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Torshälla - småstaden vid Mälaren
Mitt i den expansiva Mälardalsregionen ligger 
tillväxtkommunen Eskilstuna med sina två städer, 
Eskilstuna och Torshälla. Det strategiska läget, 
attraktiva boendemiljöer, bra möjligheter till 
arbete, grönområden och vatten samt kultur- och 
friluftsliv ger Torshälla förutsättningar för att vara 
en attraktiv stad att bo, leva och verka i. Här växer 
nya bostäder, arbetsplatser, servicefunktioner och 
attraktiva stadsmiljöer fram i en kommun i tillväxt 
med hållbar utveckling som mål. Torshälla har idag 
10 000 invånare och drygt 600 företag. Näringslivet 
bidrar till stadens utveckling genom innovation och 
entreprenörskap.

Torshällas 700-åriga historia har tillsammans med 
kulturen och vattnet format stadens identitet. 
Vattnet knyter samman Eskilstuna och Torshälla 

Förord
och ger kvaliteter till staden, dess invånare och 
besökare. 

Torshälla bidrar till hela Eskilstuna kommuns 
attraktivitet och en bred palett i Mälarregionen. 

Utvecklingsplan Torshälla har tagits fram för att ge 
en sammanhållen bild för hur Torshälla bör och kan 
utvecklas fram till år 2030. Staden utvecklas genom 
samverkan med flera aktörer för att ge kraft.  

Utvecklingsplanen ger en gemensam målbild och 
”road map” för alla de aktörer som tillsammans 
formar och utvecklar staden - kommun, näringsliv 
och privata initiativ. Tillsammans bygger vi 
framtidens småstad. 

Utvecklingsplanen har arbetats fram i dialog med 
barn, unga och vuxna, föreningsliv, näringsliv 
och kommunala verksamheter i Torshälla och 
Eskilstuna. Planen är en konkretisering av 
kommunens översiktsplan och bygger på Torshällas 
ortsanalys, befintliga planer och program och 
anger riktningen för såväl det kort- och långsiktiga 
utvecklingsarbetet.  

Torshälla gör SmåstadsEvolution!

Kristina Birath 
Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör 
Eskilstuna kommun
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INTRODUKTION
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Eskilstuna kommun
130 000 invånare 

2030

Bygglov

Relation mellan planer:

Detaljplan

Planprogram

Utvecklingsplan 

Fördjupad 
översiktsplan 

Översiktsplan

Bakgrund
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Relation till ÖP 
I översiktsplanen (www.eskilstuna.se/framtid) 
kan du läsa mer om planeringen för en mer 
attraktiv och hållbar kommun. I planen 
beskrivs hur vi ska växa och utvecklas i våra 
städer och på landsbygden. Översiktsplanen 
behandlar den långsiktiga och fysiska 
utvecklingen av vår kommun. Planen innehåller 
prioriteringar och avvägningar och är visionär 
och strategisk. Utvecklingsplaner är en 
konkretisering av inriktningen i översiktsplanen 
och innehåller en förfinad detaljeringsnivå samt 
kopplar an till investeringsproceesen.

Hållbar utveckling

SOCIAL

SAMHÄLLS-
EKONOMISK

EKOLOGISK

Hållbar utveckling är en global angelägenhet och 
är därför ett överordnat politiskt mål både lokalt, 
nationellt och internationellt. Agenda 2030 är en 
agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. 
Sverige ska vara ledande i genomförandet av 
agendan. Agenda 2030 är ett ramverk med verktyg 
för att nå en hållbar utveckling. 
Hållbara städer ska vara inkluderande och 
ha tillgängliga stadsmiljöer som erbjuder alla 
människor en attraktiv och grön livsmiljö. Närhet 
gör att det är enkelt att leva sitt vardagsliv och ta sig 
fram med hållbara transporter som t.ex. gång och 
cykel. En helhetssyn i planeringen tillsammans med 
smarta lösningar bidrar till städer där människor 
kan leva klimatsmart, hälsosamt och tryggt.
 
Hållbar utveckling och effektiv organisation 
utgör grunden för arbetet inom Eskilstuna 
kommunkoncern. Det vi gör i ska leda till en 
hållbar utveckling och är därför en prioriterad 
inriktning inom kommunen. 

 
Hållbar utveckling handlar om att nyttja jordens resurser 
för dagens behov utan att äventyra framtida generationers 
möjlighet att tillgodose sina behov.
 
Städernas och landsbygdens förmåga att stå emot 
och att återhämta sig från miljömässiga och sociala 
påfrestningar är mycket viktigt för oss i Eskilstuna. 
För att nå en hållbar utveckling har Eskilstuna 
anammat en definition av hållbarhet där vi ser ekologin 
som den ram vi verkar inom, en social hållbar utveckling 
som mål och det ekonomiska som medlet att nå våra mål. 

Eskilstuna kommun är en av landets snabbast 
växande kommuner. Intresset för att bo, leva och 
arbeta i kommunen är stort, både i städerna och 
på landsbygden. Kommunen utvecklas genom nya 
parker, gator och torg, Trycket att investera och 
etablera sig i kommunen växer. Planering av nya 
bostäder prioriteras högt tillsammans med god 
samhällsservice i form av skola och äldreomsorg. 
Vi har en vision om en trygg och hållbar framtid.

Torshälla är en prioriterad nod för 
bostadsutveckling inom Eskilstuna kommun. 
Viljeinriktningen motsvarar 10% av kommunens 
totala ökning av bostäder.



Platsvarumärket Torshälla - 
Kulturen i fokus!
Varumärket Torshälla ingår i Eskilstunas 
varmärke som en del av 'familjen Eskilstuna'. 
Varumärkesplatformen ska fungera som ett stöd för 

att genom utveckling av platser och verksamheter 
stärka bilden av Torshälla och Eskilstuna. 
Plattformen fungerade också som ett stöd inför 
700-årsjubileumet. 

Framtidens Torshälla år 2025 beskrivs som 
attraktivt och innovativt, med ett fokus på Industri 
och Innovation, Kultur, Miljö och hållbarhet 
samt Småstadens värden.

Genom betoning på 'framtidsarvet' beskrivs hur 
traditioner och historia kombineras med nutida 
innovativ kompetens. Torshälla ska vara en kreativ 
och välkomnande plats, där kultur i olika former 
får ta mycket plats. Vattnet, ån och närheten till 
Mälaren är viktiga delar i Torshällas identitet. 

Foto: Per Groth

Vattnet präglar staden ännu mer i framtiden med 
många aktiviteter och upplevelser kopplade till det.

Utvecklingsplanens fokus
Fokus i denna rapport ligger på stadsrum och 
stadsliv i de centrala delarna av Torshälla tätort. 
Målet är att utveckla centrum som nav för Torshälla 
med omgivning, med bättre förutsättningar för 
handel, service, kommunikationer och aktiviteter, 
samt som en del i Eskilstuna kommun palett. 
Genom att utveckla centrala Torshälla och 
stärka dess småstadskvaliteter förbättras också 
möjligheterna att dra nytta av de omgivande 
områdena för boende, näringsliv, rekreation och 
turism. 

För befolkningsutveckling, se Översiktsplan. 

In
tr

o
d

u
kt

io
n

Vision: Vårt Eskilstuna 2030
Visionen för Eskilstuna 2030 antogs 2017 och 
beskriver de egenskaper som är och kommer vara 
gällande för hela Eskilstuna kommun i utvecklingen 
framåt ifråga om en hållbar livsstil, ett gott liv och 
ett aktivt arbetsliv och modigt näringsliv.

En hållbar livsstil handlar både om innovativa 
lösningar för hållbar utveckling och att det som 
individ ska vara enkelt att leva klimatsmart både i de 
gröna stadsmiljöerna och på en levande landsbygd.
Ett gott liv beskriver livskvalitet för människor 
vilket styrker den sociala hållbarheten - kommunen 
ska vara inkluderande och jämställd med aktiviteter 
för alla åldrar i inbjudande stadsmiljöer. Ett aktivt 
arbetsliv och modigt näringsliv handlar om starkt 
entreprenörskap, innovation, ett aktivt arbetsliv 
samt om Eskilstuna som universitetsstad.

Inom denna utvecklingsplan utgör hållbar 
utveckling med de tre dimensionerna ramen 
för dess inriktning. Inriktningen är en jämställd, 
välkomnande och inkluderande stad där vi tror 
på alla människors förmågor. Här har barn och 
unga alla möjligheter att skapa och förverkliga 
framtidsdrömmar, här har vi arbetsglädje och fritid, 
här har vi en aktiv och trygg ålderdom. Här har vi 
nära till varandra, här känner vi tillit, gemenskap 
och framtidstro.

Vision 2030
- Vi är modiga, jämställda och har tillit till varandra
- Vi har kunskap, jobb och är attraktiva i en global värld
- Vi tar ansvar för en trygg och hållbar framtid

Vi upplever, utvecklar och inspirerar.
Vi gör Eskilstuna – tillsammans.
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Summering

Målbilder för 
ett levande 
Torshälla

Målbilderna för stadslivsstrategierna bygger vidare på 
varumärkesarbetet kring framtidens Torshälla år 2025, där 

Torshällas framtidsbild beskrivs som attraktiv och innovativ, med 
ett fokus på:

 
Industri • Innovation • Kultur • Vatten • 

Miljö • Småstadens värden 

Genom betoning på 'framtidsarvet' beskrivs hur traditioner 
och historia kombineras med nutida innovativ kompetens. 

Torshälla ska vara en kreativ och välkomnande plats, där kultur 
i olika former får ta mycket plats. Vattnet och naturen i och 

kring Torshälla präglar staden ännu mer i framtiden med många 
aktiviteter och upplevelser kopplade till det. 

Stadslivsstrategierna är ett sätt att ge dessa värdeord ett fysiskt 
avtryck och utveckla platser som stöttar denna inriktning. 

 

1. En levande och aktiv 
småstad för alla 
• Skapa en aktiv småstadskärna där alla vardagens behov tillgodoses och 

skapar livskvalitet för invånare och besökare.  

• Prioritera mjuka trafikslag i centrum med långsam trafik samt trygg och 
attraktiv gång- och cykelmiljö. 

• Skapa inbjudande mötesplatser i anslutning till vardagsdestinationer som 
skolor, mataffärer och hållplatser. 

• Förtäta centrum i en småstadsskala där byggnadshöjder och storlek 
på byggnader tar hänsyn till kontexten. Förtäta med en variation av 
boendemöjligheter och aktiva bottenvåningar för etablering.

