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inleDning

VARFÖR OMVANDlING AV VÄSTER?
Eskilstuna kommun har en tydlig inriktning för ett hållbart stadsbyggande. I 
översiktsplanen anges att bostadsbyggandet i första hand ska prioriteras genom 
förtätning i städerna. Ett konkurrenskraftigt och attraktivt Eskilstuna behöver 
stärkas med fler boende i centrum. Fler boende i centrum ger förutsättningar 
för ett tryggare och därmed attraktivare Eskilstuna. Genom förtätning kan be-
fintlig infrastruktur, service och övriga funktioner i staden nyttjas, vilket ger för-
utsättningar för utveckling av ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart 
Eskilstuna. Detta tillsammans med viljan att skapa ett mer levande Väster och 
en attraktivare entré till staden är bakgrunden till kommunens viljeinriktning om 
en ny stadsdel i Väster. 

Väster är centralt beläget på båda sidor om Eskilstunaån på bara 10 minuters 
promenadavstånd till centrum med handel och annan service, Mälardalens hög-
skola och järnvägsstationen. Dessa förutsättningar tillsammans med områdets 
karaktär och potential för utveckling av årummet ger området unika utveck-
lingsmöjligheter. Eskilstunas läge i Mälardalen och Västers centrala läge i staden 
samt kopplingen till Munktellstaden gör området intressant med en utvecklings-
potential till ett mångfunktionellt område avseende verksamheter och boende 
som kan utvecklas och bli unikt för Eskilstuna och i regionen. I ett vidare 
perspektiv ges också förutsättningar att inom en timmes pendlingsavstånd nå 
viktiga arbetsmarknadsregioner.
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SyFTE MED DET FÖRDJUPADE PROGRAMMET
Det fördjupade programmet ska klargöra kommunens framtidsplaner och ta ett 
helhetsgrepp på en långsiktigt hållbar planeringen av området med ett tidsper-
spektiv och genomförande på 5-20 år. 

Syftet med programmet för Väster är att ta fram ett samlat dokument med 
inriktningen att långsiktigt tillskapa en levande och hållbar stadsdel på Väster. 
I programarbetet har ingått att utreda om en omvandling av framtida mark-
användningen inom Väster till ett integrerat verksamhets- och bostadsområde 
är möjlig samt att kommunicera en vision för områdets långsiktiga utveckling. 
Programmet skall även fungera som vägledning med riktlinjer för kommande 
detaljplanering inom området.

Ett fördjupat program syftar till att ge beredskap för en framtida omvandling 
av Väster. Omvandlingen är tänkt att ske på initiativ av nuvarande och framtida 
fastighetsägare och ersätter tidigare ”Program Väster” antaget i Kommunfull-
mäktige 2006.

PROGRAMARbETETS PROcESS
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i september 2009 i uppdrag att arbeta fram ett 
fördjupat program för en framtida hållbar utveckling av en stadsdel på Väster. 

Programarbetet har internt bedrivits i en projektgrupp med medverkande från 
stadsbyggnadsförvaltningen, miljöförvaltningen och kommunledningskontoret. 
Arbetet har inledningsvis stämts av i en politisk styrgrupp bestående av kom-
munstyrelsen ordförande, stadsbyggnadsnämndens ordförande samt ordförande 
i Eskilstuna Kommunfastigheter. Den politiska styrgruppen har under projek-
tets senaste år bytts ut mot en ledningsgrupp betående av förvaltningschef  för 
stadsbyggnadsförvaltningen samt miljöförvaltningen och chef  för mark- och 
fastighetsenheten.

En av utmaningarna för en stadsdel på Väster har varit att forma en gemensam 
vision d.v.s. önskvärd framtidsbild. I arbetet med programmet har därför två 
workshops arrangerats där ett 60-tal personer alltifrån fastighetsägare, politiker, 
tjänstemän, intresseorganisationer, byggherrar m.fl. fått medverka i framtagan-
det av denna.

Under våren/sommaren 2011 har programmet varit på samråd. Den som velat 
komma med synpunkter i ett tidigt skede har då haft möjligheten. Under samrå-
det har det vid ett flertal tillfällen annonserats och givits möjlighet att även träffa 
representanter ur arbetsgruppen för att ställa frågor och diskutera förslaget. 
Under samrådstiden har programmet funnits utställt på Värjan, stadsbiblioteket 
samt på ett flertal olika platser i staden ex. Tuna Park och 21:an. 

Till programmet hör miljökosekvensbeskrivning bilagd som enskilt dokument.

Efter programsamrådet har inkomna synpunkter sammanställts och materialet 
bearbetas inför godkännande i SBN. Beslut om påbörjande av detaljplaner kan 
därefter tas i stadsbyggnadsnämnden.

förhållande till andra planer och program
Väster är ett prioriterat och utpekat omvandlingsområde i kommunens över-
siktsplan antagen 2005. 2006 antogs ett strategidokument för Väster kallat Pro-
gram Väster som visar på den politiska viljeinriktningen för området. Behovet 
av ställningstaganden kring övergripande strategiska frågor blev tydlig i fort-
satta arbeten med enskilda detaljplaner. För att inte skapa fristående tillägg till 
programmet har ett politiskt beslut tagits om ett fördjupat program för Väster. 
Det nu framtagna fördjupade programmet för Väster är godkänt i stadsbygg-
nadsnämnden 7 december 2011. Det ska ligga som grund inför kommande 
detaljplaner.

 ►
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planområDet iDag

Programområdet kan beskrivas som tre olika delområden med delvis olika ka-
raktärer och förutsättningar och omfattar cirka 94 hektar. 

Programområdets avgränsas i söder av bangårdsområdet och saknar idag kopp-
lingar söderut. I norr utgör Rinmansgatan och Torshällavägen avgränsning. I 
öster utgör Munktellsgatan och Munktellstaden gräns samt Rothoffsvägen och 
Stenmansgatan söder om ån.

Fastigheterna i Väster ägs i första hand av privata markägare. Många både äger 
sin fastighet och driver sin verksamhet där eller hyr ut delar av fastigheten till 
andra verksamheter. Det kommunala fastighetsbolaget (Eskilstuna kommun-
fastigheter) och Eskilstuna kommun äger fastigheter främst på norra sidan om 
ån. Gatumarken inom området ägs av kommunen. 

norr om ån
Programområdet norr om ån omfattar Munktellstaden och bebyggelsen ut mot 
Rinmansgatan. Munktellstaden har på 90-telet genomgått en omvandling där de 
gamla industrilokalerna funnit ny användning. Munktellstaden med sina enhet-
ligt röda tegelbyggnader inrymmer idag en stor variation av verksamheter och 
utgör ett populärt besöksmål i staden. Här finns bl.a. hotell, konferens- och un-
dervisningslokaler, idrottsverksamhet MunktellArenan (bl.a. bangolf, båg- och 
pistolskytte och badminton), Munktell Science Park, konstmuseum, konserthall 
och ett antal mindre företag.

Området i övrigt domineras av storskaliga industribyggnader och lager med sto-
ra ytor för transporter, parkering och upplag. De flesta byggnaderna är uppförda 
i en eller två våningar med platta tak eller har sadeltak med liten taklutning. 
Området ger idag ett splittrat intryck. Kvarters- och gatumönstren är oregel-
bundna. Nästan alla kvarter är stora och gatorna breda. Undantag är området 
vid Stålbrännaregatan där bebyggelsen är småskalig med en tydlig framsida mot 
parken i sydväst. Före detta slakthusbyggnaderna i kv. Nötknäpparen med sitt 
karakteristiska ljusa kalksandstegel utgör också en samlad del.

Även på denna sida om ån finns ett grönstråk med gång- och cykelväg längs 
vattnet men det är betydligt smalare och sammanfaller delvis med gatan ”Norra 
hamn”. Möjlighet till båttransporter har tidigare funnits här men inget finns 
kvar av kajanläggningarna idag.

söder om ån
Området söder om ån är idag ett fungerande verksamhetsområde där en 
omvandling är påbörjad. Fastighetsägarna har genom nya brukare funnit nya 
användningar av byggnader och därmed också genomfört förbättringar som gör 
att fler eskilstunabor har anledning att söka sig hit. Flera byggnader har tagits 
om hand på ett ansvarsfullt sätt och bidrar till en ökad attraktion. Kungsgatan är 
pulsådern, som trafikförsörjer området, liksom Stålbergsgatan. Men Kungsgatan 
är den viktiga länken mellan centrum och stadsdelen Väster. 

Kvarteren är relativt regelbundna, rektangulära och dubbelt så stora som inner-
stadskvarteren. Gatorna är raka, förutom Björksgatan, som fått sin svängda linje 
efter det tidigare industrispåret in i området. Inom kvarteren är nästan all mark 
hårdgjord och används för tillfart, transporter och parkering samt för upplag för 
de olika verksamheterna. I de flesta kvarteren upplevs bebyggelsen homogen 
och småskalig, trots den stora kvartersstrukturen. Röda tegelfasader dominerar, 
även om flera byggnader har puts- eller plåtfasader. Bebyggelsen är tät med till-
byggnader från olika tider och upplevs livfull och aktiv med många olika verk-
samheter. De flesta byggnader är uppförda i en eller två våningar med nästan 
platta tak eller har sadeltak med liten taklutning. Undantag är en kontorsbygg-
nad i fyra våningar efter Kungsgatan. I söder vänder sig de tidiga industrikvarte-
rens karaktäristiska tegelbyggnader mot spårområdet och rangerbangården.

Marken närmast ån är obebyggd. Industritomterna ansluter mot ett grönstråk 
med gång- och cykelväg längs vattnet. 

Bangårdsområdet
Inom bangårdsområdet finns verkstäder, kontorsbyggnader och andra byggna-
der tillhörande järnvägsverksamheten inom området. Det stora lokstallet med 
sin vackra tegelarkitektur används och har ett stort kulturhistoriskt värde. Gred-
byvägen utgör tillfartsväg och kopplar till ett internt vägnät inom bangårds-
området. 
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Vision 2030 - staDsDel på Väster

Den levande stadsdelen är den hållbara stadsdelen
Eskilstuna kommun har en vision om ”den stolta fristaden”. Det innebär bland 
annat att vi ska vara modiga, utmanande och ansvara för en trygg och hållbar 
framtid. Att omvandla ett centralt industriområde till att på lång sikt utgöra en 
ny och modern stadsdel som avspeglar platsens industrihistoria är både modigt 
och utmanande. Hela Västra stadsdelen ska bli ett bra exempel på hållbar stads-
utveckling. Det innebär att det ska gå att leva ett gott liv samtidigt som dagens 
goda liv inte skall äventyra framtida generationers möjligheter att också få göra 
det. 

Processen till en gemensam vision
En viktig del i omvandlingsprocessen för en stadsdel på Väster har varit att 
forma en gemensam vision d.v.s. önskvärd framtidsbild. Visionen är tänkt att 
vara den gemensamma målbilden för den hållbara stadsdelen Väster. I arbetet 
med programmet har därför två workshops arrangerats där ett 60-tal personer 
alltifrån fastighetsägare, politiker, tjänstemän, intresseorganisationer, byggherrar 
m.fl. fått medverka i framtagandet av denna. 

Flera städer i landet har, eller arbetar med, att genomföra förändringar i gamla 
industriområden. Vid den första workshopen som arrangerades fick vi ta del 
av några kommuners erfarenheter. Vi fick höra Malmö stad berätta om ”Norra 
Sorgenfri” ett område som har många gemensamma nämnare med Väster. 
Norrköpings kommun berättade om arbetet med industrilandskapets omvand-
ling i centrala Norrköping. Västerås stad redovisade sin planering och utbygg-
nad av Västra hamnen. Under dagen genomfördes grupparbeten där vi fick ta 

del av många värdefulla diskussioner kring farhågor och utvecklingspotential i 
samband med en utveckling av en ny stadsdel på Väster. Det handlade bland an-
nat om att möjligheten att utveckla det lokala företagsklimatet, utveckla området 
för arbete, boende och service, vikten av en levande och trygg stadsdel, utveckla 
åstråket, möjliggöra för ökad integration och att värna de industrihistoriska spå-
ren. Bland farhågor som togs upp var förorenad mark och byggnader i området 
samt många olika viljor och tidsperspektiv. Detta kommer att påverka genom-
förandetakten och möjligheten att omvandla befintliga byggnader och utbyggna-
den av bostäder i området.

