldre byggnaderna 
Potatislagret och Tegelladan kan nämnas; 

 Läckage i tak. 
 Lättbetongplank i potatislagret med tydlig plastisk deformation, brist bedöms som 

allvarlig av konstruktör. 
 Unken doft i källarlokaler 
 Tegelytterväggar med korroderad armering som ger sprickbildning i konstruktionen. 
 Skador på socklar på grund av korrosionssprängning i betongen 
 Murfogar där bruket lagats ur och delvis är borta. 
 Takfotsplåtar som saknas 
 Avvattning från tak bristfällig vilket innebär att vatten rinner på utsida väggar. 
 I källare i nordvästra delen kan man se tydliga spår efter vattenläckage med 

saltutfällningar på väggar och golv. 
 Invändigt kan man på flera ställen se tydliga spår efter läckage i 

taktäckningsmaterialet vilket lett till att armeringen i lättbetongplankorna korroderat 
och sprängt bort material. 

 Det förekommer även sprickor i bärande murverk. 
 Den murade tegelfasaden i Tegelladans västra fasad har många skador efter 

korrosionssprängning i bruk med följden att teglet ”kalvar” (buktar ut pga att 
bakomvarande kramlor troligen gått av). 
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 Utvändiga sprickor i betongfundament vilket lämnat armeringen utan täckskikt. 
 Påväxt på sockel och vägg på grund av ogynnsamt klimat med tät vegetation nära 

byggnaden 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MYNDIGHETSKRAV 
I detaljplanen för Brödet 1, daterad 1976-10-26, anges inget skydd för aktuell byggnad. 
För fastigheten specificerar gällande detaljplan ”Jm, område för småindustriändamål”. 
 

 
Detaljplan från 1976 
 
För området finns ett planprogram för detaljplan framtaget. Planprogram för del av 
fastigheten Brödet 1 m.fl godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2012-05-23. Det finns inget 
förslag till detaljplan i dagsläget och tid för samråd är inte bestämd. På Karlstads kommuns 
hemsida kan man läsa att: 

”Kommunen ska ta fram ett förslag på detaljplan för området söder om Lantmännens 
anläggning i Alster mellan Alsters Herrgård och Alsters villaområde. Enligt en tidigare 
utredning kan området exploateras med 95-100 bostäder i form av radhus och parhus 
samt cirka fyra villatomter.” 

 
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR RIKSINTRESSE 
Alsterdalen är efter beslut av Riksantikvarieämbetet 1987 ett riksintresse för 
kulturmiljövården (K 18). (Tegelbruket ingår i detta område.) 
 
Motivering:  
Dalgångsbygd med bruksherrgårdar som levandegöres av Frödings diktning. 
 
Uttryck för riksintresset:  
Alsters, Gunneruds och Alstrums herrgårdar i nyklassicistisk arkitektur. Alsters träkyrka från 
1696. Minnessten över Gustaf Fröding från 1921. 
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Källa: Sveriges länskarta med markerad utbredning av området för riksintresse. 
 

   
Källa: Lantmäteriet, Häradsekonomiska  Källa: Sveriges länskarta, Ekonomiska 
kartan 1962 kartan 1883-95 
 

Tegelbruket 

Utbredning Riksintressen 
för Kulturmiljövård 

Tegelbruket 
Tegelbruket 
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Bildkälla: Digitalt museum,  Bildkälla: Digitalt museum, valskvarn 
Tegelbruket i Alster, tidigt 1900-tal och tegelbruket i Alster, 1939 
 
 
TOLKNING AV LAGAR OCH ANGIVNA LOKALA BESTÄMMELSER 
PBL är den övergripande lagstiftningen som alltid ska tolkas och efterlevas. I 8 och 9 kap 
finns paragrafer som berör varsamhet, förvanskning och rivning. Utöver det finns lokala 
bestämmelser i detaljplan och andra antagna dokument.; 

 I översiktsplanen från 2006 framgår att: ”området mellan Alster och Skattkärr utpekats 
som utvecklingsområde och anges att Alster på sikt ska kompletteras med fler 
villatomter. Alster tillhör en av de orter där det finns ett behov av planläggning och 
efterfrågan på villatomter.” 