•  Skapa tydliga entréer till staden.
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2. En attraktiv miljö för
     vistelse och rekreation

3. En innovativ plats med fokus
     på kultur och medskapande

? !

Mälaren

Eskilstuna

• Gestalta 'framtidsarvet' genom innovativa inom- och utomhusmiljöer som 
bygger vidare på det industriella arvet och utvecklar dem som platser för 
framtiden. 

• Utnyttja kulturen, kulturmiljön och besöksnäring som resurs för att 
skapa ett attraktivt och levande centrum och en levande landsbygd med 
kopplingar dem emellan

• Involvera medborgarna! Ha en inkluderande dialog och en medskapande 
arbetsprocess under utvecklingsarbetets gång och involvera invånare, 
skolor, fastighetsägare, handlare, näringsliv  och föreningsliv i utvecklings- 
och platsarbetet. 

• Testa och utvärdera! Gör mindre insatser innan för att skapa en förändring 
och ge input till de  de långsiktiga investeringarna. 

• Utveckla Torshälla stadskärna som både vardags- och finrum för invånare 
och besökare, med aktiviteter för alla över dygnet och året. 

• Skapa en variation av platser och aktiviteter för olika användargrupper som 
lockar fler att stanna upp och vistas i de offentliga rummen. 

• Gör Torshälla till en naturlig bas för turism och besöksnäring med både 
tillgängliga och attraktiva miljöer, information och ökade möjligheter till 
övernattning.  

• Utveckla ett nätverk av platser och besöksmål inom framför allt Mälarnära 
natur och kultur, där gästhamnen, kanalrummet, gamla staden och 
Ebelingmuseet är viktiga målpunkter att synliggöra och binda samman. 

• Lyft fram det unika i att ankomma till Torshälla vattenvägen, genom att t.ex 
styrka kopplingen till Mälaren och Mälaren som entré till Torshälla genom 
upplevelser på vägen från inloppet till staden. 
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Torshälla - en mälarnära småstad i en 
expansiv region
En av Sveriges första städer 
Torshälla är en av Eskilstuna kommuns två städer och fick sina 
stadsrättigheter redan 1317, som en av de första städerna i landet. 
Torshälla utvecklades under 1800-talet som hantverks- och industristad 
med bland annat Nyby bruk som stor arbetsgivare, vilket de är än idag.  
Många av bruksmiljöerna finns kvar än idag och ger Torshälla karaktär. 
Den gamla bebyggelsen är framförallt samlad väster om Torshällaån kring 
kyrkan nedanför Klockberget, en av de kullar som Torshälla är byggd på. 
Torshällaån rinner rakt genom dagens Torshälla och två kanaler med 
slussar har byggts på varje sida om ån för att hantera fallhöjden genom 
staden. Konsten och kulturen har en rik historia i Torshälla, med Allan 
Ebeling som en av de drivande krafterna där flertalet skulpurer samt 
Ebelingmuséet är inslag i stadsbilden än idag. 

En stad med gynnsamt läge
Torshälla är beläget cirka sju kilometer nordväst om Eskilstuna och tre 
kilometer söder om Mälaren intill Torshällaån. Det är enkelt att ta sig inom 
Torshälla, till Eskilstuna och vidare i regionen med buss som i högtrafik 
avgår var 10:e minut. Restiden till centrala Eskilstuna är cirka 15 minuter. 
Även Västerås ligger inom pendlingsavstånd och till Stockholm finns goda 
förbindelser med tåg och buss. Torshälla med omgivningar är Eskilstuna 
kommuns port till Mälaren och erbjuder attraktiva boendemiljöer, stora 
rekreativa kvaliteter och potential för utvecklad besöksnäring. Torshälla 
bidrar till att stärka Eskilstuna kommuns attraktivitet i Mälarregionen och 
har viktiga kopplingar till Sundbyholm, Kvicksund och Eskilstuna. 
 
Växande stad 
Torshälla har idag 10 000 invånare och drygt 600 företag. Befolkningen 
ökar och antalet företag växer. Staden har ett aktivt föreningsliv och en rik 
evenemangskalender.
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Ekbackens 
naturreservat

Mälarbaden

Väsbyholm

Torshälla

Nyby bruk

Roxnäs

Bjällersta

Solvik

Eskilstuna

Slagsta

Golfklubb

Idrottsplats

Torshälla 
kanal,
slussen

Motionsspår

Motionsspår

SmåbåtshamnNaturreservatet 
Skäret

Gästhamn

Gästhamn

Gästhamn
Galgberget

Badplats

Golfklubb

Torshälla huvud

Ängsholmen
Kolsta hatt

Värdefullt 
landskap för 
rekreation

Mosaikartad 
tätortsnära 
jordbruksbygd

Vattenvägen till 
Torshälla -
kopplingen till 
Mälaren

Mälby

Kullersta

Torsharg

Åstråket

Värdefullt 
landskap för 
rekreation

Torshälla - stad, landsbygd och inlandsskärgård 
Torshällas geografiska område inkluderar tätorten och omgivande 
naturområden inklusive inlandsskärgård. Längs Mälaren och runt Torshälla 
tätort ligger flera värdefulla skogs- och naturområden. Dessa omgivande 
områden erbjuder bostadsmiljöer, rekreation, båtliv, friluftsliv och utgör en 
stor del av Torshällas attraktivitet idag för boende och besökare. Närheten 
till Mälaren och naturen och den starka historiska och kulturella identiteten 
är viktiga inslag i Torshällas platsvarumärke och erbjuder kvaliteter inte 
bara för Torshällas invånare och besökare utan även för Eskilstuna 
kommun och för regionen i stort. Möjligheterna att utveckla besöksnäring 
och turism ytterligare är stora. 

Landskapet i och nära Torshälla karaktäriseras av mindre berg som ger 
fina utblickar över omgivningen – Torshällas ”kullar” och närheten till 
vattnet genom Torshällaån med hamnen, kanalområdet med slussen och 
kanalen vid Nybyparken. Landsbygden innehåller ett varierat, mosaikartat 
jordbrukslandskap med många historiska spår på både gång- och 
cykelavstånd från centrala Torshälla. Det är nära mellan stad och land. 

Åstråket kopplar samman
Åstråket är en två mil lång gång- och cykelled som knyter samman ett 
pärlband av platser längs Eskilstunaån och Torshällaån. Åstråket förbinder 
Hjälmaren och Mälaren via Eskilstuna och Torshälla. Längs leden finns ett 
flertal platser för vistelse och rekreation.

Mälarnära 
Mosaiklandskap

Kopplingar målpunkter

Åstråket



Förtätning innebär att underlaget för service 
stärks och att befintlig utbyggd infrastruktur 
i form av gator och teknisk försörjning kan 
utnyttjas mer kostnadseffektivt. Möjligheterna 
att förbättra och utveckla kollektivtrafiken 
blir också större. Genom att begränsa stadens 
utbredning uppnås en mer stadsmässig och tät 
bebyggelsestruktur. I samband med förtätning 
är det viktigt att bevara och utveckla kvaliteten 
på centralt belägna grönområden och att bevara 
de gröna kilarna in i stadsbebyggelsen för 
befolkningens rekreation och friluftsliv. 

I framtida Torshälla finns bostäder, 
näringsverksamhet och verksamheter som 
är lämpliga för stadsmiljön blandat enligt 
blandstadsprincipen. Genom att blanda 
funktioner uppnås en mer levande stad, där 
människor rör sig under alla tider på dygnet, 
vilket i sig ökar säkerhet och trygghet. Detta 
förutsätter verksamheter som inte inverkar 
störande på omgivningen, exempelvis genom 
att ge upphov till transporter eller andra 
olägenheter för omgivningen som buller eller 

luftutsläpp.
Inriktningen är att Torshällas identitet stärks 
genom att attraktiviteten i centrum stimuleras 
och vattenvägar, viktiga landmärken för orten 
vårdas och synliggörs. Stadens karaktärsdrag 
och landskapliga förutsättningar ligger till 
grund för placering och gestaltning av nya 
byggnader.  
 
För Torshällas framväxt har landskapet stor 
betydelse.  Genom ökad kännedom om platsers 
historia och utveckling är det viktigt att bruka 
kulturlandskapet vilket ger ökad förståelse, aktivt 
ansvarstagande och känsla av identitet. Långsiktigt 
innebär detta att folkhälsa främjas. 
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Utveckling - Torshälla och omlandet
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Tillväxt
I kommunens översiktsplan behandlas hela 
kommunens yta utifrån framtida mark- och 
vattenanvändning. Torshälla tillsammans 
med Kvicksund och Sundbyholm är en av tre 
särskilt utpekade utvecklingsnoder längs med 
kollektivtrafikförsörjda stråk. I dess noder 
prioriteras ny bebyggelse i form av bostäder, 
verksamheter och offentlig och kommersiell  
service för planprövning. För att skapa en 
långsiktig hållbar kommun begränsas stadens 
utbredning genom att förtäta den inifrån och 
ut. För Torshälla pekas en förtätningszon ut 
som sträcker sig 1,5 km från centrum. Staden 
ska växa enligt följande principer (rangordnat) 
1. Förtätning inom befintlig struktur, 2. 
Längs med kollektivtrafikförsörjda stråk 3 
som utvidgning i stadsranden. Byggnation på 
åkermark bör undvikas ifall alternativa lägen 
finns. 

Illustration: Tillväxt - Planeringsområden, 
förtätningszoner och prioriterade stråk för förtätning. 
ÖP 2030
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Kulturmiljö - del av själen
Torshälla är en av Sveriges äldsta städer och det finns spår av stadens långa 
historia på många platser i dagens Torshälla. Kulturmiljön är en viktig del 
av stadens karaktär och attraktivitet för boende, besökare och verksamma, 
inte minst inom kreativa kulturella näringar. Delar av Torshällas centrala 
delar inklusive kanalerna, ån och de äldre delarna av Nyby bruk är klassade 
som kulturmiljö av riksintresse där de beskrivs som en ”småstadsmiljö med i 
huvudsak medeltida gatunät och som speglar utvecklingen från köpstad och 
utförselhamn till manufakturcentrum (Bruksmiljö, Kvarnmiljö, Kanalmiljö).”

Riksintresset betonar ”Bevarad 1700-tals och 1800-tals bebyggelse.  
Planstrukturen samt stadsgårdar och bebyggelsemönster från 1700- och 
1800-talen. Offentliga byggnader med medeltida kyrka samt skolhus och 
rådhus. Rester av Karl IX:s kanal. Kvarnanläggning från 1600-talet samt 
Holmens bruk med herrgårdsanläggning uppförd under 1770-talet och 
Nyby bruk med herrgård och brukssamhälle från 1800-talet.  Skolor och 
folkrörelselokaler.”