Vid en andra workshop tog vi oss från vision till vardag. Under dagen hölls fö-
redrag och diskussion kring behovet av en stadsutveckling som minskar behovet 
av transporter, sänker energianvändningen, effektiviserar markanvändningen, 
skapar förutsättningar för socialt samspel och underlag för ekonomisk utveck-
ling. Vilket liv kommer man att leva på Väster? Med hjälp av Gehl Arkitekter, 
välrenommerade inom arkitektur och stadsplanering hölls ett givande föredrag 
om vikten att planera utifrån ett mänskligt perspektiv. Deltagarna fick sedan 
möjlighet att i en workshop inta olika roller. I roller som företagare, föräldrar 
på stan, ungdomar på väg och pigga pensionärer ex. analyserades Väster utifrån 
vad som finns idag och behov. Frågor som diskuterades och redovisades i grup-
perna var: Vilket liv kommer de olika brukargrupperna leva på Väster? Vilka 
platser behövs? Hur gör man området tillgängligt för alla? Hur uppmuntrar man 
mjuk mobilitet (gång, cykel, kollektivtrafik) i området? Hur får området en egen 
och bärkraftig identitet? Hur kan man utveckla området över tid? Viktiga hjär-
tefrågor som togs upp var fina nya bostäder, åstråket som kvalité, cykelbro över 
ån, blandning av gammalt och nytt/ högt och lågt. Arbetsprocessen har gett en 
möjlighet att stämma av den långsiktiga visionen som sammanfattar den gemen-
samma målbilden för den hållbara stadsdelen Väster. 
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Visionen presenteras här i fyra delar.

”Den levande stadsdelen” 
Området hyser en kreativ mix av boende, arbete och vistelse. Blandningen av 
bostäder och verksamhetslokaler i olika storlekar och upplåtelseformer har bi-
dragit till att skapa miljöer där människor och företag vill vistas och växa. Möten 
mellan människor av olika åldrar och ursprung, med olika intressen och livsstilar 
har varit en viktig förutsättning för stadsdelens utveckling. För att uppnå detta 
ska bebyggelsens upplåtelseformer och byggnadstyper varieras. Service, bostä-
der och verksamheter ska blandas, helst inom varje kvarter. 

”Den promenadvänliga stadsdelen”
Utgångspunkten har varit att planera stadsdelen utifrån människans behov. 
Detta har inneburit att det finns en detaljrikedom och variation inom kvarteren 
utifrån människans skala och rörelsehastighet. Detta bidrar till att en promenad 
genom stadsdelen blir till en upplevelse. Mångfalden i den byggda miljön, vatt-
nets och det grönas närvaro i de publika rummen talar till människors sinnen 
och lockar till vistelse. Det innebär samtidigt att det ska vara lätt att ta sig från 
området till närliggande natur- och parkområden, samtidigt som åstråket, gårdar 
och parker i området bjuder på attraktiva vistelsemiljöer.

”Den nära och integrerade stadsdelen”
Den nya stadsdelen Väster samexisterar med Eskilstunas centrum och Munk-
tellstaden. De korta avstånden gör det är enkelt att förflytta sig till fots och på 
cykel. Det goda läget i staden har tagits tillvara och ett system av stråk och plat-
ser som kopplar till viktiga målpunkter i omgivningen. Närheten till stationen 
och resecentra gör området tillgängligt och attraktivt.

Genom ett finmaskigt nät av stråk och publika rum binds stadsdelen ihop med 
omgivningen. Stadsdelen har bidragit till att bryta barriären Torshällavägen i 
norr och bangårdsområdet i söder. I stadsdelen finns ett trafiksystem där gång 
och cykel- och kollektivtrafiken är prioriterad och där ett alternativ med bilen 
används i sista hand. Inom kvarteren blandas ägande, aktiviteter och verksamhe-
ter. De boende i Väster ska uppleva att de bor i en hållbar och trivsam stadsdel. 
Stadsdelen ska upplevas som trygg, överblickbar och tillgänglig. 

”Den Eskilstuna-egna stadsdelen”
Stadens strävan efter en mångfald i upplevelser och uttryck det ”brokiga Es-
kilstuna” har gett stadsdelen en egen karaktär. Identiteten i området utgår från 
områdets historia och har lyft fram en spänning i mötet mellan det moderna 
och områdets historia. Utvecklingen av området präglas av en tillit till männis-
kors drivkraft och en bredd av aktörer deltar i utvecklingen och sökandet efter 
nya former och funktioner i området. Lokala initiativ och temporär användning 
av platser uppmuntras. 
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UtgångspUnkter
I denna del redovisas utgångspunkter som gäller på en övergripande nivå för 
den långsiktiga utvecklingen av en stadsdel på Väster med utgångspunkt från 
vision 2030. 

Vision 2030 ”Området hyser en kreativ mix av boende, arbete och vistelse. Blandningen av 
bostäder och verksamhetslokaler i olika storlekar och upplåtelseformer har bidragit till att 
skapa miljöer där människor och företag vill vistas och växa. Möten mellan människor av 
olika åldrar och ursprung, med olika intressen och livsstilar har varit en viktig förutsättning 
för stadsdelens utveckling. För att uppnå detta ska bebyggelsens upplåtelseformer och bygg-
nadstyper varieras. Service, bostäder och verksamheter ska blandas, helst inom varje kvarter.”

I vår strävan att planera för en hållbar stadsdel innebär det att gestaltningsfrå-
gorna inte enbart är en formgivningsfråga utan lika mycket innehar en miljöas-
pekt vid utformningen av stadens rum. För att skapa en energisnål och hållbar 
stadsdel genom täthet och variation krävs en helhetssyn på staden som energi-
system - ett system som innefattar såväl dagliga transporter som bostäder och 
energiförsörjning. Med närheten till service, arbetstillfällen, boende, kultur och 
rekreation har en framtida stadsdel i Väster goda förutsättningar för en utveck-
ling som minskar behovet av transporter.

Huvudinriktningen i förslaget är att Väster vid en omvandling skall ha ett rela-
tivt högt markutnyttjande, men utan att det för den delen behöver byggas högt. 
En förhållandevis hög exploateringsgrad är lämplig ur ett flertal aspekter såsom 
det centrala och kollektivtrafiknära läget samt för att kunna bära kostnaderna 
en omvandling innebär. Genom en tät struktur och byggnader med begränsad 
höjd kan vindpåverkan minskas och en miljö med förutsättningar för ett gott 
mikroklimat skapas. Träd och hus placeras på lämpligast sätt så att risk för be-
svärande vind minimeras och att goda solljusförhållanden skapas. Att ta tillvara 
soliga platser och lägen är en viktig del och som kan möjliggöra användandet av 
solcellsteknik.

Blandstaden utgör förutsättningen för en levande stad där variation av bo-
stadsformer och verksamheter samverkar. De delar där man i första hand kan 
komplettera med bostäder finns de bästa förutsättningarna för att uppnå detta. 

För att kunna erbjuda ett attraktivt boende blir det nödvändigt med åtskillnad 
mellan bostäder och verksamheter som innebär transporter. Huvuddelen av 
bostadskompletteringen bedöms ske norr om ån. Söder om ån innebär utveck-
lingen en omvandling av verksamheter och nya arbetsplatser som går att förena 
med bostäder. Centrum och Väster knyts ihop via Kungsgatan och Libergsgatan 
som kopplar över mot Rademachergatan och vidare mot centrum. En ny gc-bro 
över ån möjliggör rörelse mellan områdena. Det gröna åstråket söder om ån 
länkar mellan grönområden och parker in mot centrum. I dagsläget finns inga 
grundskolor eller förskolor inom programområdet. Inom området måste därför 
nya förskolor och skolor etableras. För att passa in i den struktur som föreslås 
för utbyggnaden bör lämpligen förskolorna integreras i bebyggelsen i markplan.

Eftersom en bedömd utbyggnad skulle möjliggöra för ca 2000- 2200 lgh år 2030 
inom programområdet bedöms även behov av en F-9 grundskola. En skolbygg-
nad bör placeras där den kan möjliggöra ny användning av befintlig värdefull 
byggnad alternativt i ny byggnad i anslutning till någon av stadsdelens framtida 
platser. 

STADSbyGGNADSINRIkTNING FÖR
DEN lEVANDE STADSDElEN
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 RIkTlINJER 

 ► Efterstäva mångfald inom området vad gäller verksamheter, boende-
former och upplåtelseformer etc.

 ► I utformningen av varje exploatering skall hänsyn tas till ett mål-
gruppstänkande med avsikt att skapa förutsättningar för ett varierat 
boende för att attrahera eskilstunabor av olika livsstil, ålder, kön och 
bakgrund. 

 ► Nya verksamheter som kan ersätta den tyngre industrin är olika typer 
av service- och hantverksföretag, kontor, mindre butiker etc. där 
fastighetsägaren står för initiativet om ändrad användning. Skapa 
förutsättningar för de verksamheter som kan kombineras med boende 
att stanna kvar.

 ► Bebyggelsens utformning ska variera mellan II-VI våningar i enstaka 
välmotiverade lägen kan upp till VIII våningar prövas. 

 ► Lokalisera kommunal service tillgänglig för alla.

 ► Tillkommande ny bebyggelse ska skapa goda förutsättningar för ett 
bra mikroklimat genom att träd och hus placeras på lämpligast sätt.

 ► Ett viktigt karaktärsdrag söder om ån och som skall bevaras är att 
inom kvarteren ska bebyggelsen ha olika uttryck samt vara en bland-
ning av stora och små volymer och olika hushöjder. Den karaktär av 
att bebyggelsen inte alltid är ordnad och strukturerad utan upplevs 
”gyttrig” bör återspeglas i det nya Väster.  

 ► Bottenvåningar i strategiska lägen, längs stråk, vid platser och i hörn 
skall hållas tillgängliga för verksamheter av publik karaktär. Entréer 
förläggs både mot gata och gård

 ► Bebyggelsen ska möjliggöra skyddade gröna gårdar som med en 
utformning kan erbjuda avskildhet från buller , lekmöjligheter, grann-
samvaro och närgrönska. 

 ► Den nya bebyggelsen har studerad åfront som tillvaratar den attrak-
tiva närheten till ån.

 ► I stadsdelen ska sammanhängande stråk med platsbildningar, 
lekplatser, torg och miniparker samt ytor som uppmuntrar vistelse 
och aktivitet tillskapas. 

Inom stadsdelen skall gatuplanet ägnas särskild omsorg i utformningen och 
längs aktiva stråk och platser vigas åt utåtriktade verksamheter av olika slag. 
Att verka för att rörelsen genom stadsdelen blir omväxlande och intressant är 
viktigt, vilket också uppmuntrar till att gå och cykla.

Energianvändningen inom stadsdelen ska effektiviseras och stadsdelen ska så 
långt möjligt försörjas med miljövänlig samt förnyelsebar energi. Det ska finnas 
goda möjligheter att källsortera och stadsdelens miljöhus skall upplevas som 
trevliga och lättillgängliga.
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STRåk, PlATSER, PARkER Och GRÖNA RUM FÖR 
ETT PROMENADVÄNlIGT VÄSTER

Vision 2030 ”Utgångspunkten har varit att planera stadsdelen utifrån människans behov. 
Detta har inneburit att det finns en detaljrikedom och variation inom kvarteren utifrån män-
niskans skala och rörelsehastighet. Detta bidrar till att en promenad genom stadsdelen blir 
till en upplevelse. Mångfalden i den byggda miljön, vattnets och det grönas närvaro i de pu-
blika rummen talar till människors sinnen och lockar till vistelse. Det innebär samtidigt att 
det ska vara lätt att ta sig från området till närliggande natur- och parkområden, samtidigt 
som åstråket, gårdar och parker i området bjuder på attraktiva vistelsemiljöer.”

stråk, platser, parker och gröna rum 
Goda möjligheter med tillgång till attraktiva gång- och cykelstråk är avgörande 
för vår miljö och hälsa. Utredningar visar att människor som bor i promenad- 
och cykelvänliga områden är mer fysiskt aktiva. I omvandlingen är det därför 
av största vikt att ta tillvara och öka tillgängligheten till platser, stråk och parker 
som uppmuntrar till rörelse, spontanidrott och vistelse i stadsdelen. En viktig 
del utgörs av att tillskapa mötesplatser längs ån och tillvarata utblickar. Den nya 
stadsdelens Väster kommer att ha en stor andel av Eskilstunas åkontakt. Det 
innebär att det finns plats och möjligheter att tillskapa stråk, platser och parker 
med olika utformning och med varierat innehåll som passar alla olika åldrar och 
årstider. Det är även av stor vikt att en ändamålsenlig lokal grönstruktur/ stråk 
läggs fast för vistelse och aktivitet. Västers interna platser och parker knyts sam-
man via planterade stråk. Stråket kan också ha en central roll för att samla upp 
och leda det renade eller ej förorenade dagvattnet till ån. Utmed ån och inom 
föreslagen park invid brofästet söder om ån ges möjlighet att skapa en parkmiljö 
som är möjlig att nå inom 7-10 minuters promenadväg från boendet. En sådan 
park är av stor betydelse för barns och äldres behov, men också som en klimat-
utjämnande ”lunga”. Parken relateras gärna till andra mål- och träffpunkter i 
stadsdelen som skola, förskola, dagverksamhet för äldre, busshållplats, butiker 
m.m. 