 I gällande översiktsplan från 2012 anges att: ”programområdet ligger i stråket av 
stadsutvecklingsområdena Välsviken, Busterud och Lungvik. En förutsättning för 
denna utveckling är förbättrad vatten- och avloppsförsörjning.” 

 Gällande detaljplan anger inget som skydd för byggnaderna. 
 RAÄ:s beslut om riksintresse med beskrivning av motiv och uttryck anger inget 

specifikt om aktuella byggnader. 
 
TIDIGARE PUBLICERADE YTTRANDEN FRÅN MYNDIGHET OCH ANTIKVARISK 
KOMPETENS SOM BERÖR TEGELBRUKET 
 
I tidigare planarbete har antikvarisk kompetens omnämnt Tegelbruket enligt följande: 

 Godkänt planprogram (daterat 2012-05-07 och godkännandedatum 2012-05-23) är 
vägledande (ej juridiskt bindande) i kommande skeden. Planprogrammet anger inget 
specifikt om Tegelbruket. 

 I samband med framtagandet av planprogrammet utfördes en kulturhistorisk 
värdering, ”Fördjupad kulturhistorisk värdebeskrivning fastigheten Brödet 1, Karlstads 
kommun” daterad 2011-11-14 som togs fram av Värmlands Museum vilken fokuserar 
på byggnader och objekt inom planområdet. Det aktuella Tegelbruket avhandlas inte 
specifikt utan omnämns endast kortfattat ur ett historiskt perspektiv (återges tidigare i 
texten). 

 Hyresgäster i byggnaden har, i december 2019, till Karlstad kommun ställt frågan om 
”anläggningen och den bedrivna verksamheten bedöms vara av sådant intresse för 
kulturmiljövården att s.k. K-märkning kunde övervägas...”. 
 
I januari 2020 svarar stadsbyggnadsantikvarien: ”År 2012 godkände 
Stadsbyggnadsnämnden ett planprogram (ett förarbete för detaljplanering) för en 
omvandling av delar av fastigheten till bostadsområde. Byggnaderna i den norra 
delen omfattades dock inte av detta program eftersom tanken då var att den nya 
detaljplanen inte skulle omfatta denna del. I samband med det arbetet gjordes också 
en kulturhistorisk utredning av området, men eftersom tegelbyggnaden låg utanför 
planområdet så har denna inte utretts.”…… 
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I den detaljplan för området som nu ska tas fram kommer planområdet sannolikt att 
utökas till att omfatta även de norra delarna, inklusive tegelbyggnaden. I samband 
med detta finns därför ett behov av att komplettera det kulturhistoriska underlaget 
med en utredning även av denna del. Utifrån ett sådant underlag tas i detaljplanen 
sedan ställning till om det finns några särskilda kulturvärden och hur dessa skall 
hanteras. 

 

 
Alsterhallen och potatislagret från nordost 
 
BEDÖMNING AV BYGGNADENS KULTURHISTORISKA VÄRDE  
 
Delar av kvarvarande byggnader i tegelbruket, Tegelladan och Potatislagret, har ett 
kulturhistoriskt värde av följande skäl; 

 Byggnadshistoriskt värde med väggar i tegel, delvis med olika murförband, som 
minner om tegelbruksepoken och olika tekniker för fasadmurning. 

 Samhällshistoriskt värde med en industrihistorisk epok som sträcker sig från medeltid 
fram till idag och som varit betydelsefull i Alster med omnejd. 

 Samhällshistoriskt värde i form av en pusselbit i förståelsen av en lokalt historiskt 
betydelsefull näring, identitet och platsens historia. 