I Torshällas östra och sydöstra delar finns miljöer som berättar om stadens 
modernare historia. Se Kulturmiljöprogram Torshälla. 
Dessa miljöer är en viktig tillgång att ta vara på i stadens utveckling. 
Kulturmiljön är, tillsammans med den offentliga konsten, kulturutbudet och 
kulturlivet, viktiga byggstenar i den fortsatta utvecklingen av Kulturstaden 
Torshälla.

Grönstruktur i Torshälla
En sammanhängande och varierad grönstruktur som är en förutsättning för 
ekosystemtjänster utgör en viktig grundförutsättning i en hållbar planering 
och utveckling av orten. I grönstrukturen finns såväl höga naturvärden med 
biologisk mångfald och en buffertkapacitet när det gäller klimatpåverkan 
och möjligheter till rening och fördröjning av dagvatten. Torshälla erbjuder 
generellt ett grönt, attraktivt vardagslandskap med god tillgång till en varierad 
bostadsnära natur i både park- och naturområden. Det finns många vinster 
att göra genom att planera för att synkronisera ekologiska och rekreativa 
strukturer, vilket gynnar en grön infrastruktur som möjliggör spridningsvägar. 
I förtätning av orten är det viktigt att värna grönstrukturen, då den rymmer 
många olika värden både för boende i närmiljön, men också för friluftsliv på 
kommuntäckande nivå och med potential för utveckling av besöksmål. Ett bra 
sätt att utveckla parkerna är att knyta dem till rekreativa stråk som är intressanta 
för både invånare och besökare, t.ex. åstråket.

Berg med utsiktspunkter, ånära parkmiljöer och kanalområdets trädrader 
är karaktäristiska inslag i Torshällas grönstruktur och med en potential för 
utveckling.

På gång- och cykelavstånd från centrala Torshälla finns två större områden 
med potential för utveckling av rekreation och friluftsliv, det mosaikartade 
och varierade jordbrukslandskapet kring Skräddartorp-Mälby gård norr och 
Gärtre-Skensta-Ärsta-landskapet i östra Torshälla som utgör en viktig koppling 
mellan stad och land, men också mellan Torshälla och Eskilstuna genom 
Gyllenhielmska som har sin startpunkt i Årby naturreservat.

Se grönplan för Eskilstuna kommun för mer information och riktlinjer för 
arbetet med naturvård, stadens grönstruktur och friluftsliv.

För mark- och vattenanvändning, komplettering av bostäder med mera 
se Översiktplan 2030 på www.eskilstuna.se/framtid
För landsbygdsutveckling se Plan för landsbygdsutveckling (under framtagande).
För bostadsförsörjning se Bostadsförsörjningsprogram.
För arkitektur och stadsbyggnad se Arkitektur Eskilstuna.
För kulturmiljö och kulturarv se Kulturmiljöprogram.
För transport och mobilitet se Trafikplan, Kollektivtrafikplan och Cykelplan.
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Planera för en levande stadsmiljö!

14 Gehl i samarbete med Eskilstuna kommun / Utvecklingsplan med fokus på stadsrum & stadsliv i Torshälla

Vilken typ av 
bebyggelse och 
funktioner finns 
i staden? Hur 
stödjer de livet och 
stadsrummen?

En holistisk syn på planering
Planeringen av våra städer sker i hög grad inom 
separata områden, som trafik, gata, byggnader och 
grönstruktur. Men staden upplevs aldrig i dess olika 
beståndsdelar utan som en helhet. Detta innebär att 
det inte är nog att en plats är väl utformad om till 
exempel underhåll och skötsel inte fungerar.
En holistisk planering, samarbete över 
förvaltingsgränser och mellan offentliga och privata 
aktörer krävs för att uppnå en attraktiv stadsmiljö 
med förutsättningar för olika behov, funktioner och 
användare att samexistera och trivas i.

... till 
helhetstänkande 
samarbete 

Livet först! 
Utgångspunkten för arbetet med detta dokument 
har varit Gehls metodik för att sätta människan 
i centrum av planeringen. Genom att utgå från 
livet och en skapa en förståelse för hur den fysiska 
miljön påverkar vårt beteende och våra vanor, kan 
vi säkerställa att vi skapar platser och byggnader 
som bjuder in människor. Målet är att skapa ett 
hållbart och socialt liv till både vardag och fest för 
invånare och besökare i Torshälla.

Vilket liv finns i 
staden? Var möts 
människor? Var och 
hur rör de sig?

Vilken kvalitet har 
stadens platser och 
vilka aktiviteter 
bjuder de in till?

Från effektiva 
separata system...

Utveckla stadsmiljön i samverkan 
och dialog
Medskapande och dialog är grundstenar 
i att bygga en attraktiv och levande stad. 
Utvecklingsvisioner och synpunkter från dialoger 
med invånare ger värdefulla perspektiv. Särskilt 
viktigt är att fånga barn och ungas perspektiv på 
stadens utveckling.

BarnGIS åk 5

Idé ur skolprojekt åk 8
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Utvecklingsplanen i sitt sammanhang 
Innehållet i detta dokument är baserat på tidigare 
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invånare och aktörer samt på arbetsmöten/workshops inom 
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Effekter (i urval)
Sedan Ortsanalysen 2009 har en 
rad förbättringar i Torshälla kunnat 
dokumenteras som en effekt av den 
riktade satsningen på ortsutveckling:
• Ökad befolkning
• Fler företag
• Fler bostäder
• En stärkt kollektivtrafik
• Ökad upplevd trygghet
• Utökat utbud av evenemang och 

aktiviteter
• En rad fysiska projekt av olika 

karaktär runt om i staden

Påbörjat arbete
Mycket arbete för utvecklingen 
av Torshälla har redan påbörjats 
- både i form av analysarbete 
och arbete för att stärka stadens 
platsvarumärke. Arbetet har skett i 
nära dialog med boende, näringsliv 
och föreningsliv, och har resulterat i 
fysiska projekt såsom upprustningen 
av Storgatan och Äventyrslekplats i 
Krusgårdsparken.

Ortsanalys för Torshälla stad
2008-2009 genomfördes en ortsanalys enligt 
Boverkets metod “Lär känna din ort”. Metoden 
tar fram den upplevda bilden av en stad och ger 
övergripande rekommendationer för stadens 
utveckling: 
• Stärk och förtydliga bilden av Torshälla och 

stadens identitet
• Arbeta fram en fördjupad översiktsplan med en 

definierad vision för Torshälla
• Förtäta genom ny bebyggelse inom staden
• Bygg vackra bostäder med hög arkitektonisk 

kvalitet i vattennära lägen
• Skapa dialog med fastighetsägare för 

upprustning och modernisering av fastigheter
• Förbättra kollektivtrafiken för förenklad 

arbetspendling
• Samverka kring centrumutveckling för en 

levande stadskärna med varierat utbud
• Utgå från stadens historia och identitet i 

stadsrummet och terrängen 
• Stimulera småföretagandet och stärk det lokala 

företagandet för fler arbetstillfällen och en 
attraktivare stad 

• Gör Torshälla tryggare
• Arbeta förebyggande mot missbruk
• Öka mångfalden
• Utnyttja vattenvägarna och närheten till 

Mälaren som en del av satsning på turism 
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Utveckling av 
Kv Gjutaren

Bostäder på 
kv Holmen

Hellbergsparken 
ny park för 
reflektion

Äventyrslek-
platsen i 

Krusgårds-
parken

Utegym All- 
aktivitets-

plats

Båt-
upptagnings-

ramp

Utökat 
cykelnätverk

Nya bostäder 
samt äldreboende 

(vård- & 
omsorgsboende) 

på kv Gillet

Arbete med 
Trygga Torshälla 
fortsätter och ger 

resultat

Utsmyckning 
av rondellerna 
vid infarter - 

försköning av 
infarter

Skulptur- 
park

Nya slussportar

Minipark
Östra Torget

Upprustning av 
Hamnmagasinet 

och Torshälla 
gästhamn

Ställplatser för 
husbilar

Ny bro mellan 
hamnen och 
Krusgården

Storgatan 
förskönas och 
görs säkrare

Åstråket. 
Strandpromenad 

och cykelväg

Husberget, 
medeltida 
fornborg

Trygghets-
skapande 

beslysning

Vikten av strategisk 
utveckling
Det händer mycket i Torshälla!
Utvecklingsarbetet av Torshälla har hittills resulterat 
i en rad fysiska förändringar i staden. Staden rör 
sig i rätt riktning och är ambitiös i sitt arbete med 
att se till behov både hos boende och potentiella 
besökare. Exempel på projekt är utvecklingen av 
Torshälla gästhamn för att öka attraktiviteten för 
boende, besökare och båtturister. Utöver projekten 
på kartan finns även ytterligare nya bostadsprojekt 
i andra delar av Torshälla. De olika projekten är 
viktiga strategiska delar och bidrar till stadens 
utveckling i helhet.

Äventyrslekplatsen i Krusgårdsparken
Foto: bygdeband.se
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POP-UP makespace, foto: Lisa Sollenberg

Krusgårdsparken festplats, foto: Mats Karlsson

Virka in staden, foto: Jacob Hansson

Utvecklingsplanen ger en gemensam målbild och 
riktning för utvecklingsarbetet för alla aktörer

Samverkan mellan olika aktörer ger 
genomförandekraft

Utveckling med gemensam kraft
För att skapa ett livskraftigt Torshälla – både 
stad och landsbygd- krävs samarbete mellan 
alla inblandade från politiker och tjänstemän 
inom kommunen, handlare, företagare och 
fastighetsägare, markägare, andra intressegrupper 
och allmänheten

Det övergripande målet för Torshällas 
ortsutvecklingsarbete 'Framtidens Torshälla' 
är att skapa en attraktiv stad som ger stolta 
invånare, lockar besökare, nya invånare samt 
näringslivsetableringar och investeringar. Torshälla 
lyfts fram som en stark potential i förflyttningen 
i platsvarumärket Eskilstuna. Torshällas 700-års 
jubileum användes som en hävstång för Torshällas 
och Eskilstunas fortsatta utveckling.

I Torshälla finns ett starkt föreningsliv, aktiva 
fastighetsägare och engagerade näringsidkare. 
Samverkan mellan alla dessa aktörer och 
kommunala verksamheter bygger stadens 
attraktivitet.