Mötesplatser
För att Väster och skall bli en spännande och levande stadsdel krävs det för-
utom en god blandning mellan bostäder, verksamheter, upplåtelseformer m.m. 
att stor omsorg läggs på det offentliga rummet. Att det finns mötesplatser som 
lockar till aktivitet och som kan överraska. Variation i stadens rum ger en sti-
mulerande upplevelse. De offentliga rummens dimensioner ska vara greppbara. 

Mindre dimensioner medför intimare rum som i sin tur har en positiv inverkan 
på hur människor upplever och använder platsen. I programmet presenteras 
knutpunkter med potential att utvecklas som attraktiva platser i en framtida 
grönstruktur för en stadsdel på Väster.  

1. Torg vid Munktellstaden. Mellan den nya bebyggelsen inom kvarteret Nit-
hammaren och Munktellstaden kan ett nytt torg att skapas som knyter samman 
funktionerna.

2. ” Västers torg”. Utmed Kungsgatan, inom kvarteret Valpen (i anslutning till 
Willys) finns goda förutsättningar för att utveckla en central plats i stadsdelen. 

3. ”Klemmings plats” vid norra Hamn. Utformningen bör möjliggöra en vi-
suell kontakt mot ån d.v.s. åblick i förlängningen av Nordwallsgatan. Platsen kan 
utformas med bryggor som trappar ned mot vattnet och en torgyta med vat-
tenspegel och sittplatser.”Klemmings plats” har förutsättningar att bli en central 
och viktig samlingspunkt och ska vara tillgånglig via det nya kajstråket. 

4. Pråmskjulstorget i anslutning till MunktellArenan har förutsättningar att 
utgöra en attraktiv plats i koppling till verksamheterna inom Munktellarenan. 
Entéer mot platsen samt närmare kontakt med vattnet. 

5. Nedre Hamn i förlängningen av Rothoffsgatan är en viktig punkt med bety-
delse för Västers historia. Platsen har förutsättningar för att skapa en tydligare 
koppling/entré in till Rothoffsparken.

Träd i stadsmiljö - ett smycke! En varm sommarkväll på Pråmskjulstorget?
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6. Edvin Nyströms kan i utvecklas som plats viktig för kopplingen till Munk-
tellstaden och framtida utveckling av kvarteret Nätet.

7. Å-stråk
På norra sidan utgörs det i huvudsak av ett urbant kajstråk

8. Å-stråk
Det nuvarande ånära parkstråket på södra sidan utvecklas innehållsmässigt med 
plantering av långsiktiga träd (ädellövträd). En mål- och träffpunkt kan skapas i 
form av en mindre parkanläggning med sittplatser och åutsikt. På några stäl-
len också bryggor för vattenkontakt och fiske. Bredden på parkstråket kan med 
fördel motsvara riskzonen för översvämning och skred (30-60 m, d.v.s ungefär 
som i dagsläget).

Utformning av åstråket inom Västra stadsdelen
Centrala Åstråket ger tillgång till rekreationsmiljöer av olika karaktär och för 
olika aktiviteter. På så sätt kan de som bor i omgivningarna få tillgång till ett 
cirka 3 km långt promenad- och joggingstråk längs vattnet. 

Möjligheten att i direkt anslutning till programområdet knyta samman ett grönt 
stråk inom kvarteret Vapnet som förbättrar attraktiviteten till stadsparkerna Rin-
man och Rothoff  är en viktig potential som stadsdelspark för Väster med rejäla 
mått och nyttjandemöjligheter. 

En ny park föreslås i korsningen Gränsgatan – Västra Storgatan (markerad A på 
kartan) norr om ån. Med en karaktär som knyter samman framtida användning 
inom kvarteret Nätet och Munktellstaden. 

På södra sidan om ån invid kvarteret Valpen (markerad B på kartan) föreslås en 
parkdel med potential som mångfunktionell yta – för vistelse samt buffertyta 
för uppsamling av dagvatten från omgivningen. 

Utblick och stilla ro Belysning och grönska en bra kombinationAvkoppling nära vatten
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 RIkTlINJER 

 ► Utveckla åstråket som en resurs med attraktiva möten med 
ån tillgängligt för alla eskilstunabor. På norra sidan innebär 
det att åstråket utformas med en i huvudsak urban karaktär 
medan södra sidan utgör ett sammanhängande stråk med 
parkkaraktär som varierar mellan ca 30 m till 60 m

 ► Det ska vara lätt att ta sig från området till närliggande natur- 
och parkområden, samtidigt som åstråket, gårdar och parker 
i området bjuder på attraktiva vistelsemiljöer.

 ► Ekbacken bevaras och utvecklas som naturnära park

 ► Ta tillvara karaktären med förträdgårdar vid utveckling av 
bebyggelse utmed Libergsgatan 

 ► Visa omsorg i utformning av den yttre miljön avseende såväl 
växtval och i val av material

 ► Trygghetsupplevelsen av de allmänna platsernas utformning 
skall prioriteras

 ► Dagvattnet ses som en resurs som ger möjligheter till att-
raktiva gestaltningslösningar inom såväl grönområden som 
stadsmiljön

 ► Torgytor och hårdgjorda platsbildningar försänks

 ► En dagvattenutredning med modellering av dagvattenflö-
den tas fram för hela området. Detaljerade dagvattenstu-
dier krävs i detaljplaneringen

Dagvattenhantering
Dagvatten är det vatten som rinner av från gator och vägar, parkeringar, tak och 
andra hårdgjorda ytor. Dagvatten tar med sig föroreningar som ofta hamnar i 
Eskilstunaån. Området är idag flackt och består till största delen av hårdgjorda 
ytor samt är beläget på tät lerjord vilket gör att naturlig infiltration inte är möj-
lig. Dagvattenhanteringen är därför en viktig fråga att få med tidigt i planerings-
processen.

Enligt Miljöbalken Kap 2 och 9§ skall dagvatten renas. Dagvattnet ska i sam-
band med ändrad användning inom kvarteren i första hand omhändertas lokalt 
så att volymen och föroreningsbelastningen i avrunnet ytvatten från stadsdelen 
till Eskilstunaån minimeras. För att fördröja avrinningen till ån vid stora regn-
mängder och snösmältning kan dagvattnet samlas upp tillfälligt (med strypt 
avflöde). Avrinningsstrukturen bör integreras naturligt i den lokala grönst-
rukturen för att möjliggöra ett lokalt omhändertagande av dagvatten. Därför 
bör området utformas så att dagvattnet leds till sådana ytor i parkområden där 
vattnet kan samlas upp tillfälligt. För övrigt är det en fördel om vegetationen i 
så stor utsträckning som möjligt kan fånga upp och kvarhålla dagvatten för att 
låta det avdunsta – d.v.s. så att vattnet inte behöver skickas ner i marken. Viktiga 
potentialer för detta är en förutom rik förekomst av stora träd bl.a också stor 
andel gräs- och planteringsytor. Kungsgatan bör få en central roll i att samla 
upp och leda iväg det dagvatten som behöver renas till reningsdamm eller till ett 
under-mark-magasin. Vissa ytor med särskild utformning kan fungera som delar 
i denna helhet samtidigt som de ”till vardags” har en annan funktion. Exempel 
på det är att:
• Torgytor och hårdgjorda platsbildningar försänks
• Alla gräsytor i stadsdelen skålas + särskild undermarkutformning
• Längs de större gatorna ska gång- och cykelstråk vara försänkta, de kan då 
fungera som vattenuppsamlande kanaler i samband med stora regn
• Vissa gator, ej utrymningsvägar, försänks i förhållande till omgivningen
• Sedumtak eller takträdgårdar på så många hus som möjligt
• På varje tomt som inte har sedumtak säkerställs en gräsklädd yta på marken 
som är minst lika stor som takytan. 

Ovanstående struktur för dagvattenhantering innebär att respektive bebyggelse-, 
trafikinfra- och grönstruktur måste lösas i ett sammanhang, d.v.s. i tät dialog, där 
grönstrukturen spelar en viktig roll.

Exempel på olika dagvattenlösningar; fördröjning i damm, vattentrappa och grönt sedumtak
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STRåkPlANERING I DEN INTEGRERADE Och 
NÄRA STADSDElEN 

Vision 2030 ” Den nya stadsdelen Väster samexisterar med Eskilstunas centrum och 
Munktellstaden. De korta avstånden gör det är enkelt att förflytta sig till fots och på cykel. 
Det goda läget i staden har tagits tillvara och ett system av stråk och platser som kopplar till 
viktiga målpunkter i omgivningen. Närheten till stationen och resecentra gör området tillgäng-
ligt och attraktivt. Genom ett finmaskigt nät av stråk och publika rum binds stadsdelen ihop 
med omgivningen. Stadsdelen har bidragit till att bryta barriären Torshällavägen i norr och 
bangårdsområdet i söder. I stadsdelen finns ett kollektivtrafiksystem där gång- och cykeltra-
fiken är prioriterat och där ett alternativ med bilen används i sista hand. Inom kvarteren 
blandas ägande, aktiviteter och verksamheter. De boende i Väster ska uppleva att de bor i en 
hållbar och trivsam stadsdel. Stadsdelen ska upplevas som trygg, överblickbar och tillgänglig.”

Vi står inför en stor utmaning när det gäller att uppnå en mer jämställd trafik-
planering. En omvandling av Väster skall utformas så att det ger förutsättningar 
där det är lätt att välja alternativa färdmedel. För att uppnå förändringar i sta-
dens resande behövs stora satsningar inom mobilitetsområdet d.v.s. beteende-
påverkande åtgärder för att få människor att resa mer miljövänligt. Detta ligger i 
linje med vad Eskilstunas trafikplan anger som viktiga åtgärder för ett förändrat 
resande. För Väster innebär det att boende, arbetsgivare och fastighetsägare 
uppmuntras till lösningar som möjliggör ökad gång-, cykel- och kollektivtrafik-
användning vilket är att hantera under omvandlingsprocessen. 

Som förutsättning för förändringar av tillgängligheten i Väster ska fyrstegsprin-
cipen gälla som strategi för prioritering och val. Det innebär i sin tur att:

1. Först ska åtgärder övervägas och prövas som kan påverka transportbehovet 
och valet av transportsätt. 
För Väster innebär detta att en omvandling skall skapa förutsättningar för en 
levande stadsdel där en blandning av olika verksamheter möjliggörs inom områ-
det. Närheten till centrum, järnvägsstationen samt arbetsplatser och utbildnings-
tillfällen gör att Väster redan idag har goda förutsättningar. För Väster innebär 
det en attraktiv utformning av det offentliga rummet utifrån den mänskliga 
skalan.

2. I ett andra steg prövas åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt 
vägnät.

För Väster innebär det bl.a. att överbrygga barriärer och möjliggöra genomsil-
ning av rörelser inom stadsdelen.

3. I det tredje steget prövas begränsade utbyggnads- och förbättringsåtgärder 

4. Först i det fjärde steget prövas nyinvesteringar i form av omfattande ombygg-
nader eller rena nybyggnader av nya vägar.

Vid planeringen och utformningen av Väster ska de olika trafikslagens behov 
prioriteras i följande ordning: 

1. Gångstråk
Den gående människans anspråk utgår från promenadhastigheten 5 km/h. I 
promenadtakt upplever vi med våra sinnen den närmsta miljön varvid omsorg i 
utformningen samt variation är viktig. För den gående är genhet i ett finmaskigt 
nät viktigt. Kontakterna över ån mellan Munktellstaden m.m. och det framtida 
”Västers torg” vid kvarteret Valpen och Stenmansgatan är att betrakta som 
huvudstråk. Likaså är promenadvägen mellan Stenmansgatan och Eskilstuna 
centrum via Libergsgatan och Rademachergatan ett viktigt gångstråk. 