 
Alsterhallen som är den senaste byggnaden och delvis är uppförd i tegel har ett begränsat 
samhällshistoriskt värde som en del av områdets utveckling. 
 
Tegelbrukets nyckelfunktioner som är förknippade med tegelframställning upphörde under 
1960-talet då skorstenarna och ugnarna revs. Samtidigt byggdes även kammartorkan om till 
magasin (Potatislagret). Kvar finns det klimatskal som skyddade dessa delar som sedan 
använts bland annat till magasin, lager, butik mm. Detta är en försvagande faktor i 
bedömning av byggnadens samlade kulturhistoriska värde. 
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Närmrådet tillsammans med omgivande byggnader har ingen påtagligt tydlig karaktär av 
industrihistoriskt område om man inte besitter ett tränat öga som kan läsa av byggnadernas 
industrihistoriska spår. 
 
Med utgångspunkt av beskrivet kulturhistoriskt värde bedöms inte att ett utökat skydd av 
angivna byggnader vara motiverat. 
 
 
 
 
Örebro 2020-12-07 rev 2021-05-11 

 
Börje Lindström/ KUL 2 
 
Bilagor: Exteriöra och interiöra bilder 
 Historiska bilder och kartor över Tegelbruket 
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Exteriör 

 
Fasad mot öster (Potatislager och Alsterhallen), nordöstra delen av byggnaden  
 

 
Fasad mot norr, Potatislager 

 
Fasad mot väster, nordvästra delen av byggnaden, Potatislager 
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Fasad mot väster, sydvästra delen av byggnaden, Tegelladan 
 

 
Fasad mot söder, Tegelladan, sydvästra delen av byggnaden 
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Fasad mot söder, Tegelladan, detaljbild av mönstrat murverk (3:dje facket från vänster i 
bilden ovan) 
 

 
Fasad mot söder, Tegelladan, detaljbild av mönstrat murverk (4:de facket från vänster i 
bilden ovan) 
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Fasad mot söder , Alsterhallen, sydöstra delen av byggnaden 
 

 
Fasad mot öster, Alsterhallen 
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Interiör 

 
Apparatrum i källare, Potatislager 
 

 
Del av Tegelladan (som tidigare inrymde ringugnen) 
 

 
Del av Alsterhallen   
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Del av Potatislagret (som tidigare inrymde kammartorkan) 
 

 
Del av Potatislagret (som tidigare inrymde kammartorkan) 
 

 
Del av Alsterhallen (som tidigare inrymde butik)  
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Historiska bilder 
 

 
Bildkälla: Digitalt museum. Alsters Bruk Tegelbruket ca 1900 
 

 
Bildkälla: Digitalt museum. Alsters tegelbruk, 1909; Beskrivning: Träbyggnaden på bilden 
brann ner 1955 
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Alsters tegelbruk, bilden tagen ca 1917-1923 
Källa: Digitalt museum 
 

 
Tegelbruket i Alster, 1930-1939 
Källa: Digitalt museum 
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Bildkälla: Karlstads kommun, bygglovshandling; Situationsplan över fabriksanläggningarna i 
Alster, 1946 (Nuvarande byggnad ännu ej uppförd.) Beskrivning till sit.plan på följande sida. 
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Bildkälla: Karlstads kommun, bygglovshandling; Beskrivning till situationsplan för 
fabriksanläggningarna i Alster, 1946 (Nuvarande byggnad ännu ej uppförd.) 
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Bildkälla: Karlstads kommun, bygglovshandling; efter branden ges lov för återuppbyggnad av 
tegelbruket 

Återuppbyggnad av tegelbruket 
(som är den byggnad som finns 

på platsen idag) 

Det gamla tegelbruket som 
förstörts i branden 1955 
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Bildkälla: boken ”Alster 600 år”, bilden tagen mellan ca 1961-1967 
 

 
Bildkälla: Digitalt museum, Arbetare vid Alsters tegelbruk på en bild tagen runt 1910 
 