700-årsfirandet ses redan som en del av förnyelsen 
av Torshälla och var ett sätt att visa upp en del 
av den utveckling som skett så här långt. Under 
jubileumsåret testades nya sätt att använda 
stadsrummet. Ambitionen är att fortsätta att 
genom olika pilotprojekt utmana och utveckla 
stadsrummen för en än mer levande stad.  

Stadsutveckligsarbetet drivs genom nära 
samverkan mellan föreningsliv, näringsliv, 
fastighetsägare, eldsjälar och verksamheter 
inom kommunkoncernen och behöver ses som 
ett gemensamt ansvarsområde för att säkra en 
framgångsrik fortsatt utveckling för Torshälla.
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Hållbar landsbygdsutveckling 
skapas tillsammans. Beroende 
på fråga som behandlas så 
skiftar grad av rådighet från de 
olika initiativen. Privata 

initiativ
Ideella 

initiativ

Offentliga 
initiativ
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Östra torget - ett 
vardagskluster 
med många 
servicefunktioner!

Rådhustorget - en 
kulturmiljö samt plats för 
marknad och festligheter 
- men en parkeringsplats 
till vardagsVem rör sig var?

Det finns ett par kluster i Torshälla där många 
människor möts. Det tydligaste av dem är 
området runt Östra Torget där man finner viktiga 
funktioner som exempelvis postombud, apotek, 
livsmedelsbutik och Systembolaget. Här finns även 
lunchrestauranger och ungdomscaféet Bonsai, som 
under dagtid även fungerar som mötesplats för 
äldre.  

Även matbutiker, gym, arbetsplatser och 
sportanläggningar är viktiga vardagsdestinationer 
för många.  

Skolor och förskolor fungerar som lokala kluster 
i bostadsområden och är viktiga destinationer för 
både barn och unga men även som arbetsplatser. 
Platserna används dock i låg grad utanför skoltid. 

I utkanten av staden finns några områden med 
stora arbetsplatser. En del av de anställda åker till 
Torshälla för att äta lunch och uträtta ärenden. 

Livet i 
Torshälla idag

Östra Torget

Gästhamnen

Mot MälarenArbetsplatser

Volvo

Eskilstuna

Rådhustorget

Kofältet

Krusgården

Lokalt vardagscenter 
med skola, matbutik & 
vårdcentral samt vård- 
och omsorgsboende

Vardagsplatser

Sport & Fritid

Events, exempelvis marknader

Kultur

Skola & Förskola

Mötesplatser för seniorer

Område med större arbetsplatser

"Vardagsstråk"

Rekreativt stråk 

Gyllenhielmska leden

Externhandelsområde 
med restauranger, 
gym, livsmedel, 
service med mera.
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Användargrupper

Barn & unga 
Skolor och förskolor i Torshälla utgör viktiga 
målpunkter i vardagen för barn och unga, 
även för fritidsaktiviteter. Torshälla har ett rikt 
föreningsliv. Bonsai är ett ungdomscafé med bas 
på Östra Torget och andra aktiviteter är spridda 
på olika platser i staden. Sport- och lekaktiviteter 
försiggår framförallt på Torshargsområdet 
(bollsporter),  Ektorpområdet (orientering, 
ridning), Krusgårdsparken (lek och aktivitet) och 
idrottsarenan vid Eskilstunavägen (bollsporter). 

Biblioteket samt Ebelingmuséet är viktiga baser 
för kulturverksamheter, men utöver sport finns 
få möjligheter till utomhusverksamhet och 
ungdomslivet är därför inte så synligt i samhället. 

Vuxna
Torshälla har en del större arbetsplatser runt 
omkring staden, och lunchgäster från dessa utgör 
en betydande del av omsättningen även för den 
centrala stadens restauranger. Inne i staden finns 
även en del vardagshandel samt detaljhandel med 
specialbutiker. 
Längs Eskilstunavägen ligger både arbetsplatser och 
fritidsverksamheter, exempelvis gym, idrottshall, 
restaurang och handel, men miljön är bildominerad 
och få aktiviteter använder sig av uterummen. 

Ån och kanalen är ett populärt rekreationsstråk 
men saknar en del viktiga kopplingar för att bli 
ett sammanhängande stråk. Även miljön kring 
årummet kan förbättras för att öka attraktivitet och 
synlighet.  

Seniorer
Det finns en rad mötesplatser för äldre runt 
om i Torshälla, men få platser med utåtriktade 
och synliga verksamheter som kan locka en 
blandad grupp invånanre, speciellt i centrum. 
Östra torget med caféet Bonsai, som även 
har seniorverksamheter, samt apotek och 
livsmedelsbutik är existerande mötesplatser. Utöver 
detta finns det caféer och samlingslokaler på olika 
platser runt om i Torshälla, som fungerar som 
mötesplatser för seniorer någon dag i veckan, 
och Mötesplats Torshälla som erbjuder program 
måndag till fredag.
Även biblioteket och Ebelingmuseet fungerar som 
destinationer för seniorer, men verksamheten är 
relativt osynlig i stadsmiljön.  
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uppehålla sig

-Attraktiva kanter
-Platser för
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12 kvalitetskriterier för utvärdering av offentliga rum
Gehl har utarbetat 12 kvalitetskriterier för att värdera kvaliteten i offentliga 
miljöer utifrån områdena skydd, komfort och härlighet. Värderingen är 
subjektiv men erbjuder ett sätt att uppskatta platser utifrån vad de kan göra. 
Verktyget kan sedan användas tillsammans med kvantitativa mätningar för att 
ge en bättre förståelse för en plats.

Hur dagens platser 
används

Det finns en del kvaliteter på torget - bänkar, träd och nya övergångsställen 
som underlättar för gående. Trots detta upplevs torget som blåsigt och 
kalt. Trafiken runt torget gör det bullrigt och lite rörigt men ökar samtidigt 
tryggheten kvällstid. Det finns ett behov för cykelbanor då miljön för cyklar 
upplevs som otrygg. Torget lever upp speciellt under sommaren men även 
delvis när isbanan anläggs vintertid. Det finns viss lekutrustning men torget 
upplevs idag inte som en plats för barn. All aktivitet 
dör dock snabbt kvällstid. 

Östra torget 

Fotgängare/timme - till/
från torget och Brogatan 
- södra entrén 

0
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Östra Torget, plats A1
Fotgängare/timme

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Lunchliv och 
pendling - få 

besökare kvällstid 
och på helger

Flest användare 
- lägst upplevd 

kvalitet.
Inaktivt kvällstid.

Upplevd otrygghet 
enligt BarnGis 

Metoden 
användes som ett 
diskussionsverktyg 
under platsbesöket 
och resultaten här 
intill bygger på detta
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Många kvaliteter 
och karaktärsfull 
miljö med både 

grönska och 
vatten. 

Lugnt på 
morgonen - 

Mer rörelse på 
eftermiddagen 
- mer rekretiv 

aktivitet

Härlig miljö med 
stark karaktär 

- men svår 
tillgänglighet 

och avsaknad av 
sittplatser

Låga fotgängartal 
under dagen - 
liten peak tidig 

eftermiddag

Holmberget (vid Brogatan)
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Holmberget plats B1
Fotgängare/timme
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Fotgängare/timme - som 
rör sig mellan Brogatan 
och parken

Holmbergsparken mot Brogatan upplevs som trygg då bilar kör 
långsammare och grönytan är avskärmad från trafiken. Här finns många 
värden - grönska, vatten och konst. Dock saknas lekelement eller lekyta, 
samt skydd mot regn. Stark identitet!

Holmbergsparken upplevs som trygg och lugn då bilar kör långsammare 
längs Brogatan och grönytan är avskärmad från trafiken. Här finns många 
värden - grönska, vatten och konst. Berget med restaurang och scen ligger 
lite isolerat och svårtillgängligt men har stora värden som stadspark och plats 
för events. Delen mot ån och Brogatan är mer lättillgänglig och populär som 
promenadstråk. Dock saknas möjligheter till lek, skydd 
mot regn och möjlighet att komma nära vattnet. 

Rådhustorget
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Rådhustorget plats C2
Fotgängare/timme
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Fotgängare/timme - som 
rör sig mellan torget och 
Brogatan

Rådhustorget har en tydlig identitet med historiska byggnader, stora träd, 
karaktäristisk kullerstensbeläggning och utsikt. Höjdskillnaden på platsen 
bidrar ytterligare till karaktären men påverkar naturligtvis tillgänglighet, 
framförallt för gående. Då omkringliggande byggnaders aktiviteter inte tar 
plats på torget samt begränsad tillgänglighet är det få 
som använder torget till vardags. 
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Historiska 
byggnader ger 

stark identitet till 
Torshälla

Torshällas 
topgrafi - de nio 

kullarna - ger 
stark karaktär 
och utblickar

- en unik kvalitet

Ständig närhet till 
vattnet ger positiva 
sinnesupplevelser

Holmberget - berg 
och natur centralt 
i staden - en stor 
identitetsskapare!

Sittplatser, konst 
och grönska i 

Holmbergsparken

"Jag känner mig 
glad när jag är där" 
Holmbergsparken 
- en de utpekade  
favoritplatserna i 

BarnGis

Promenadstråk 
längs vattnet 
är populärt i 

rekreationssyfte

Unika värden i 
form av natur, 

vatten & kultur är 
Torshällas identitet 

och framtidsarv!

Kvaliteter i Torshälla
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Ett starkt 
föreningsliv, en rik 
eventkalender och 

ett kulturarv ger 
enorm potential!

Kvaliteter i Torshälla

Rikt kulturliv, exempelvis Ebelingmuseet, som är ett 
av Torshällas besöksmål.

Varierade användargrupper möts på samma centrala 
platser, speciellt kring Östra Torget.

Närhet till vattnet - i form av ån och kanalen som 
upplevs på olika vis i centrum samt Mälarens unika 
miljö på nära avstånd via både land och vatten. 

Aktivt centrum under lunchtid. Naturen i staden, både i form av parker och 
bergspartier.

Korta avstånd mellan funktioner skapar goda 
förutsättningar för gång och cykel.

Historiska byggnader ger unik identitet. 

Bebyggelse i mänsklig skala som bidrar till en 
småstadskänsla med intima rum.

Boende med närhet till grönska i olika former, som 
Storgatans halvprivata gröna gårdsrum. A
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Otydlig fotgängar- 
och cykelmiljö, 

speciellt vid 
stadens entréer

Trafikfokuserad 
utformning av  
belysning och 

skyltar

Parkerade bilar 
dominerar många 

platser och skapar en 
otrygg och oattraktiv 
miljö för fotgängare

Funktioner i 
bottenvåning 

"spiller inte ut" på 
trottoaren

Brister och 
saknade 

kopplingar i 
fotgängar- och 

cykelmiljön.