2. Cykelstråk
Det övergripande cykelnätet består idag av huvudstråk utmed Kungsgatan och 
Ståhlbergsvägen. Befintliga cykelbanor utmed åstråket söder om ån samt norr 
om ån utmed Norra Hamn kommer fortsatt att utgöra huvudstommen i cy-
kelnätet och prioriteras för hög framkomlighet. Väl utbyggda cykelstråk knyter 
samman olika delar av staden och skapar gena kopplingar vilket är viktigt för att 
cykeln skall kunna konkurrera med andra färdmedel. Ett nytt stråk ”Årbystrå-
ket” från Årby via ny föreslagen bro över ån i förlängningen av John Engelaus 
gata och Stenmansgatan möjliggör ett attraktivt koppling mot centrum och 
järnvägsstationen, vilket är nödvändigt för att förbättra attraktiviteten för cykel. 
På lokalgatorna inom kvarteren kan cykeltrafiken ske blandad med biltrafiken.

3. Kollektivtrafik
För att minska bilbehovet i området är det viktigt att ha en väl fungerande kol-
lektivtrafik. Kollektivtrafiken ska ha gena och attraktiva linjer genom området 
med hållplatsutformning som både synliggör kollektivtrafiken och skapar god 
trafiksäkerhet, där stopphållplats är ett bra exempel på en sådan lösning.
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4. Huvudprinciper för utformning av gatumiljöer
Huvudgatunät utgör Torshällavägen – Ståhlbergsvägen/Schröderstiernas väg 
och är gator av övergripande karaktär i anslutning till Väster. Huvudnätets funk-
tion är att leda biltrafiken mellan stadens olika områden. 
Huvudprincipen för gatustrukturen bygger på genomsilning av trafiken och 
utformas så att det stöttar och ger förutsättningar till den stadsstruktur och 
utveckling vi vill uppnå. Ett led i detta är att möjliggöra för en uppdelning av 
de stora kvarteren med nya lokalgator inom stadsdelen, som utformas för låga 
hastigheter. Kungsgatan utgör ryggrad för stadsdelsutvecklingen söder om ån 
och Rinamnsgatan norr om ån och utvecklas som stadsgator/ allégator. Det 
långsiktiga målet är att avlasta Kungsgatan som huvudgata in mot centrum 
vilket på sikt förutsätter större åtaganden i trafikstrukturen såsom ny koppling 
inom bangårdsområdet samt länk under bangården som kopplar samman trafik-
flödena söderut.

Att överbrygga barriärer i samband med förändringar av gatunätet är en bä-
rande tanke för trafikplaneringen. Exempel på barriärbrytande åtgärder på kort 
och lång sikt är öppnandet av Gränsgatan, bron över ån, ev. framtida tunnel 
under bangården. Enligt översiktsplanen för Stadsbygden från 2005 redovisas 
en ny koppling, en ”Västra länk” som ett sista led i Eskilstunas yttre ring. Västra 
länken utgör en framtida koppling under bangården som bidrar till att avlasta 
Kungsgatan på trafik. Länken ingår i det övergripande trafiknätet för Eskilstuna 
stad. 

ny bro över eskilstunaån
Programmet föreslår en ny gång- cykelbro mellan Stenmansgatan och John 
Engelaus gata. Den nya bron över Eskilstunaån är en länk för gång- cykel-
trafikanter (ingår i huvudnätet för gc-trafikanter) mellan norr och söder, men är 
även en länk för fotgängare/cyklister som har ärenden i stadsdelen Norr samt 
inom Munktellstaden. En ny bro utformas så att den möjliggör båttrafik på ån 
och utgör ett ”smycke” till årummet.

Ett alternativ till gång- cykelbro skulle vara en bro som tillåter kollektiv- och 
biltrafik. En sådan bro skulle ge snabbare restid mellan norra delen och södra. 
Skälet till att en sådan lösning inte förordas är att trafikflödet ger negativ påver-
kan på åstråkets kvalité som rekreationsstråk, samt för boendemiljön avseende 
buller och barriäreffekt. Även ur upplevelse och utrymmesbehov ligger stora 
utmaningar i utformningen av en sådan bro om bilar/bussar skulle tillåtas.

parkeringsprinciper
Fastighetsägaren har ansvar för att möjlighet till parkering av cykel och bil an-
ordnas i tillräcklig omfattning för boende och verksamheter. Parkering ska som 
huvudprincip anordnas på kvartersmark och minimeras inom området i stort. 
Samutnyttjande av parkeringsplatser och samordning kring gemensamt p-hus 
ska studeras. Stadsmässiga värden eftersträvas där en tät exploatering är önsk-
värd. Bilparkering bör således lösas genom underjordiska garage eller i p-hus. 
Möjligheten att bilda 3D fastigheter ska övervägas.
På allmän platsmark skall besöksparkering prioriteras. Detta uppnås genom att 
de gatumarksparkeringar som uppförs får en regleringsform som uppmuntrar 
korttidsuppställning. Exempel på detta är avgiftsbelagda platser eller tidsbe-
gränsningar.  

 RIkTlINJER 

 ► Det ska vara enkelt att ta cykeln till jobbet, gå till skolan eller ta 
tåget. Stadsdelen kommer redan vid inflyttning ha god kollektiv-
trafikförsörjning och ett väl fungerande gång- och cykelbansys-
tem för att minska behovet av personbilstransporter.

 ► Framkomlighet för gång och cykel prioriteras. Övergripande 
cykelstråk utformas som separata cykelbanor för att skapa konti-
nuitet för cykeltrafiken. Cykeltrafik på lokalgator sker blandat med 
biltrafik.

 ► Nya bron över Eskilstunaån utformas för gång- och cykeltrafik 

 ► Det framtida gatunätet planeras för att integrera och möjlggöra 
genomsilning av trafiken enligt fyrstegsprincipen

 ► Parkerings- och cykelnormen för centrum skall gälla i Väster

 ► Olika former för boendesamverkan inom transportområdet ska 
stimuleras t.ex. genom bilpooler med miljövänliga fordon.

 ► Samutnyttjande av parkeringsplatser och samordning kring ge-
mensamt p-hus ska studeras.
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kUlTURMIlJÖVÄRDEN I DEN ”ESkIlSTUNA-EGNA” 
STADSDElEN

Vision 2030 ”Stadens strävan efter en mångfald i upplevelser och uttryck det ”brokiga 
Eskilstuna” har gett stadsdelen en egen karaktär. Identiteten i området utgår från områdets 
historia och har lyft fram en spänning i mötet mellan det moderna och äldre bebyggelse. Ut-
vecklingen av området präglas av en tillit till människors drivkraft och en bredd av aktörer 
deltar i utvecklingen och sökandet efter nya former och funktioner i området. Lokala initiativ 
och temporär användning av platser uppmuntras.” 

Historik – Områdets framväxt
Området Väster fick sin stadsplan 1907 ritad av stadsingenjör O. Sjölin Tradi-
tionellt hade fabrikerna legat på bakgårdar främst i Fristaden (nuv. centrum) och 
Nyfors, men i takt med att industrierna växte ökade också behovet av tomter 
där fabrikerna kunde expandera. Väster om stadens centrum, där det tidigare 
hade varit åkermark, fanns utmärkta förutsättningar för ett nytt industriområde. 
Här fanns sedan 1878 järnvägsförbindelse samt närheten till Eskilstunaån med 
ångbåtstrafik. Via stickspår bands båda sidor av ån samman med hamnarna; 
Nedre hamn alldeles väster om Rothoffsparken och Norra hamn på den norra 
åstranden, ned mot nuvarande Gasverksbron. I kvarteren närmast Rinmanspar-
ken byggdes två kvarter med flerfamiljshus, resten av området bebyggdes med 
industrier och mindre fabriker. Väster kom att bli Eskilstunas första renodlade 
industriområde.

Söder om ån
Efter stadsplanen från 1907 växte nya byggnader fram utefter Ståhlbergsvä-
gen och Kungsgatan. De första anläggningarna, vid Gredbyvägen och TGOJ:s 
verkstäder visar på sekelskiftets representativa arkitektur. Nästa steg var slutet 
av 1920-talet då även mindre företag vågade sig ut på det nya området (området 
kallades ”nya” ända in på 1940-talet). De första små fabrikerna byggdes i kvar-
teret Vikingen vid Libergsgatan. Husen placerades en bit in på de små tomterna, 
med höga brandgavlar och låga längor om vart annat. Under 1930-talet byggdes 
många industribyggnader i en lite modernare stil, husen uppfördes i en eller 
två våningar med flacka sadeltak, de småspröjsade fönstren hänger dock med 
fortfarande. Många av byggnaderna är ritade av stadsarkitekten Frej Klemming. 
Under 1940 och 50-talen byggs det flera stora industribyggnader med kontors-
byggnader i två våningar och produktionslokaler som stora lägre hallar. Sam-
tidigt kompletteras de äldre anläggningarna med nya moderna personalutrym-
men och skyddsrum. Detta påminner om att Eskilstunas metallindustri gick på 
högvarv under krigsåren. Under 1960- och 70-talen lämnar man de traditionella 
metoderna och de stora hallarna i betong eller plåt gör entré, ibland kan de få 
en fasad i tegel. Efter sent 1970-tal har bara några enstaka mindre nybyggnader 
tillkommit mestadels för att anpassa befintliga lokaler till nya verksamheter. 
Postkontoret vid Björksgatan från 1992 och den nya tillbyggnaden för Ågerups 
Grafiska AB i kvarteret Vikingen är några få nybyggnader från senare tid.

Norr om ån
Utvecklingen på nordöstra sidan av ån har varit lite annorlunda. Området norr 
om ån fick sin nuvarande karaktär av gator, kvarter och parker sedan en ny 
stadsplan antagits 1935. Då var slakthuset och lantmännens silobyggnad redan 
etablerade i området. Före 1950 uppfördes enstaka byggnader spridda över 
området. Det har lett till att moderna, stora hallar dominerar och att det finns 
öppna ytor som används som upplag. När stadsplanen ritades 1907 var slakt-
huset i kvarteret Nötknäpparen under byggnad, det invigdes 1908. Vid Norra 
hamn byggde Sörmländska Lantmännens centralförening på 1920-talet ett av 
de lagerhus som ritats av Gunnar Asplund och på 1940-talet en ny silobyggnad, 
som inte står kvar idag. År 1937 etablerades en trävaruhandel på grannfastig-
heten. På 1940-talet tillkom inom Kvarteret Nitaren den första småindustribe-
byggelsen. Byggnaderna utgör en samlad grupp i rött tegel med en stadsmässig 
front mot Ekbacken.

Den första bebyggelsen söder om ån i kv. Valnöten i slutet av 1930-talet

Foto Eskilstuna stadsmuseum
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Karta som visar tillkomsten av byggnaderna inom programområdet  
Nyréns Arkitektkontor/Stockholms  Byggnadsantikvarier  AB
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Munktellstaden
Johan Theofron Munktell kom till Eskilstuna 1832 för att starta en mindre verk-
stad i Eskilstuna Fristad, verkstaden blev senare Munktells mekaniska verkstad. 
1839 hade verksamheten expanderat så mycket att den flyttade till nya lokaler 
som han förvärvat på norra sidan Eskilstunaån. I Munktells mekaniska verkstad 
tillverkades traktorer, ångmaskiner, landets första ånglok, väghyvlar och tillverk-
ningsmaskiner för andra företag. Företaget BM bildades genom en sammanslag-
ning av de två mekaniska verkstäderna Bolinder och Munktell. BM – senare 
Volvo-BM, flyttade stora delar av verksamheten utanför staden vid mitten av 
1970-talet, men den sista industriverksamheten flyttade ifrån Munktellområdet i 
slutet av år 2000.

kulturmiljövärden
Hela programrådet utgör en väsentlig del av riksintresset för kulturmiljövården, 
som för Eskilstuna innebär att det speglar stadens utveckling under sent 1800-
tal och utvecklingen av den industriella staden under 1900-talet. 

I fråga om fornlämningar finns i nordost på den så kallade Ekbacken en grav-
grupp (RAÄ 542:1-4) och i programområdets sydöstra del finns Eskilstunas 
gamla stadslager (RAÄ 557:1).

Utveckla ”Det eskilstuna-egna”
Eskilstuna värnar om sin industrihistoria och identitet som industristad. Det är 
därför viktigt för områdets fortsatta attraktivitet att en utveckling av stadsdelen 
tar avstamp i områdets specifika karaktär och så långt möjligt finner nya använd-
ningar till befintliga byggnader med kulturhistoriskt värde. Områdets historia är 
identitetsskapande och visar på en över 100-årig utveckling av industribyggande. 
Att fortsättningsvis kunna avläsa områdets historia skapar en förankring och 
identitet till platsen. Bebyggelsen inom området har allt eftersom verksamhe-
terna förändrats byggts till och om efter behov. Det har lett till att bebyggelsen 
inte alltid är ordnad och strukturerad utan upplevs ”gyttrig” med en blandning 
av stora och små volymer samt olika hushöjder. Denna struktur bör återspeglas 
i det nya Väster och utvecklas som en stadsdel med ”eskilstunaegen” karaktär i 
området. I den förändring av området som pågår från rent industriområde till 
verksamhetsområde är det intressant att byggnaderna ständigt återanvänds, och 
utan större förändringar kan användas till andra verksamheter. Under senare år 
har en hel del gjorts som plockat fram kvaliteter som t.ex. borttagande av plåtin-
klädningar och tidigare igensatta fönster. Fina exempel på det finns i kv. Valpen, 
Valkyrian (Profeel) och i hörnet av kv. Valnöten mot Kungsgatan. 

Munktellstaden möter ån Vårt stolta konstmueeum
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Inspirationsbilder - bra exempel på material, detaljer och nytt som möter gammalt 
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namnsättning av gator och platser
Nämnsättning av gator och platser inom stadsdelen är även det viktigt för  iden-
titeten och som en länk till det förflutna. Gatu- och platsnamn kan vara historie-
bärare och nya tillägg bör därför få namn som knyter an till områdets historia. 

Byggnader att långsiktigt behålla
Vid omvandlingen av stadsdelen Väster till en blandad stadsdel med både bo-
städer, verksamheter och handel är det mycket viktigt att tillvarata de kvaliteter 
som de äldre industribyggnaderna besitter. Detta för att skapa en väl samman-
satt stadsdel samt att på ett pedagogiskt sätt visa på stadens utveckling. Bland-
ningen av verksamheter och de många aktörerna inom området ger möjligheter 
till en spännande omvandlingsprocess. 

Analysen av det kulturhistoriska värdet omfattar hela området och har utförts av 
Stockholms Byggnadsantikvarier AB. För att få ett användbart redskap i om-
vandlingsprocessen har byggnaderna inventerats var för sig och bedömts utifrån 
dess kulturhistoriska värden. Analysen av det kulturhistoriska värdet har skett i 
två nivåer; byggnader med högt kulturhistoriskt värde markerat i gult (omistliga) 
samt byggnader med ett miljöskapande värde som visar på områdets utveckling 
blåmarkerade.

I området norr om ån är det viktigt att bevara
Kv Nötknäpparen - Nötknäpparen 26 - Slakthuset med dess särpräglade ut-
formning och Nötknäpparen 30, tidstypisk industribyggnad från ca 1930 med 
slätputsade fasader och stora tätspröjsade fönster.

Kv. Nitaren 5, 4, 3 och 1 - Småskalig industrimiljö i rött tegel längs Stålbränna-
regatan, vilken utgör en samlad bebyggelse från 1940- och tidigt 1950-tal med 
tydlig stadsfront mot ekbacken.. 

Kv. Najaden - Najaden13 Brädgårdens äldre lagerbyggnader som illustrerar 
kopplingen till ån och båttransporterna.

Inom Munktellstaden har flera kända svenska arkitekter ritat åt företaget. BM:s 
huvudkontor (idag hotell) från sent 1800-tal ritades av Ferdinand Boberg, som 
bland mycket annat ritat Waldemars udde, Thielska galleriet i Stockholm samt
Rosenbad där regeringskansliet har sina lokaler. Cyrillus Johansson, känd för 
Årstabron i Stockholm, har ritat fasaden till Lokomotivet. Munktellstaden utgör 
en kulturhistoriskt värdefull helhetsmiljö och byggnaderna har skydd i gällande 
detaljplan.

Kvalitéer i Munktellstaden/Väster
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Byggnader markerade med gul färg är omistliga på grund av sina kulturhistoriska värden och de blå, är byggnader som är värda att bevara på grund av sina miljöskapande värden.
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 RIkTlINJER

 ► Områdets historia är identitetsskapande och ska finnas 
läsbart. Det är viktigt att man under kommande förändringar 
inte styrs av att bara det äldsta är värt att bevara utan att 
man även i fortsättningen kommer att kunna uppfatta områ-
dets hela historia t.ex. att bevara komplementbyggnader och 
detaljer som ger liv åt historien. 

 ► Identitetsskapande är även de gamla järnvägsspåren inom 
området vars sträckning fortsättningsvis skall vara läsbar 
t.ex. i Björksgatan 

 ► I kommande detaljplaner skall särskilt den kulturhistoriska 
aspekten tas till vara.

 ► Gatu- och platsnamn kan vara historiebärare och nya tillägg 
bör därför få namn som anknyter tillområdets historia.

 ► Återanvänd gamla byggnader och ge dem nya funktioner där 
så är möjligt.

 ► Ett viktigt karaktärsdrag söder om ån som skall bevaras är att 
inom kvarteren ska bebyggelsen ha olika uttryck samt vara 
en blandning av stora och små volymer och olika hushöjder. 
Den karaktär av att bebyggelsen inte alltid är ordnad och 
strukturerad utan upplevs ”gyttrig” bör återspeglas i det nya 
Väster.  

Söder om ån är det viktigt att bevara
Kv. Valnöten - Byggnaderna längs Gredbyvägen Valnöten 1 och 10 som är om-
rådets äldsta byggnader med karakteristiska tegelgavlar, skeppsliknande bygg-
nadsvolymer med förhöjt mittparti med lanterniner och genomarbetade gavlar. 
Valnöten 11 är ett tidstypiskt exempel på den uppdelning mellan kontorsbygg-
nad och produktionshall som blev vanlig på 1930-talet och framåt. Valnöten 4 
utgörs av en funktionalistisk industribyggnad i strategiskt läge mot Kungsgatan 
och Valnöten 14 tidstypisk industribyggnad från 1950-talet. Kontorsbyggnaden 
på Valnöten 15 är en byggnad som har ett visst miljöskapande värde i kvarteret.

Bebyggelsen i Kv. Väduren visar på utvecklingen inom området, tidigt 1900-tal 
till 1960-tal. Både äldre mönstermurade tegelfasader, släta fasader i tegel och 
puts samt senare tiders tillbyggnader. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
inom kvarteret är: Väduren 23; Bröderna Söderbergs metallgjuteri från 1913, 
Väduren 21, Väduren 19, Väduren 16, 18 och 20 uppförda under 1930-tal efter 
ritningar av Frej Klemming.

Inom kv Verkstaden finns förutom en typisk industrihall ritad av stadsarkitketen 
Klemming på 1930-talet, Kooperativa Förbundets anläggningar från 1910 och 
1950. 
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader inom kvarteret är: Verkstaden 9 uppförd 
1916 som bageri, butik och personalbostäder, Verksataden 8 samt Verstaden 11.

Byggnaderna längs Libersgatan i kv. Vikingen. En förhållandevis småskalig 
industrimiljö från 1930-40-talen. Fasader i rött tegel och med övervägande 
spröjsade fönster. Bebyggelsen och trädgårdarna utmed Libergsgatan; Vikingen 
7, 8, 9, 12 och 16 samt Vikingen 15, vaktbyggnad från 1950talet.

Kv. Valkyrian är det sist bebyggda området och bebyggelsen tillkom främst 
under 1940- och 1950-talen. Även här dominerar det röda teglet och byggna-
derna bildar en samlad miljö med en egen karaktär att ta fasta på vid en kom-
mande förändring. Kvarteret har också en inre gatustruktur som är intressant 
att utveckla. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader inom kvarteret är: Valkyrian 
32, industribyggnad från 1938, Valkyrian 38, småindustrimiljö från 1940-talet, 
Valkyrian 35, EGA:s anläggning från 1940-talet, Valkyrian 33, Nikes anläggning 
från 1940- och 50-talet.

I kv. Valpen (Valpen 1)finns en av de äldre fabrikerna i området. Byggnaden 
uppfördes 1918 efter ritningar av Industribyrån med bärande tegelpelare och 

höga smala fönster emellan. Valpen 2 är en tidstypisk anläggning med separata 
kontors och produktionsytor från 1940-talet.
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Byggnader markerade med gul färg är omistliga på grund av sina kulturhistoriska värden och de blå, är byggnader som är värda att bevara på grund av sina miljöskapande värden.
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planförslag
tidsperspektiv för omvandling
Utvecklingsprocessen för Väster kommer att pågå under en lång tid. Det finns 
strategiska platser idag där omvandling startat och kvarter där förutsättningar 
finns att påbörja förändring. Andra kvarter är beroende av förändring inom och 
i anslutning till kvarteret för att kunna uppnå en blandning. Kartan på motstå-
ende sida visar en möjlig framtida markanvändning. Utpekade utredningsom-
råden kräver för att bostadsbebyggelse skall möjliggöras dels att omvandling i 
närliggande kvarter har genomförts samt att utpekade miljö- och riskfaktorer 
kan lösas.

Möjligheten att nå en stadsutveckling i enlighet med visionen förutsätter att 
privata och kommunala initiativ tas samt att frågor kopplade till mark och 
riskhänsyn löses. Dessa huvudfrågor utgör förutsättningar som på motsvarande 
sätt påverkar omvandlingstakten på båda sidor om ån. Förutsättningarna att nå 
en komplettering av bostäder bedöms som störst norr om ån medan södersidan 
förutsätter en utveckling av verksamheter som kan samexistera med bostäder.  
På kartan nedan redovisas en bedömd utvecklingstakt till vision 2030.

 FORTSATT ARbETE

 ► En strategi för hantering av markföroreningar inom Väster 
som helhet ska tas fram av kommunen för att underlätta 
genomförandet.

 ► Inom varje detaljplan ska ställning tas angående riskavstånd 
till befintliga miljöstörande verksamheter (värmeverket, gjute-
ribolaget etc.)

 ► Inom detaljplaner som ansluter till Eskilsstunaån ska över-
svämning och skredriskbedömning genomföras.

 ► I utformning och användning ut mot större gator skall buller-
påverkan särskilt beaktas

riskhänsyn
För att en omvandling till bostäder skall vara möjlig krävs att vissa risker han-
teras. De mest omfattande rör skyddsavstånd till miljöstörande verksamheter 
såsom värmeverket och gjuteribolag vilka omfattas av skyddsavstånd enl. gäl-
lande rekommendationer. Buller från verksamheter och trafik är även begrän-
sande påverkansfaktorer. På grund av kända markföroreningar inom området 
krävs marksanering inför omvandling. Hur omvandling sker kommer att styras 
av bl.a. vilka saneringsmetoder som är möjliga för den enskilda platsen. Mer om 
riskfrågor hanteras i medföljande miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

riksintressen
En sammanvägd bedömning av programförslaget är att påverkan på riksintres-
set blir stor norr om ån. De värden som där är utpekade härrör främst från 
efterkrigstiden och framåt. Avgränsning och motivering kring riksintresset tas 
upp i pågående revidering av översiktsplanen. Översiktsplanen är det formella 
planinstrument som hanterar kommunens tolkning av riksintressena reglerade 
enligt miljöbalken.

VÄSTERS FÖRÄNDRINGSTAKT TILL VISION 2030
Etapp I ca 0-5 år
Etapp II ca 5-15 år
Etapp III ca 15 år - 
I huvudsak oförändrad anv.

Bedömd förändringstakt till vision 2030.
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NORR OM åN

stadsutveckling med sikte på 2030 
Den nya stadsdelen Väster växer fram från Munktellstaden vidare väster ut. Den 
nya bebyggelsen som vuxit fram inom Kv. Nithammaren skiljer sig tydligt från 
det karaktärsstarka Munktellområdet, men kopplar samman med omsorgsfull 
arkitektonisk utformning och val av material. 