Utmaningar i Torshälla
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Vardagsplatser
där flest rör sig 

upplevs ha sämst 
kvalitet

• Kopplingar mellan vissa delar 
av staden är svaga, (överbreda 
gaturum, barriärer av trafikrum och 
vattenrum)

• Stor spridning mellan delområden –
socioekonomiskt

• Otydliga entréer -väg och vattenväg. 

Utmaningar i Torshälla

Viktiga besöksmål är inåtvända 
och är inte synliga i det offentliga 
rummet.

Få sittmöjligheter på viktiga platser och 
låg kvalitet på existerande sittplatser.

Utspridd handel och restaurangutbud 
i verksamhetsområde 
(Eskilstunavägen) påverkar centrum

Årummet är svårtillgängligt i vissa 
delar och entréer till Åpromenaden är 
dåligt markerade.

Utformningen av trottoarer signalerar 
inte fotgängarprioritet och det är svårt 
att korsa gatan på vissa viktiga ställen

Fokus på bilen gör att stor del av 
centralt belägna ytor upptas av 
parkering.

Platser där många rör sig upplevs 
ha sämst kvalitet eller vara otrygga 
kvällstid - t.ex Östra torget.

Vackra material som bidrar till 
platskaraktär ställer också krav på 
tillgängliga alternativ

Otydligt när cyklister ska röra sig på 
G/C-stråk och när de ska röra sig bland 
bilarna.

Fin skala längs flera viktiga gator men 
inaktiva bottenvåningar ger ett livlöst 
intryck.

A
n
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y

s

Det saknas kopplingar mellan natur/
vatten/kulturområden.
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MÅLBILD OCH 
STRATEGIER FÖR ETT 
LEVANDE TORSHÄLLA
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Målbilder för 
ett levande 
Torshälla

Torshälla ska fungera 
som: 

Nyckelexempel: Eskilstunavägen, vardagsplatserna, Östra torget

1. En levande och aktiv    
    småstad för alla 
• Skapa en aktiv småstadskärna där alla vardagens behov tillgodoses och 

skapar livskvalitet för invånare och besökare.  

• Prioritera mjuka trafikslag i centrum med långsam trafik samt trygg och 
attraktiv gång- och cykelmiljö. 

• Skapa inbjudande mötesplatser i anslutning till vardagsdestinationer som 
skolor, mataffärer och hållplatser. 

• Förtäta centrum i en småstadsskala där byggnadshöjder och storlek 
på byggnader tar hänsyn till kontexten. Förtäta med en variation av 
boendemöjligheter och aktiva bottenvåningar för etablering.

•  Skapa tydliga entréer till staden. 

För att nå Vision och Målbild 2030 har 
ett antal fysiska målbilder för ett levande 

Torshälla arbetats fram. De fysiska 
målbilderna är en konkretisering av 

huvudmålbilden. 
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• Utveckla Torshälla stadskärna som både vardags- och finrum för invånare 
och besökare, med aktiviteter för alla över dygnet och året.

• Skapa en variation av platser och aktiviteter för olika användargrupper som 
lockar fler att stanna upp och vistas i de offentliga rummen. 

• Gör Torshälla till en naturlig bas för turism och besöksnäring med både 
tillgängliga och attraktiva miljöer, information och ökade möjligheter till 
övernattning.  

• Utveckla ett nätverk av platser och besöksmål inom framför allt Mälarnära 
natur och kultur, där gästhamnen, kanalrummet, gamla staden och 
Ebelingmuseet är viktiga målpunkter att synliggöra och binda samman. 

• Lyft fram det unika i att ankomma till Torshälla vattenvägen, genom att t.ex 
styrka kopplingen till Mälaren och Mälaren som entré till Torshälla genom 
upplevelser på vägen från inloppet till staden. 

2. En attraktiv miljö för
     vistelse och rekreation

3. En innovativ plats med fokus
     på kultur och medskapande

Nyckelexempel: Strandpromenaden, Rådhustorget, Östra torget, 
Holmberget, Hamnen

Nyckelexempel: Gjutaren, Pocket park, Östra torget

? !

Mälaren

Eskilstuna

• Gestalta 'framtidsarvet' genom innovativa inom- och utomhusmiljöer som 
bygger vidare på det industriella arvet och utvecklar dem som platser för 
framtiden. 

• Utnyttja kulturen, kulturmiljön och besöksnäring som resurs för att skapa 
ett attraktivt och levande centrum och levande landsbygd med kopplingar 
dem emellan

• Involvera medborgarna! Ha en inkluderande dialog och en medskapande 
arbetsprocess under utvecklingsarbetets gång och involvera invånare, 
skolor, fastighetsägare, handlare, näringsliv och föreningsliv i utvecklings- 
och platsarbetet. 

• Testa och utvärdera! Gör mindre insatser innan för att skapa en förändring 
och ge input till de  de långsiktiga investeringarna. 



Förtäta för ett levande centrum

Förtäta i centrala lägen i Torshälla för att skapa 
fler boendemöjligheter i centrum nära både 
service och kollektivtrafik. Erbjud en variation av 
boendeformer och även övernattningsmöjligheter 
då detta är viktigt för utveckling av besöksnäring. 

Stimulera ett aktivt butiksliv och offentliga 
verksamheter i bottenvåningar genom ett nära 
samarbete med fastighetsägare och med upprustade 
utemiljöer. Samla affärsverksamheter längs de 
centrala stråken för att erbjuda en större täthet och 
upplevelse av butiksliv. 

Säkerställ att kommunens service är tillgänglig 
och synlig med närheten till medborgarna i 
fokus genom ett inbjudande medborgarkontor, 
utåtriktade verksamheter och synlighet i de 
offentliga rummen.

Prioritera gång & cykel

Prioritera cykel och gång i centrala Torshälla, 
med tillgängliga, attraktiva och väl upplysta 
gaturum där de mjuka trafikslagen har en självklar 
plats och ges företräde. Motortrafik i centrum 
sker på fotgängares och cyklisters villkor med 
långsam hastighet och med korttidsparkering för 
tillgänglighet till butiker och service. 

Säkerställ att övriga stadsdelar och målpunkter 
nås med ett nätverk av attraktiva, trygga och 
väl upplysta gång- och cykelstråk med tydlig 
information kring avstånd och destinationer. 
Cykelstråk och vägvisning i och till omlandet, för 
att t.ex uppmuntra att nå naturupplevelser med 
cykel.

Utveckla gators design med deras ålder och stil 
i åtanke så att gaturummet med marken och 
byggnader och andra element upplevs som en 
helhet.

Skapa mötesplatser i vardagen

Stimulera möjligheterna till möten och vistelse 
i vardagen med inbjudande platser i anslutning 
till viktiga vardagsdestinationer, exempelvis 
matbutiker, vårdcentraler, skolor, idrottsplatser och 
äldreboenden. Utveckla kollektivtrafikens hållplatser 
som bekväma och attraktiva minimötesplatser med 
information både om resan vidare och närområdet. 

Utveckla platserna tillsammans med de lokala 
användarna för att säkerställa att deras behov 
tillgodoses och att de engageras i planeringen av 
den fysiska miljön. Lägg särskilt fokus på element 
som stimulerar till aktivering och interaktion, med 
exempelvis odling och lek som viktiga teman. 
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CaféButik Arkitekt
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1. En levande och aktiv småstad för alla
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Busshållplatsen som minimötesplats Aktivering av torgkanten

Busshållplatsen är en viktig vardagsplats i den lilla skalan, och kan utvecklas 
för att skapa en bättre upplevelse av resan. Exempel på aktiviteter som 
kan förgylla väntetiden är information om staden och tillfälliga händelser, 
tidningsställ, miniutställning eller lekaktiviteter. Projektet "Pimpade busskurer" 
som genomförts i Eskilstuna kommun 2015/16 i samarbete med Mälardalens 
högskola kan användas som arena för detta arbete. 

För en dialog med livsmedelbutik/ fastighetsägare om en långsiktig utveckling 
av fastigheten för att få en bättre koppling till torget. Kan en utåtriktad förbutik 
eller ett café ge mer liv till torget och samtidigt bli en mötesplats för invånarna?
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Belysning i mänsklig skala, 
skyltning & information

Ge fler uppehållsmöjligheter längs 
fotgängarstråk

Komplettera de gator i  centrala Torshälla 
som idag saknar trottoarer, låt trottoarer längs 
huvudstråken fortsätta över sidogator och höj upp 
övergångsställen i viktiga lägen för att förbättra 
tillgängligheten för alla invånare och skapa en 
tryggare trafikmiljö. 

Komplettera existerande gatubelysning med 
karaktärsfull belysning i mänsklig skala som 
ger trygghet kvällstid och kan underlätta när 
det gäller att hitta till viktiga målpunkter och 
vardagsdestinationer.

Komplettera den existerande skyltningen för 
fotgängare med information om intressanta 
platser längs vägen, samt avståndsmarkeringar för 
rekreativa rutter också längs ån och i centrum till 
exempel i Krusgårdsparken, från torg till torg, i 
Mälarbaden och i hamnen.

Lägg till både fristående bänkar och sittmöjligheter 
som är integrerade i de nivåskillnader som 
förekommer i staden, exempelvis längs kanten av 
parken i korsningen Brogatan/Eskilstunavägen.

Se till att det finns plats till vila längs de viktiga 
fotgängarstråken, till exempel längs åpromenaden. 

Lägg till bänkar som är vackra, lekfulla och kan 
användas på olika sätt. Uppvärmda bänkar kan t.ex 
vara ett sätt att uppmuntra nyttjande under året.

Genomgående trottoarer och 
upphöjda övergångsställen

Exempel fotgängarmiljö
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Exempel fotgängarmiljö

Skapa ett sammanhängande 
nätverk av cykelbanor

Bra cykelparkeringar och andra 
bekvämligheter för cyklister

Information, skyltning och 
kampanjer

Se till att hela Torshälla är cykelvänligt genom 
cykelbanor längs större vägar, cykelvägar i 
rekreativa stråk och markerade cykelfält där det är 
möjligt, som visar var cyklister ska cykla.

 Alla viktiga vardags- och rekreationsdestinationer 
bör vara tillgängliga med trygga cykelstråk, speciellt 
de som används av barn och unga. 

Bygg fler skyddade cykelparkeringar under tak vid 
platser där cyklar parkeras längre tid, exempelvis vid 
Krusgårdsparken, hamnen och busshållplatser. 

Lägg även till cykelställ vid andra destinationer 
i centrum - vid busshållplatser, affärer och 
restauranger. 

Se till att det finns möjlighet till att pumpa cykeln 
vid viktiga stråk - också rekreativa stråk - och vid de 
viktiga cykelnoderna. 

Stimulera cykling både på arbetsplatser och skolor 
genom utbildning,  kampanjer och bra information. 
Rikta inte bara kampanjer mot barnen utan i 
hög grad mot föräldrar som genom lämning och 
hämtning påverkar trafikmiljön och ger barn 
transportvanor för framtiden. Gåbuss/cykelbuss 
kan vara ett sätt att erbjuda alternativ till att lämna 
och hämta på skolan med bil.

På arbetsplatser kan lånecyklar vara med att bidra 
till förändrade vanor och ökad cykelanvändning. 
Även äldre kan komma ut och uppleva cykling 
genom projekt som "Cykling utan ålder". 

Testa i skala 1:1!
• Var skulle man kunna testa nya 

cykelbanor eller fler övergångsställen?
• Var behövs tydligare skyltning eller 

ikoner i asfalten?

Exempel cykelmiljö

1



Foto: www.merkur-programmet.noFoto: Handla lokalt
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Exempel - handel, service och ett levande centrum

Samla istället för att sprida

Placering  - koncentrera handel runt de centrala 
stråken och platserna i och kring Östra torget.
Fokusera på aktiva inbjudande bottenvåningar 
också för andra verksamheter än handel - till 
exempel genom skyltning och display som skapar 
liv. Minska fysiska glapp, koppla samman handeln.
Fokus på Östra torget som hjärtat i centrum! 

Det bör undersökas om möjligheter till att utöka 
öppettiderna, till exemepl vid större evenemang1. 
 
Företagshotell kan skapa förutsättningar för nya 
företag, arbetstillfällen och underlag för handel.

Torshälla som del av ett 
sammanhang
Komplettera istället för att konkurrera. Dra nytta 
av närheten till Eskilstuna och den koncentration 
av människor som finns där genom att tex redan på 
stationen i Eskilstuna berätta om utbud som finns i  
och runt Torshälla - i form av tex konst, natur och 
specialbutiker
Samverkan med övriga handelsplatser i Eskilstuna 
och besöksmål. Handla lokalt, ett initiativ från 
Affärsplan Eskilstuna 
Samverka med andra destinationer runt Mälaren

Tydlig och lättillgänglig information i Torshälla 
centrum hur man når olika delar inkl Mälarbaden. 

Stärk vardagsservice

Att underlätta för invånare att konsumera det 
nödvändigaste på hemorten bidrar till stadens 
attraktivitet, ger arbetstillfällen och stöttar i 
förlängningen ortens övriga handel.1

Behåll vardagsservice, låt växa efter behov och 
koncentrera till centrum.
Systembolaget – behåll och komplettera med 
mer service; gym etc1.
Uppmuntra ankomst med cykel, tills fots och 
med buss för hållbart resande - och med bil om 
nödvändigt! 
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Framhäv Speciell karaktär/
närodlat/kultur och konst
Torshälla är Eskilstunas egna kulturella kluster där 
konstnärer och hantverkare samlas, och det levande 
konst & kulturlivet lockar många besökare, speciellt 
under events såsom den årliga konstrundan under 
påsken.
Visa upp det aktiva konst och kulturlivet ännu mer 
staden.
Utveckla restaurang och café.
Satsa på närodlat och ekologiskt.
Skapa utflyktsmål, Bed & Breakfast, caféer, 
evenemang och aktiviteter1.
-Uppmuntra miljövänligt resande med t.ex cykel.

1 Eskilstuna och Torshälla, Rapport fördjupad 
handelsanalys, Mars 2018, Tyréns
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Exempel småstadskaraktär

Bygg i Torshälla-skala

Förtäta i centrala lägen och längs huvudstråk, 
försäkra god tillgång till service och kollektivtrafik, 
t.ex längs Eskilstunavägen och kring Östra torget. 

Hitta överblivna ytor för en varsam förtätning 
också utanför centrum, där de kvarvarande 
grönytorna istället kan förädlas för ökad 
användbarhet. 

Stadens entréer och gaturum förtydligas till 
exempel genom byggnation av bostäder.  
I industriområdet Eklunda nära centrum finns stor 
potential till mer omfattande nybyggnation, med 
bostäder med närhet till vattnet. 
 
Element och materialval kan stärka en stads 
identitet.
Se arkitekturprogram för Eskilstuna kommun.

Förtäta med ambitionen att förstärka den positiva 
karaktären av småstad, genom byggnader  som 
relaterar till den omgivande miljön och skapar en 
varierad gatumiljö.  Nya byggnader kan vara både 
radhus och små lägenhetshus som ger en variation 
i boendetyper också utanför centrum. 

Genom förtätning med radhus eller andra 
bostadstyper längs exempelvis Germundsgatan 
och Eskilstunavägen kan relativt storskaliga 
vägmiljöer bli mer småskaliga och  skapa en 
lugnare trafikmiljö. 

Se kulturmiljöprogram för Eskilstuna kommun 
för vikten av att utgå från platsens förutsättningar 
- t.ex i förhållande till skala, kulturmiljö och 
siktlinjer  i utveckling av nya tillägg.

Förtätning och nybyggnation på 
strategiska platser

Förtäta med blandade funktioner, olika 
boendeformer och aktiva fasader
Se till att förtätning i centrala Torshälla erbjuder en 
blandning av funktioner med både bostäder, lokaler 
till verksamheter och handel samt service. 

Sätt fokus på öppna och inbjudande fasader i 
centrum - även där det inte är affärer. Det kan 
gälla små kontorslokaler, bibliotek, gym eller andra 
verksamheter som kan bidra till en ökad känsla av 
liv även i gaturummen. 

I områden med villa- eller radhusbebyggelse kan 
man ge tillåtelse till verksamheter i exempelvis 
garage, både kontor och småskalig handel. 

Att öka integrationen innebär nya grepp för att blanda 
bebyggelsetyper och upplåtelseformer. Alternativa 
boendekoncept och boendeformer bör utredas. 
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”Nybyggnation bör 
förhålla sig till Torshällas 
skala & karaktär samt 
bidra till goda miljöer för 
människor. 

Foto: Bo01, Malmö
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Eskilstunavägen - alternativ

Eskilstunavägen

Brogatan

Tegelbruksgatan (boende gata mot Krusgården)

!:100

6

6 3,52,5

1,5 1,5 1,4 1,5

7,5 2,12,3

Eskilstunavägen - alternativ

Eskilstunavägen

Brogatan

Tegelbruksgatan (boende gata mot Krusgården)

!:100

6

6 3,52,5

1,5 1,5 1,4 1,5

7,5 2,12,3

Åtgärder nu
• Målning och ifyllning av övergångsställen
• Möjliggör och uppmuntra att verksamheter "spiller ut" på trottoaren för att 

aktivera gaturummet
• Fler och bättre möjligheter för gående att korsa gatan
• Erbjud fler platser för paus, med bänkar på flera platser längs stråket
• Testa avsmalning av trafikrummet - inför framtida möjliga cykelbanor eller 

bredare trottoar!

Gatan idag
Eskilstunavägen upplevs som trafikdominerad med asfaltstrottoarer som i vissa 
sektioner saknar nivåskillnad mot trafikrummet. Cyklister delar yta med gående 
eller med bilar.

På sikt - en gata för alla trafikanter!
Smalare körfält och bredare och tydligare trottoarer skapar långsammare trafik 
och en tryggare miljö. Tydligt uppmärkta fält för cyklar.

Gesällgränd

Välkommen till Torshälla!
Eskilstunavägen mellan Eskilstunabron och Brogatan samt Brogatan mellan 
Vallbybron och Östra torget är två huvudentréer till centrala Torshälla och 
utgör viktiga kopplingar mellan bostadsområden, skolor och samhällsfunktioner 
som vårdcentral och Östra torget. För att skapa en välkomnande miljö 
och  uppleva att man kommer in i en mer urban miljö med långsam trafik 
bör gatusträckningarna på sikt utvecklas som stadsgator med smala körfält, 
ordentliga trottoarer och aktiva fasader.
 

Exempel: Ankomsten till Torshälla

Eskilstunavägen idag

Eskilstunavägen på kort sikt
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Exempel: Ankomsten till Torshälla

Minipark vid entrén 
till Östra torget

Möjliggör för verksamheter 
att "spilla ut" - plats för 
sittplatser och försköning. 

Uppgradering av beläggning av 
både körbanor och trottoarer som 
signalerar att man befinner sig i 
centrala Torshälla. 

Upphöjd korsning och 
övergångsställe

Korsning markerad 
med ljuskonst

Dialog med fastighetsägare för 
försköning av fasader och utemiljö

Fartdämpande åtgärder genom 
permanent avsmalning av körfält 
och ökad detaljering av gaturum

Kompletterande lägre belysning 
och skyltning

Vision
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2.  En attraktiv miljö för vistelse och rekreation

Miljöer för invånare, besökare 
och besöksnäring

• Utveckla miljöerna kring gästhamnen och 
Mälarbadens fritidsområde med information 
om Torshälla och omland, och uthyrning av 
cyklar, kajaker och kanoter. 

• Erbjud fler övernattningsmöjligheter för 
besökare centralt, allt från ställplatser för 
husbilar till hotell.

• Utveckla ett kulturstråk från gästhamnen 
via gamla Torshälla till Ebelingmuseet 
och skulpturparken. Ge längs stråket 
information i fysisk eller digital form om det 
historiska Torshälla, samtidigt som dagens 
kulturupplevelser och viktiga målpunkter 
tydligt visas fram och visas vägen till. 

• Utveckla Torshälla som besöksdestination för 
rekreation och aktiv fritid.

Utveckla de viktiga 
mötesplatserna i Torshälla

• Utveckla Torshällas offentliga platser för 
att bjuda in till mer spontan och planerad 
aktivitet för fler grupper så som i Torsharg, 
Krusgårdsparken, hamnområdet och 
Holmberget över året och dygnet. Skapa 
möjligheter för fler grupper att använda torget 
med både fasta och temporära inslag. Möjliggör 
platser för evenemang.

• Stärk handelns möjligheter kring torget i dialog 
med handelsförening och fastighetsägare, 
genom mer samverkan kring evenemang, 
användning av  torget och försköning av 
byggnader och platser. 