Kvartersstrukturen kommer i en omvandling delas upp i mindre delar med 
nya inre stråk. En ny alléplanterad gata kopplar samman Västra Storgatan och 
Nordwallsgatan. Gränsgatan öppnas med anslutning till Västra Storgatan. Norr 
om ån föreslås det nuvarande lokalgatunätet med Rinmansgatan, Gustafsvägen, 
Stålbrännaregatan, Munktellsgatan och Nordwallsgatan fortsatt utgöra stommen 
i den framtida gatustrukturen. I samband med förändrad användning av kvarte-
ren som gränsar mot Rinmansgatan skall denna utformas som allégata. 

Programmet redovisar nya kopplingar inom kvarteren som huvudprinciper 
och kommer att detaljutformas i detaljplaneskedet. Attraktiva platser och stråk 
knyter samman kvarteren. Byggnader med kulturhistoriskt värde har funnit ny 
användning och blir en del av den eskilstunaegna karaktären. Ett gott exempel 
på detta är moskén som tillkommit inom del av fd. slakteribyggnaden. Den nya 
bebyggelsen har studerad åfront som tillvaratar den attraktiva närheten till ån. 

Med en bebyggelse på norra sidan om ån föreslås att Norra hamn stängs för 
genomfartstrafik. Utformningen av åstråket mellan Nordwallsgatan och gas-
verksbron ges här möjlighet för utveckling av en mer urban miljö där en tydlig 
kajkant med hårdgjorda ytor möter vattnet. Programmet föreslår att kajkanten 
är utformad med ett stadsmässigt uttryck där gränsen mellan privat och offent-
lig är relativt liten. Längs ett sådant kajstråk kan det finnas caféer, restauranger 
och en och annan butik. Här flanerar besökare och njuter av åkontakten. Det 
bör också finnas sittplatser och attraktioner i soliga och läiga platser. Dessa 
platser utformas med tanke på att kunna utgöra en attraktion året runt bl.a. bör 
kajen utformas så att åkontakten ökas med ex. trappning ned mot ån. I sträckan 
mellan Nordwallsgatan och Pråmsjulstorget inom Munktellstaden föreslås åstrå-
kets strandlinje utgöras av naturlig strand med tillägg av bryggor och trädäck. 
Karaktären är kultiverad och ordnad. 

1
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Illustration. Ett exempel på möjlig bebyggelseutformning norr om ån Modellera Arkitekter Förslag på sektion för urban å-kant på norra sidan
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Möjlig utformning av urban kaj
Modellera Arkitekter
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1

NORR OM åN

Stadsutveckling
Kvarteret har stor potential att utvecklas genom nybyggnad. Med den urbana 
kaj som på sikt utgör kvarterets front mot ån möjliggörs fina bostadslägen. 
Närheten till ån är central och måste tillvaratas. Omvänt kommer också en ut-
veckling och nybyggnad inom kvarteret tillföra kvaliteter till årummet med dess 
promenadstråk. 

Kv. Najaden är stort och kan med fördel brytas ned till mindre enheter genom 
bl. a. nya passager/stråk inom kvarteret. Bebyggelses höjd trappas nedåt mot ån.

Avslutet av kvarteret mot Rinmansgatan behöver bilda en tydlig front för att 
förstärka gaturummet och skydda bostäder och gårdsmiljöer mot störningar 
från intilliggande verksamheter. Fortsatt planläggning skall möjliggöra för kon-
tor och verksamheter förenliga med bostäder i läge ut mot Rinmansgatan samt 
liksom i västra delen mot värmeverket.

Brädgårdens äldre lagerbyggnad, Najaden 13, är intressant ur ett kulturhisto-
riskt perspektiv. byggnaden visar på den första bebyggelsen som etablerades 
i området och illustrerar kopplingen till ån och båttransporterna. Brädgården 
som uppfördes 1937 har därför ett utpekat kulturhistoriskt värde, som skall ges 
en användning och roll i ny bebyggelse där den ges förutsättningar att bidra till 
områdets kvalité. 

Fortsatt arbete och genomförande
Marken inom kvarteret ägs huvudsakligen av privata fastighetsägare. Den 
enskilde fastighetsägaren avgör när fastigheten bedöms lämplig för omvandlig 
d.v.s. planläggning för annat ändamål än dagens. Najaden 14 ägs av Eskilstuna 
Kommunfastigheter. I fortsatt planarbete skall förhållandet allmän platsmark 
kontra kvartersmark utmed ån och blivande kaj utredas.

Nordwallsgatans slut bör utvecklas så att åblick möjliggörs.

Gestaltningen av kvarterets front mot årummet behöver studeras och få ett 
medvetet motiv. Längs ett framtida kajstråk kan det finnas caféer, restauranger 
och en och annan butik. Det bör finnas sittplatser och attraktioner i soliga och 
läiga platser. Dessa platser utformas med tanke på att kunna utgöra en attrak-
tion året runt bl.a. bör kajen utformas så att åkontakten ökas med ex. trappning 
ned mot ån. 

Möjligheterna att utveckla brädgården (kallagret) genom varsam renovering och 
med en användning som ger kvalité till hela kvarteret ska eftersträvas. 
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1. kvarteret najaDen
Kvarteret omfattar ca 50 000 kvm (5 ha). 
Gällande detaljplanplan anger industriändamål 
(1957). Pågående verksamheter är i huvudsak 
industri och bygghandel.

Najaden13 Brädgårdens äldre lagerbyggnad illustrerar kopplingen till tidigare båttransporterna på ån.

Flygfoto över kvarteret Najaden
Eskilstunakartan
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2. kvarteret nitaren

Stadsutveckling
Kvarteret och i synnerhet bebyggelsen utmed Stålbrännaregatan har ett fan-
tastiskt läge mot Ekbacken och slakthuset. Den befintliga bebyggelsen utmed 
Stålbrännaregatan består av en samlad småindustribebyggelse från 1940-50-talet 
med en tydlig framsida mot Ekbacken och är kulturhistoriskt intressant. Dess 
bevarande är viktigt för upplevelsen av 1940-50 talets industrimiljöer och som 
till liten del finns bevarad norr om ån. Byggnaderna fungerar idag väl för olika 
slags verksamheter, men skulle också kunna byggas om till attraktiva bostäder. 

Området mot Rinmannsgatan kan nybebyggas med bostäder och/ eller verk-
samheter. Liksom i kv. Najaden behöver nybebyggelsen ha en tydlig front mot 
gatan för att förstärka gaturummet och skydda bostäder och gårdsmiljöer mot 
störningar från intilliggande verksamheter. Ny bebyggelse placeras med tydliga 
entréer mot gatan. 

Fortsatt arbete och genomförande
Marken inom kvarteret ägs uteslutande av privata fastighetsägare. Den enskilde 
fastighetsägaren avgör när fastigheten bedöms lämplig för omvandlig d.v.s. plan-
läggning för annat ändamål än dagens. 

Ekbacken har en viktig roll som det enda större sammanhängande befintliga 
grönområdet med ett flertal kända fornlämningar inom programområdet och 
skall bevaras. 

1
2Kvarteret omfattar ca 28 000 kvm. Gällande 

detaljplaner (1957) anger användning industriän-
damål. Pågående verksamheter är förutom olika 
industriverksamheter, tryckeri och kontor m.fl.
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Flygfoto över kvarteret Nitaren
Eskilstunakartan
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Stadsutveckling
Kv. Nötknäpparen utgör att strategiskt viktigt kvarter med placering i anslutning 
både till Ekbacken och Munktellstaden. Kvarteret är stort och kan med fördel 
delas genom nya passager/stråk.

Slakthusområdet med dess särpräglade utformning uppförda i ljust kalksand-
tegel med mörka fogar bildar en arkitektoniskt och kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelsegrupp. Den attraktiva bebyggelsen upprustas och fylls med nya verk-
samheter ex. kyrka. I fortsatt arbete behöver befintlig och tillkommande bebyg-
gelse integreras bättre i staden. Den för staden viktiga platsen mellan slakthus-
området och Munktellstaden, som historiskt utgjorde stadens kreatursmarknad, 
behöver utvecklas. 

Fortsatt arbete och genomförande
Marken inom kvarteret ägs till stor del av Eskilstuna kommun (Nötknäpparen 
22, 25, 26, 27, 30 och 31) och utgörs delvis av tomträtter. 

Nötknäpparen 30 (rosa huset) är en värdefull byggnad i dåligt skick som behö-
ver tas om hand och fyllas med innehåll. 

En ny gata som kopplar samman V. Storgatan mot Nordwallsgatan anläggs i 
samband med genomförande av kv. Nötknäpparen/ kv. Nithammaren.

1

3. kvarteret nötknäpparen
Kvarteret omfattar ca 56 000 kvm. Gällande 
detaljplaner (1957) anger användning industri-
ändamål. Pågående verksamheter är upplag, 
utbildning, verksamheter och kontor. 

3
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Gränsgatan öppnas med anslutning till Västra Storgatan. 

Kv. Nötknäpparen och Nithammaren utgör en plats som utreds för lokalisering 
av arena.

gränsgatan

Fd. slakthuset

Flygfoto över kvarteret Nithammaren och Nötknäpparen
Eskilstunakartan

ekBacken
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Stadsutveckling
Kv. Nithammaren består till stor del av det sk. Munktellområdet. Eskilstunas 
stolta industriarv som på senare tid genomgått en omvandling och utgör idag ett 
viktigt besöksmål i staden.

Tillägg i Munktellstaden och gestaltningen av kvarterets front mot årummet och 
Munktellstaden behöver studeras och få ett medvetet motiv. 

En ny gata som kopplar samman V. Storgatan mot Nordwallsgatan anläggs i 
samband med genomförande av kv. Nötknäpparen/ kv. Nithammaren

Utformning av ny gc-bro över ån som sammanlänkar John Engellaus gata och  
Stenmansgatan.

Viktigt med en gen rörelse för gc-trafik genom kvarteret mot Norra Hamn.

Ett avgörande kring en framtida arenas placering inom eller i anslutning till 
Munktellområdet kommer att vara avgörande för utvecklingsmöjligheterna av 
bostadsbebyggelse norr om ån. 

Fortsatt arbete och genomförande
Marken inom kvarteret ägs huvudsakligen av det kommunala fastighetsbolaget 
(Nithammaren 8) och Eskilstuna kommun (Nithammaren 7) och en stor andel 
är i privat ägo genom tomträttsavtal (Nithammaren 6 och 9).

En ändrad markanvändning i anslutning till Munktellstaden bedöms innebära 
konsekvenser på riksintresset för kulturmiljövården och måste konsekvensbe-
skrivas inom kommande detaljplaner i anslutning till Munktellstaden.

Åstråket utgör en stor och viktig kvalité för stadsutvecklingen på norra sidan. 
Utformningen av det urbana kajstråket är därför av största vikt så att det bidrar 
till en attraktiv plats för alla eskilstunabor.

V. storgatan

1

4. kvarteret nithammaren
Kvarteret omfattar ca 14 000kvm. Gällande 
detaljplaner anger användning bostäder, idrott, 
kultur, kontor, hotell, småindustri och hantverk 
samt vuxenutbildning. Pågående verksamheter är i 
kultur, utbildning, sport, verksamheter, hotell och 
kontor m.fl.

4

gatan

Exempel på tillägg som utgår från det befintliga, men som skapar det nya
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SÖDER OM åN

stadsutveckling med sikte på 2030
Stadsdelen kopplar via stadsparkerna Rothoff- och Rinmansparken mot cen-
trum. Kvarteret Vapnet utgör en viktig länk för kopplingen mellan centrum och 
den nya stadsdelen. 

Kv Vikingen utgör en naturlig början av södersidans komplettering av bostads-
bebyggelse. En omvandling och förnyelse av befintlig bebyggelse har tillskapat 
nya bostäder och verksamheter. Med anledning av närheten till värmeverket är 
förutsättningar för komplettering av bostadsbebyggelse inom kv. Valkyrian och 
Valnöten inte möjlig. Inom dessa kvarter eftersträvas en blandning av verk-
samheter av icke störande karaktär, kontor och kommersiella lokaler som kan 
möjliggöra för komplettering av bostäder i intilliggande kvarter. Verksamheter 
kommer framgent vara dominerande i de västligaste kvarteren. 

2

Förslag på sektion för naturlig å-kant

Söder om ån utgör Kungsgatan en viktig livsnerv som knyter stadsdelen med 
centrum och omkringliggande områden. Gatusektionen innehåller trädplante-
ring, gatuparkering, bil/busskörfält samt gång- och cykelbana.

På den södra sidan om ån utgörs strandlinjen av en naturlik karaktär. Vid 
enstaka platser utmed ån går det att finna ro på bryggor nära vattnet. Vid ån är 
det bitvis lummig grönska i strandzonen. Nytillskott utformas som naturlika 
planteringar. I dessa miljöer ska det gå att finna platser för eftertanke.

En ny gång- cykelbro mellan Stenmansgatan och John Engelaus gata har till-
kommit. Den nya bron över Eskilstunaån är en gen länk för gång- cykel-trafi-
kanter mellan norr och söder. Den nya bron har utformats så att den möjliggör 
båttrafik på ån och utgör ett ”smycke” till årummet. 

Exempel på bro som ett smycke
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Stadsutveckling
Kv. Vikingen är ett strategiskt viktigt kvarter med placering i anslutning både till 
årummet och centrala staden. Kopplingarna mot dessa behöver dock förstärkas 
i båda riktningarna. 

Bebyggelsen längs Libergsgatan är kulturhistorisk intressant. Byggnaderna be-
står av en enhetlig småindustrimiljö med byggnader från 1920-talet och framåt. 
Fasader i rött tegel och med övervägande spröjsade fönster håller ihop området 
arkitektoniskt. De flesta av byggnaderna har en mindre förgård ut mot Libergs-
gatan med gräsmattor, fruktträd eller blågranar. Detta bidrar till den sam-
manhållna karaktären mot Libergsgatan. Byggnaderna fungerar för olika slags 
verksamheter, men skulle också kunna byggas om till attraktiva bostäder. 

Norra delen av kvarteret har stor potential att utvecklas genom nybyggnad. Pla-
ceringen längs årummet erbjuder fina bostadslägen. Närheten till ån är central 
och måste tillvaratas liksom kopplingen till Rothoffsparken och centrum. 

Det sydvästra hörnet av kvarteret gränsar strategiskt mot en central plats för 
den nya stadsdelen och har potential att utvecklas för handel och möten.

Kv. Vinkeln hyser tekniska anläggningar som med tiden kan komma att föränd-
ras. Senaste ändringen har inneburit att ställverket utomhus tagits bort. Kvarte-
ret omges av en mur mot Kungsgatan och Stenmansgtan, vilken med tillägg så-
som ex. belysning och växtlighet skulle kunna bidra till en mer attraktiv gatuvy.

Fortsatt arbete och genomförande
Huvuddelen av marken inom kvarteret är i privat ägo. Den enskilde fastighetsä-
garen avgör när fastigheten bedöms lämplig för omvandlig d.v.s. planläggning 
för annat ändamål än dagens. Fastigheterna utmed Libergsgatan ägs av kom-
munen. Kv. Vinkeln ägs av Eskilstuna Energi och Miljö. Kommunen nyttjar 
idag norra delen av kv. Vikingen, men verksamheten kommer att vara flyttad till 
annan plats under 2012.

2

Gestaltningen av kvarterets front mot årummet och parken behöver studeras 
och få ett medvetet motiv. Utformningen av Libergsgatan ska ta hänsyn till att 
det utgör ett viktigt stråk mot Rademachergatan och centrum.

Förträdgårdarna utmed Libergsgatan med gräsmattor, fruktträd och blågranar 
bidrar till en sammanhållen karaktär och bevaras och utvecklas.

Utformning av ny gc-bro över ån som sammanlänkar John Engellaus gata och  
Stenmansgatan skall studeras i kommande detaljplanearbete.

Nedre Hamn utvecklas till en plats med utformning som kopplar till hamnen 
och Rothoffsparken.

5

5. kvarteret Vikingen och Vinkeln
Kv. Vikingen omfattar ca 29 000kvm och kv. Vinkeln 
ca 10 000 kvm. Gällande detaljplaner anger användning 
industriändamål och transformatorstation. Pågående verk-
samheter är i huvudsak tryckeri, uppställning och kontor.

st
en

m
ansg

ata
n

liBergsgatan

kUngsgatan

ro
th

off
sV

äg
en

kV. Vikingen

kV. Vinkeln

Flygfoto över kvarteret Vikingen ovh Vinkeln
Eskilstunakartan
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Stadsutveckling
Kvarteret har med sin placering i anslutning till både årummet och en i framti-
den central plats en nyckelroll för stadsdelens utformning söder om ån. Parke-
ringen utanför Willys har genom sin placering och de verksamheter som börjat 
etableras där förutsättningar att utvecklas till en central urban plats för möten 
och handel i stadsdelen. 

Placeringen längs årummet erbjuder fina bostadslägen. Postens anläggning upp-
tar i dag stor del av kvarteret. Gestaltningen av kvarterets front mot årummet 
behöver studeras och få ett medvetet motiv. 

Vid det nya broläget inom norra delen av kvarteret ut mot ån föreslås en ut-
veckling av park som utformas så att fördröjnings dammar för dagvatten ingår i 
gestaltningen.

Fortsatt arbete och genomförande
Hela kvarteret är i olika privata aktörers ägo. Den enskilde fastighetsägaren av-
gör när fastigheten bedöms lämplig för omvandlig d.v.s. planläggning för annat 
ändamål än dagens.

Valpen 1 bör på sikt få en offentlig och utåtriktad verksamhet som passar dess 
centrala placering. Idag igensatta ursprungliga höga fönsterpartier bör återska-
pas. En tänkbar alternativ användning kan vara skola. 

Utmed Kungsgatan, inom kvarteret Valpen (i anslutning till Willys) finns goda 
förutsättningar för att utveckla en central plats i stadsdelen ” Västers torg”. 

Kungsgatan utformas som allégata.

26

6. kvarteret Valpen
Kvarteret omfattar ca 53 000 kvm. Gällande detaljpla-
ner (1922 och 2008) anger användning industriändamål, 
kontor, handel och icke störande verksamheter. Pågående 
verksamheter är livsmedelsbutik, café, konditori, handel, 
kontor, gatukök m.fl.
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Flygfoto över kvarteret Valpen
Eskilstunakartan



Fördjupning av program för Väster     39

Stadsutveckling
Den egna karaktären med inre stadsstruktur med gator och platser utvecklas.

Den del av kvarteret som gränsar mot Kungsgatan kan kompletteras med ny 
bebyggelse som har entréer mot gatan.

Placeringen vid årummet är en kvalitet som behöver tas tillvara bättre. Kopp-
lingen behöver stärkas.

Det nordvästra hörnet är viktigt som entrépunkt vid brofästet och kan marke-
ras. 

Fortsatt arbete och genomförande
Hela kvarteret är i olika privata aktörers ägo. Den enskilde fastighetsägaren 
avgör om/ när fastigheten bedöms lämplig för omvandlig d.v.s. planläggning för 
annat ändamål än dagens.

2

Flygfoto över kvarteret Valkyrian
Eskilstunakartan

7. kvarteret Valkyrian
Kvarteret omfattar ca 46 000 kvm. Gällande detaljplan 
(1977) anger användning industriändamål. Pågående 
verksamheter är i huvudsak industriverksamhet, kontor, 
försäljning samt vårdcentral. 7
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Stadsutveckling
Kvarteret Valnöten innehåller de äldsta byggnaderna inom området. Byggna-
derna längs Gredbyvägen med sina karakteristiska tegelgavlar och sammanhäng-
ande arkitektoniska utformning bildar en front mot järnvägsområdet. Trots att 
byggnaderna är om- och tillbyggda vid ett flertal tillfällen och verksamheten har 
skiftat upplevs området som homogent och har en tydlig karaktär. I området 
finns även senare uppförda byggnader som utgör tydliga årsringar.

Genom kvarteret behöver några siktlinjer bevaras för ev. kommande behov av 
passager. 

Kvarteret har en tydlig och karaktäristisk front mot Grebyvägen och ett björk-
planterat gaturum mot Ståhlbergsvägen. Kvarterets övriga fronter är upplösta 
och otydliga. Där fronten mot Kungsgatan är möjlig att förtäta bör det ske för 
att förstärka gaturummet. Bottenvåningar bör innehålla utåtriktade verksamhe-
ter. 

Delen av kvarteret som vänder sig mot Björksgatan har potential för samlad 
nybebyggelse. I Björksgatan låg tidigare järnvägssträckningen ned mot ån. I 
framtida upprustning av gatan bör spåret lyftas fram och koppla platsen bakåt i 
historien. 

Fortsatt arbete och genomförande
Hela kvarteret är i olika privata aktörers ägo. Den enskilde fastighetsägaren av-
gör när fastigheten bedöms lämplig för omvandlig d.v.s. planläggning för annat 
ändamål än dagens.

2

Flygfoto över kvarteret Valnöten
Eskilstunakartan

8. kvarteret Valnöten
Kvarteret omfattar ca 28 000 kvm. Gällande detaljplan 
(1922) anger användning; industriändamål. Pågående 
verksamheter är i huvudsak kontor, butiker, ”kontors/ 
verksamhetshotell”och en mängd olika verksamheter såsom 
catering, åkeri, ytbehandling och bilverkstad.

8
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Stadsutveckling
Kvarteret Verkstaden domineras av fd. Kooperativa förbundets anläggning 
från 1950-talet i gult tegel med delvis indragen fasad. Inom området finns 
också Kooperativa förbundets äldsta byggnader som innehöll bageri, butik och 
personalbostäder. Mot Gredbyvägen återfinns en av Klemmings många typiska 
industribyggnader med slätputsad fasad från 1930-talet. Kvarterets möte med 
Kungsgatan behöver utvecklas med fler entréer och verksamheter som riktar sig 
mot gatumiljön. Kvarteret upplevs som otydligt och glest mot Björksgatan och 
kan förtätas.

I Björksgatan låg tidigare järnvägssträckningen ned mot ån. I framtida upprust-
ning av gatan bör spåret lyftas fram och koppla platsen bakåt i historien. 

Fortsatt arbete och genomförande
Hela kvarteret är i olika privata aktörers ägo. Den enskilde fastighetsägaren av-
gör när fastigheten bedöms lämplig för omvandlig d.v.s. planläggning för annat 
ändamål än dagens.

2

Flygfoto över kvarteret Verkstaden
Eskilstunakartan

9. kvarteret VerkstaDen
Kvarteret omfattar ca 14 000 kvm. Gällande detaljplan 
anger användning mindre industri. Pågående verksamheter 
är ex. grossistförsäljning, tillverkning, lager och förråd 
m.fl. 9
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Stadsutveckling
Kv. Väduren är det tätast bebyggda kvarteret inom Väster. Byggnaderna vi-
sar på utvecklingen inom området, från tidigt 1910-tal och framåt. Både äldre 
mönstermurade tegelfasader, släta fasader i tegel och puts samt senare tiders 
tillbyggnader finns här representerade. Kvarteret har slutna fasader mot omgi-
vande gator, gårdarna uppvisar en differentierad bebyggelsestruktur. I framtida 
stadsutveckling ska karaktären av väl fungerande och tätt stadskvarter behållas 
med verksamheter av olika slag och sammansatt industriell karaktär. 
Kvarterets norra och södra delar vetter mot stadsdelens viktiga platser och kan 
utvecklas som stadsfronter med entréer och utåtriktade verksamheter. 

Langsgatan kan utvecklas med fler entréer och förtydliga historiska byggnader 
genom rensning av påbyggnader. 

Det inre delarna av kvarteret kan omvandlas till funktionella gårdsmiljöer bero-
ende av kvarterets användning.

Fortsatt arbete och genomförande
Hela kvarteret är i olika privata aktörers ägo. Den enskilde fastighetsägaren 
avgör om/ när fastigheten bedöms lämplig för omvandlig d.v.s. planläggning för 
annat ändamål än dagens.

2

10. kvarteret VäDUren
Kvarteret omfattar ca 15 000 kvm. Gällande detaljplan 
(1922) anger användning industriändamål. Pågående verk-
samheter är i huvudsak kontor, träningslokaler, byggföre-
tag, bilservice m.fl.

Flygfoto över kvarteret Väduren
Eskilstunakartan
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3

 DET FORTSATTA ARbETET

 ► Inriktningen är att rangerbangården på sikt skall flyttas. En 
studie av nytt läge kan ske som tidigast 2022 i samband med ny 
nationell transportplan

 ► En flytt av rangerbangården ger möjlighet att använda/ nyttja 
detta centrala läget för andra verksamheter. Lämpliga verksam-
heter inom området kan vara handel, kontor eller verksamhetslo-
kaler med anknytning till högskolan. Bostäder är mindre lämpligt 
med anledning av närheten till järnvägen ur risk- och bullerer-
hänseeende. 