• Utveckla hamnområdet som plats för lek, 
rekreation och aktiviteter. Möjliggör en 
attraktiv miljö för småbåtshamnen. Undersök 
badmöjligheter.

Skapa variation av gröna rum 
& stråk med olika karaktär

• Utveckla parkerna som flexibla mötesplatser 
och platser för aktivitet av olika slag, spontant 
eller arrangerat, för att stimulera aktiv fritid 
genom hela livet.

• Fortsätt utveckla Holmbergsparken som 
Torshällas stadspark med fokus på konst och 
kultur, Krusgårdsparken med inriktning mot 
aktiv fritid och motion för alla åldrar och nya 
Hellbergsparken med fokus på reflektion. 

• Knyt samman parker och grönområden i ett 
grönt nätverk med åstråket som har potential 
att koppla miljöerna längs ån i Torshälla, upp 
mot Mälaren och vidare ned till Eskilstuna. 
Även mïljön runt slussen och kanalen samt 
Torsharg och Gyllenhielmska leden ger viktiga 
kopplingar inom Torshälla och vidare ut i 
landskapet. 

Cykeluthyrning
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Använd grönytan i korsningen Eskilstunavägen/ Brogatan som en minipark 
med flyttbara sittplatser, lekelement och konst. Denna park kan fungera som ett 
mer tillgängligt komplement till Holmberget,  skapa en mer attraktiv entré till 
centrum och erbjuda en grön miljö som kompletterar Östra Torget. 

"Åpromenaden" syftar på den del av åstråket som är belägen centralt i Torshälla 
och är en del av det längre åstråket som leder vidare mot Mälaren samt av 
det rekreativa nätverk som utgörs av bl.a grönområden parker, kullar och 
vandringsleder.

Skapa fler vistelsemöjligheter längs åpromenaden i staden, både platser där man 
kommer ner till vattnet, små viloplatser, naturgym och utsiktsplatser.  Enkla 
träbryggor kan ge närkontakt till vattenspegeln och bli en liten rastplats under 
promenaden längs ån. Gör det även lättare att hitta ned till promenaden, genom 
ökad visuell kontakt eller skyltar. 

Pocketpark för paus och lek

Exempel

Åpromenaden - viktig del av rekreativa nätverket
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Centralt på torget 
platform/scen/
sittplatser

Info om kulturstråket Förbättrade 
sittplatser

Möjligt med kioskfunktion/
fikaförsäljning i kiosk eller 
existerande byggnad?

Förbättrad picnic plats
Konst/ljus bland träden?Stråk med 

tillgänglig 
beläggning i 
viktiga gånglinjer Belysning som 

accentuerar platsen
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Exempel: Rådhustorget
Åtgärder
Beläggningen, kringliggande bebyggelse, Rådhuset och kyrkan samt uppvuxna 
träd ger stark karaktär till Rådhustorget. Känslan av torg och gamla Torshällas 
karaktär bör bibehållas - det är i utvecklingen av Rådhustorget viktigt att utgå 
från platsens historia och omgivande bebyggelse och uttryck för att respektera 
och förstärka kulturhistorien, och samtidigt öka tillgänglighet och möjlighet att 
uppleva och använda platsen. 

• Band med tillgänglig beläggning kan fällas in i kullerstensbeläggningen för 
att behålla karaktären men göra platsen mer tillgänglig. 

• Belysning som accentuerar platsen kvällstid. 
• Uppbyggd plattform som kan användas som plats för paus och vila, scen 

för uppträdanden, marknad och andra event. Kan vara flexibel och inte fast 
- möjlig att ta bort samt bevarar beläggningen

• Information om det historiska Torshälla. 

Utveckla kulturmljöerna
Idag fungerar Rådhustorget i huvudsak som parkeringsplats under stora delar 
av året. Platsen är också svårtillgänglig med nivåskillnad och kullersten som gör 
det svårt att ta sig fram och använda platsen. 
Med mindre insatser och tillägg i miljön kan platsen göras mer tillgänglig och 
erbjuda en plats för  att uppleva den historiska och vackra miljön. Rådhustorget 
har potential att vara en ännu mer spännande plats - även till vardags. Samtidigt 
blir Rådhustorget en naturlig entré till det historiska stråket längs Lilla gatan. 

En viktig del av utvecklingen av torget är att möjliggöra folkliv och underlätta 
för gång och cykel och kollektivtrafik, samtidigt som parkeringsytor som 
gynnar näringsverksamhet och besökare värnas. Tillsammans med utveckling 
av Kvarnen, verksamheterna längs Storgatan samt Sagasalongen kan en nod för 
mat, kultur och musik skapas.

Rådhustorget är en viktig del av Torshällas urbana hjärta som kopplar samman 
Östra torget med Rådhustorget. Det är ett centralt sammanlänkande stråk i 
stadens utemiljö. En väv av torg, parker och gator, aktivitetsytor, lekmiljöer som 
tillsammans skapar plats för ett rikt stadsliv. Livet mellan husen tas om hand och 
arkitektoniska kvaliteter värnas och utvecklas.

Rådhustorget - före
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Stämningsbelysning visar stråket 
från Östra torget till Rådhustorget - 
belysningen intensifieras på de viktigaste 
platserna över platsen

Scen som kan fungera som sittplats till 
vardags, med möjlighet till uppträdanden 
och events. Tillfällig/borttagbar scen som 
ligger ovanpå originalbeläggning, som 
på så vis bevaras

Bättre sittplatser 
utanför Rådhuset

Möjlighet att erbjuda 
ytterligare funktion 
såsom försäljning av fika 
i kiosk eller kringliggande 
byggnad 

Projicera ljuskonst på 
byggnader

Information om det historiska 
stråket

Vision

Prioritera tillgänglighet med 
tillgängliga stråk på torget 
genom varsamma insatser

Lekfulla inslag av konst som 
bjuder in till medskapande 
och interaktion med platsen - 
såsom konst i träden.

Använd kullerstenarna som 
pixlar i tillfällig målning 
som försvinner i regn eller 
tvättas bort. Skapad av lokal 
konstnär eller ihop med 
invånarna

Vision
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3. En innovativ plats med fokus på kultur 
och medskapande

Medskapande & dialog

Ha en inkluderande dialog med medborgarna 
under utvecklingsarbetets gång och ta tillvara på de 
resurser som ett starkt föreningsliv innebär genom 
att involvera aktörer såsom fastighetsägare och 
föreningar. Alla ska vara på väg i samma riktning!

Var medveten om vilket syfte dialogen har och 
kommunicera tydligt till medborgarna om vilken 
nivå av dialog det handlar om. 

Gör mindre insatser innan den  långsiktiga 
investeringen!
Möjliggör pilotprojekt där aktörer kan testa 
olika idéer och därmed skapa engagemang och 
genomförandekraft i stadsutvecklingsarbetet.

Utveckling av industrimiljöer

Använd aktivt de historiska- och industrimiljöerna 
som bas för utvecklingen av en modern och 
aktiv miljö för nya verksamheter. Genom att ge 
byggnaderna en ny funktion kan miljön bevaras, 
utvecklas och tillgängliggöras för fler. 

Satsa på att skapa offentliga eller halvoffentliga 
miljöer som både levandegör platserna kring ån och 
ger fler tillgång till de unika byggnaderna.  

Gå i dialog med fastighetsägare om utvecklingen 
av byggnaderna med fokus på framtidsarvet och 
stimulera dem att tänka innovativt för att stärka 
Torshällas identitet. 

Kulturen som drivkraft

Utveckla konceptet konst i staden - Torshälla är 
redan unikt i och med de många skulpturer som 
finns i staden, av konstnärer exempelvis Allan 
Ebeling och av samtida konstnärer.
Att exempelvis arbeta med väggmålningar på 
inaktiva fasader är ett spännande koncept som kan 
skapa oväntade och intressanta miljöer.

Interaktiv konst kan bjuda in till lek och möten, 
både i stor skala, permanent och i liten skala.
Ebelingmuseet är en aktiv bas för arbetet som kan 
nå ut till skolor och andra verksamheter. 
 
Kreativa kulturella näringar kan utveckla 
näringslivet och bredda stadens utbud och stärka 
Kulturstaden Torshälla.

Cykeluthyrning
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De boende i Torshälla är redan med och tar hand om sina närområden och 
känner stolthet över dem, vilket är en kvalitet som bör styrkas. Genom att 
utveckla bostadsområdena med sociala ytor och attraktiva kantzoner kan 
det positiva ägarskapet till gårdsrummen säkras - alla i bottenvåningarna bör 
ha en yta för växter och en välkomstmatta så att de kan visa att här bor jag! 
Gårdsodling kan vara en aktivitet som samlar grannar i olika åldersgrupper och 
skapar mer uteliv!

Gemensam odling Kulturplatsen vid vattnet  

Exempel

Kvarteret Gjutaren utgör en spännande och överraskande miljö där industriarv 
möter vatten - en miljö som borde öppnas upp för fler att uppleva. Skapa 
tillgänglighet till byggnaden från vattnet och ge möjlighet att röra sig runt den. 
Byggnaden kunde exempelvis rymma arbetsplatser för kreativa, innovativa 
nystartade/mindre företag, erbjuda utbildning inom hantverk, erbjuda tillgång 
till faciliteter såsom en verkstad samt ha bostäder i en del av fastigheten. 
Ge plats för aktiviteterna att spilla ut utanför byggnaderna. Samarbeta med 
fastighetsägare och kraftverksägare som har goda ambitioner att förvalta den 
speciella miljön. 
Koppla kvarteret fysiskt till Holmbergsparken för att utveckla området som en 
helhet.
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Undersök möjligheten 
för en visuell 
koppling med mer 
informell karaktär till 
Hellbergsparken

Entré till Strand-
promenaden

Balkong runt 
byggnaden ger 
möjligheten att uppleva 
det unika å-rummet på 
ett nytt sätt

Visualisering från 
skolprojekt 
”Framtidens Torshälla” 
med utgångspunkt från 
Utvecklingsplan Torshälla 
- Gökstensskolan åk 8 2018

Ge byggnadens funktion 
möjlighet att "spilla ut" 
på platsen utanför - 
speciellt på den soliga 
syd-västsidan

Rådhustorget

Hellbergsparken

Å-promenaden

Brogatan

Utveckling av industrimiljöer

Platsen runt Kvarnen ligger mycket centralt i Torshälla, 
mellan ån och Rådhustorget. Platsen har stor potential både 
på grund av sitt läge och de kringliggande byggnadernas 
karaktär. Viktigt är att platsens historia samt stil och ålder på 
omgivande bebyggelse tas i beaktan och styr utformningen 
då platsen utvecklas. Kvarnen är byggnadsminnesmärkt.