 ► I samband med ändrad användning av bangårdsområdet skall 
tidigare redovisad gata mellan Västemarksrondellen och Gred-
byvägen studeras. En sådan koppling möjliggör en utveckling av 
bangårdsområdet och skulle ge förutsättningar för en avlastning 
av Kungsgatan

 ► Studie av en framtida Västra länk

 ► Lokstallet är en byggnad med stort kulturhistoriskt värde och 
skall bevaras

stadsutveckling med sikte på 2030

Eskilstuna kommun anser att järnvägsanläggningen i dess centrala läge innebär 
en barriäreffekt för stadens tillväxt och stark påverkan när det gäller buller. I 
den kommunövergripande översiktsplanen redovisas nytt läge för utredning av 
rangerbangård i Gunnarsskäl, väster om Eskilstuna. En studie av nytt läge kan 
ske som tidigast 2022 i samband med ny nationell transportplan.
Enligt översiktsplanen för Stadsbygden från 2005 redovisas en ny koppling; 
Västra länk som ett sista led i Eskilstunas yttre ring. Västra länken utgör en 
framtida koppling under bangården som bidrar till att avlasta Kungsgatan på 
trafik. Länken ingår i det övergripande trafiknätet för Eskilstuna stad. 

Centrum
Högskola

Resecentrum

Nyfors

Gredby

Årby

Norr

GATOR OCH TRAFIK
Genomfartsgata
Underfart
Uppsamlingsgata
Huvudstråk cykel
Föreslagen busslinje
Föreslagen hållplats
Järnväg

20 100 200 400
meter

FÖRSlAG På Ny GATA 
INOM bANGåRDSOMRåDET

FÖRSlAG På FRAMTIDA 
VÄSTRA lÄNk

riksintresse

Stamspåret med Svealandsbanan / banan Sala -Eskilstuna- Oxelösund utgör 
riksintresse. Trafikverket är en viktig dialogpartner i det fortsatta arbetet med 
utredningar kring framtida användning av bangårdsområdet. 

bANGåRDSOMRåDET
Större delen av bangårdsområdet ägs idag av EuroMaint 
och TGOJ. Svealandsbanan och tillhörande växlings- och 
uppställningsspår ägs av Trafikverket
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genomföranDe

organisatoriska frågor
Tidsperspektiv
En utbyggnad av hela programområdet Väster sträcker sig minst över en 20-års 
period med en beräknad start av en första etapp inom kvartersmark under 2013-
2014. Utbyggnadsetapperna kommer att ske från centrum och inåt i området. 
De första områdena som kommer att bebyggas med bostäder är troligen kvar-
teret Nithammaren norr om ån intill Munktellstaden tillsammans med delar av 
kvarteret Nötknäpparen och söder om ån kv. Vikingen. Utvecklingen norr om 
ån är beroende av ställningstagande kring arenan. 

Många olika aktörer
Den övervägande delen av marken inom Väster ägs av privata fastighetsägare 
som också bedriver sin verksamhet på platsen eller så hyrs byggnaderna ut till 
andra verksamhetsutövare. På norra sidan av Eskilstunaån äger och förvaltar 
dock Eskilstuna kommun och Eskilstuna kommunfastigheter AB fastigheterna i 
Munktellstaden och kring det före detta slakteriet.

För att en omvandling från dagens småindustriområde till en levande stadsdel 
med tydligt fokus på bostäder i kombination med verksamheter ska vara möjlig, 
krävs att arbetet sker i nära samverkan mellan Eskilstuna kommun och fastig-
hetsägarna inom kvarteren. Det kommer att vara många olika aktörer som deltar 
i utbyggnaden både enskilt och i samverkan.

Ansvarsfördelning
Generellt gäller det att kommunen ansvarar för utbyggnad av allmänna platser 
som gator, torg, kaj och parker. Den enskilde fastighetsägaren eller exploatören 
ansvarar för utbyggnaden inom kvartersmarken.

Etapputbyggnad
När arbetet med det här planprogrammet är slutfört ligger det som grund för 
en etappvis detaljplaneläggning av stadsdelen Väster. Initiativ till planläggning 
kan tas antingen av fastighetsägarna eller av kommunen. Alla nya detaljplaner 
inom Väster kommer att få genomförandetider som passar förutsättningarna 
inom varje specifikt detaljplaneområde.

Den ekonomiska mognadsgraden kommer att blir styrande för omvandlingstak-
ten inom enskild kvartersmark i området. Det är den enskilde fastighetsägarens 
ansvar att bedöma när en omvandling är gynnsam för just honom eller henne. 
För en del fastigheter kan det vara så att den markanvändning som pågår just nu 
är den som är mest gynnsam en längre tid framöver.

Från och med 2012 kommer en successiv omvandling och förbättring av allmän 
plats inom stadsdelen att ske. Den nya bron över ån mellan Stenmansgatan och 
John Engellaus gata planeras bli färdig 2015. Parallellt med arbetena på kommu-
nens allmänna platser engageras Eskilstuna Energi och Miljö AB för utbyggnad 
av ledningsnätet i området. Kommunen kommer årligen att planera sin investe-
ringsbudget för de allmänna anläggningarna inom stadsdelen ända fram till dess 
att till stadsdelen är färdigutbyggd.

fastighetsrättsliga frågor
När de nya detaljplanerna ska genomföras ska kvartersmark som lagts ut som 
allmän plats (gator, torg och parker t.ex.) föras över till kommunens gatu- eller 
parkmark. 

Inom de kvarter där det finns många mindre fastigheter med olika fastighetsäga-
re kan det komma att krävas mer samverkan mellan fastigheter och fastighetsä-
gare än vad som är fallet i mer traditionella exploateringsområden med bara en 
eller ett par fastighetsägare. Det kan därför bli aktuellt att överföra mark mellan 
fastighetsägare för att få till lämpliga kvarters- och fastighetsstrukturer. Ibland 
kan det även vara funktionellt att bilda anläggningar som ska vara gemensamma 
för flera fastigheter som exempelvis gemensamma innergårdar, parkeringsytor, 
lekplatser, VA-ledningar, sopsug etc. 

Parkering
Parkeringen inom stadsdelen Väster förutsätts lösas inom den egna fastigheten 
eller i parkeringsanläggning/garage under byggnaden. Viss besöksparkering och 
handikapparkering kommer att finnas inom kommunens gatumark. 

Flera enskilda fastighetsägare kan också behöva gå samman för att ordna ge-
mensamma parkerings¬lösningar. Då kan man behöva göra särskilda tredimen-
sionella fastigheter inom området.
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så man undviker spridning av föroreningar till redan åtgärdad mark.

Som underlag till de nya detaljplanerna i området ska markundersökningar och 
åtgärdsplaner för behandling av förorenad mark tas fram. Det kan ge en effektiv 
och säker hantering av föroreningarna eftersom man tidigt kan se möjligheter 
att anpassa detaljplanerna till föroreningssituationen och att anpassa efterbe-
handlingsåtgärderna till den markanvändning som planeras. 

Teknisk försörjning m.m. 
Nya nätstationer för elförsörjning kan placeras ut i samråd med Eskilstuna En-
ergi och Miljö Elnät AB. 

Ledningsnäten för vatten och avlopp, el, stadsnät och fjärrvärme måste till viss 
del byggas ut och förbättras när området exploateras. I stort är dock området 
relativt väl försörjt. Att anlägga nya ledningsgravar kan kräva särskild hänsyn 
med tanke på de markföroreningar som finns i området.

Kommunen håller på och tar fram en ny dagvattenstrategi som ska gälla för 
kommunen som helhet. Riktlinjerna i strategin ska följas när man planerar dag-
vattenlösningarna inom stadsdelen.

Kommunen ser positivt på lösningar som ger energieffektivitet, miljövänlig drift 
och hållbarhet. 

ekonomiska frågor
Exploateringskostnader 
Omvandlingen av stadsdelen Väster är förknippade med höga kostnader. Vissa 
av kostnaderna för gator, torg och stråk kommer kommunen att stå för, men 
den största delen står fastighetsägarna själva för. En kostnadsfördelning för de 
allmänna ytorna kommer att göras upp via exploateringsavtal eller via uttag av 
gatukostnader. 

Anläggningar som skattefinansieras är de som betjänar fler än enbart fastighe-
terna inom stadsdelen Väster. Exempel är den nya bron över ån, utvecklingen av 
å-stråket, delar av kostnaderna för upprustning av Munktellsgatan och delar av 
kajen i Norra hamn.

Fastighetsägarna kommer att få ta kostnader för allmänna platser som är av 

Markförvärv
Kommunen kommer inte aktivt att förvärva större markområden inom stadsde-
len. Där det i framtiden kan bli aktuellt med skola eller annan kommunal service 
gör kommunen undantag och köper in mark.

Exploateringsavtal och andra överenskommelser för samarbete
Kommunen har en samordnande roll när stadsdelen Väster ska byggas ut. I 
samband med att detaljplan för respektive utbyggnadsetapp tas fram ska kom-
munen och fastighetsägaren eller exploatören teckna exploateringsavtal. I avtalet 
fastställs ansvarsfördelningen för utbyggnaden, markfrågor, fastighetsbildnings-
frågor och kostnadsfördelning för utbyggnad av allmän plats regleras m.m.

Samverkan mellan enskilda fastighetsägare är nödvändig för områdets utveck-
ling. Olika sätt för samverkan är till exempel att bilda exploateringsbolag, att 
reglera samarbetet genom samarbetsavtal mellan olika aktörer.

tekniska frågor
Markens beskaffenhet, föroreningar 
Innan byggnation kan påbörjas ska fastighetsägaren/exploatören genomföra 
geotekniska utredningar och undersökningar för att se hur grundläggning ska 
ske på bästa sätt. 

Marken inom stadsdelen är ofta förorenad på olika sätt eftersom användningen 
har varit för verksamheter. Det innebär att:

• Miljöteknisk markundersökning måste alltid genomföras innan markan- 
 vändningen förändras
• Där man påträffar markföroreningar ska fördjupade markundersök 
 ningar genomföras
• Det kan bli aktuellt att genomföra efterbehandlingsåtgärder på många  
 av fastigheterna inom området

Ansvaret för undersöknings- och efterbehandlingsåtgärder regleras i Miljöbal-
ken. Det är verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren/exploatören som har 
ansvaret för att utföra och bekosta åtgärderna.

I vissa fall kan det vara så att föroreningar riskerar att spridas från en fastighet 
till en annan. I sådana fall är det viktigt att fastigheterna åtgärdas i rätt ordning 
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övergripande karaktär och som betjänar stadsdelen, till exempel upprustning 
av befintligt gatunät. Utbyggnad av gator som behövs för att uppnå ett mer 
finmaskigt gatunät  och nya stråk inom de nya bostadskvarteren bekostas också 
av fastighetsägarna.

Annat som den enskilde fastighetsägaren står för är till exempel egna rivnings-
kostnader, marksanering, flytt av ledningar, detaljplanekostnader, fastighetsbild-
ningskostnader, anslutningsavgifter för exempelvis vatten och avlopp, el och 
stadsnät.

Varje berörd kommunal förvaltning kommer att få påtala behoven av bostäder 
för äldre, skola och barnomsorg när arbetet med stadsdelen fortskrider. Dessa 
investeringar skattefinansieras.

Exploateringsintäkter
Intäkterna för fastighetsägarna kommer när fastigheterna förädlats. Vilken 
intäkt en fastighetsägare får beror bl.a. på i vilket förädlingsstadium fastigheten 
säljs eller om fastighetsägaren väljer att behålla fastigheten för att förvalta den 
själv, vilken byggrätt fastigheten har, vilket läge den har inom stadsdelen, den 
allmänna konjunkturen, mängden nedlagda kostnader m.m. 

Drift och underhåll
Investeringar i nya allmänna platser och offentlig service ger upphov till ökade 
drift- och underhållskostnader för kommunen.

Upplåtelseformer
Kommunens politiska viljeinriktning är att få till en blandning av hyresrätter, 
bostadsrätter och ägarlägenheter inom stadsdelen. Kommunen tar ansvar för att 
uppföra hyresrätter genom att kommunens fastighetsbolag Kommunfastigheter 
AB bygger lägenheter på norra sidan av ån.