Byggnaden är kommunalt  ägd och är i dag bibliotek. I 
byggnaden genomförs även kulturevenemang regelbundet. 
Byggnadens kulturfunktion har potential att synas även 
utanför byggnaden och kan hjälpa till att aktivera platsen 
och "spilla ut" på platsen. Platsen erbjuder också utsikt 
över fallet och ån och kopplar Storgatan till Åpromenaden. 
Entrén till å-promenaden kan förtydligas med hjälp av 
beläggning, skyltning och ljus. 
 
Platsen är en viktig del av Torshällas urbana hjärta. Det är 
ett centralt sammanlänkande stråk i stadens utemiljö. En 
väv av torg, parker och gator, aktivitetsytor, lekmiljöer som 
tillsammans skapar plats för ett rikt stadsliv. Livet mellan 
husen tas om hand och arkitektoniska kvaliteter värnas och 
utvecklas.
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Exempel: Kvarnplatsen

Kvarnplatsen - före
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B&B

Byggnadens verksamheter kan använda 
entréplats för utåtriktad verksamhet och 
utomhusarbete

En bra koppling för 
fotgängare och cyklister 
mot Å-promenaden

Möjlighet till en tillgänglig passage/ balkong 
mot ån, som utsiktspunkt över ån och 
omgivningar

Förtydliga entrén till 
å-promenaden med 
beläggning och skyltning

Vision 
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Kiosk/paviljong - 
en samlingspunkt 
på torget under 
evenemang. Här kan 
man få information 
om events och här 
kan besökarnas 
åsikter om Torshällas 
utveckling samlas

Låt trädgården 
bli ännu grönare, 
utveckla 
stadsodlingen lägg till 
fler plantlådor 

Flexibel yta för 
events! Kan fyllas 
med stolar eller ge 
plats till en tillfällig 
scen. Konstnärlig 
utformning av 
markytan.

Använd väggen till 
en väggmålning som 
invånare får vara med 
och skapa

Sittplatser runt 
fontänen - 
flyttbara möbler 
eller trädäck?

Bänk vid 
ingången till 
butik

Boule i 
trädgården?

Testa att stänga av 
delar av den inre 
gatan i samband 
med events

Pimpa 
busshållplatsen!
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En mötesplats för alla
Östra Torget är ett funktionskluster i vardagen och 
en eventplats för speciella tillfällen - torget har stark 
potential att utvecklas till en ännu bättre mötesplats 
för invånarna i Torshälla! Torget är Torshällas 
vardagsrum och bör fungera som en aktiv och 
levande mötesplats under större delar av året, 
veckan och dygnet. På sikt kan området kring torget 
förtätas med fler boende som ger utökat underlag 
för handel, närvaro kvällstid och en småstadsmässig 
upplevelse av centrala Torshälla. 

Förändring nu med fokus på livet!
Under tiden kan torgets utformning och 
användning förädlas och maximeras. Sittplatser kan 
uppgraderas och utvecklas med flexibla möbler och 
parasoller som kan locka fler. 

Det är av stor vikt att Östra torget utvecklas 
gemensamt - fastighetsägare har en viktig roll i det 
strategiska arbetet med att utveckla torget med 
funktioner som stödjer ett levande centrum över 
dygnets timmar. Restauranger, handel och service 
är viktiga för upplevelsen av platsen och dess 
funktion som mötesplats. Andra funktioner som 
kan placeras runt torget är t.ex inslag som stöttar 
delningsekonomi.

En viktig del av utvecklingen av torget är att 
underlätta för gående och cyklister

Östra torget - stärka befintliga kvaliteter
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Testa!
Kan något av det som läggs till på 
torget på kort sikt bli permanent?

Aktiv väntan - 
Aktivitet i anslutning 
till busshållplatsen

Sittplatser runt 
fontänen

Flyttbara möbler

Väggmålning skapad av 
invånarna,  på Coops fasad

Den trädbevuxna delen 
av torget utvecklas mot att 
vara en trädgård

Trygghets- och 
identitetsskapande 
belysning

Boulebana i eller vid 
"trädgårdsdelen"

Kiosk/paviljong som fungerar 
som samlingspunkt och 
plats för information om 
torgets aktiviteter och stadens 
utveckling

Vision

Pop-up-verksamhet Strategisk etablering: 
Handel och service etc
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13 platser

BUSS
BUSS

BUSS

BUSS

P

P

Flyttbara möbler 
erbjuder möjlighet 
för många att sitta 
tilsammans

En vidare-
utvecklad 
"trädgårdsdel" 
med t.ex 
grönska, 
inbjudande 
sittplatser och 
boule

Markerade cykelfält för 
ökad trygghet och tydlighet. 
Markera med hjälp av 
beläggning och skyltar 
så att både cyklister och 
fotgängare är observanta på 
varandra.

Torgytan kan planeras för flexibilitet med föränderlig 
möblering. Lekelement, skulpturer, sittlandskap, 
grönska och belysning "befolkar" torget även under 
mindre aktiva tidpunkter. 

Med en uppgradering av torgytan kan 
trafikdominansen minskas genom kantstensparkering 
istället för skråparkering, mer effektiv bussangöring 
samt genomgående beläggning från fasad till fasad 
för att signalera att fotgängarprioritering råder. 
Tydlig skyltning till de allmänna parkeringsplatser i 
centrumnära lägen som t.ex erbjuds bakom torget 
för de som behöver använda bilen, samt tydlig info 
om kollektivtrafik.

Viktigt är att i utvecklingen av Östra torget ha ett 
handels- och näringslivsperspektiv och att torget 
ska vara en plats där funktioner är samlade och 
kan stärka varandra, platsen och dess folkliv. Se 
till att aktiviteter som redan finns, samt viktiga 
vardagsfunktioner såsom apotek stannar kvar på 
torget. Uppmuntra att nya etableringar i Torshälla 
sker här - för att ytterliggare öka tätheten mellan 
kommersiella aktiviteter och vardagsfunktioner, samt 
locka både invånare och besökare att komma hit. För 
att kunna säkra detta behövs en gemensam målbild 
och tydlig strategi för etablering och utformning av 
bottenvåningar för torgets utveckling.

På längre sikt kan en förtätning av bostäder kring 
torget skapa ett större underlag för service och 
aktiviteter, samtidigt som fler "ögon på gatan" ger 
ökad trygghet kvällstid. 

Förtätningsmöjlighet 
med bostäder ovanpå 
Aktiv kant mot torget 
med café, förbutik eller 
små affärslokaler mot 
torget 

Cykelbanor leds in 
bakom bussarna

Trafiklugnande 
åtgärd i form av 
skifte i material

Plats för 
busshållplats, 
träd och 
cykelställ

Förtätning av 
centrum med 
senior- och 
ungdomslägenheter

Centrumnära 
parkering bakom 
torget

En flexibel 
parkeringsstrategi - 
längsgående parkering 
till vardags och torgyta 
till events

Permanent 
paviljong på 
torget?

Möjlighet 
att ersätta 
parkeringsplatser 
med uteservering

Plats för 
evenemang och 
pop-up
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Collage med förtätning av Coop + torg+ gata i nivå mm.. 
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Vision
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Östra torget utvecklas till en ännu bättre 
och mer inbjudande mötesplats för både 
invånare och besökare i alla åldrar. Trafiken 
begränsas runt torget och platsens kontakt med 
kringliggande byggnader stärks för att skapa bättre 
förutsättningar för folkliv. Mer cykelparkering läggs 
till för att underlätta för cykel+busspendling.

Med förtätning i form av bostäder uppe på 
butiksfastigheten och en smal påbyggnad på 
fasaden mot torget blir platsen mer definierad, och 
en aktiv fasad i syd-västläge skapas.

Torget är redan idag indelat i en mer grönskande 
del med befintliga träd med stor karaktär, samt en 
mer öppen del. Den grönskande "trädgårdsdelen" 
utvecklas med fler sittmöjligheter, såsom mer 
lekfulla större bänkelement med växtlighet 
integrerat i, boulebana och stämningsbelysning av/
mellan träden.

Parkeringsytor som gynnar näringslivet värnas 
samtidigt som möjligheter för gång och cykel 
stärks och hållbart resande stimuleras. Det ska 
vara enkelt att växla mellan olika trafikslag, till 
exempel från cykel till buss. Vid större evenemang 
säkerställs parkeringsmöjligheter t.ex. genom 
samnyttjande av verksamhetsparkeringar och 
Kofältet. Vid evenemang uppmuntras resande med 
kollektivtrafik.

Östra torget - önskad utveckling
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På den öppna platsen kan events hållas och tillfälliga aktiviteter 
få plats t.ex ett mobilt bibliotek och andra pop-up-verksamheter. 
Med flyttbara möbler går det att anpassa både för att sitta själv 
eller i grupp, i solen eller skuggan. Busshållplatsen utvecklas till en 
mini-mötesplats med t.ex tillfällig konstutställning.
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Bygg i Torshälla-skala
Utvecklingen av Torshälla syftar till att stärka stadskärnan som ett hjärta i 
Torshälla med en koncentration av både handel och upplevelser för invånare 
och besökare med fler bostäder av olika sort. Bättre förhållanden för cyklister 
och fotgängare i stadskärnan, lätt att ta sig fram i centrum samt vidare ut i 
Torshällas omland.

Förtätning med småstadskaraktär innebär i Torshällas fall att förtäta 
med medvetenhet om skala och uttryck på befintlig bebyggelse och med 
kulturmiljöperspektiv för att bevara de kvaliteter kulturmiljö innebär. 

Kvalitativt vardagsliv
Förtätning av centrala Torshälla sker för att stärka det stadsmässiga hjärtat och 
de centrala stråken, och bidrar till en större täthet av boende och service för 
hela Torshälla, och därmed ett större underlag för en levande miljö med både 
handel, kultur, besöksnäring och kreativ kulturell näring samt kollektivtrafik. 
Denna närhet till service och rekreation underlättar valet av hållbara 
transportsätt och möjligheten att bo och leva i Torshälla stad eller omland.

Kultur och natur, grönt och levande
Torshälla ska vara en grön, levande stad både i förhållande till transportsätt 
- lätt att välja gång cykel och kollektivtrafik och stark närvaro av naturen och 
vattnet. 

Det rekreativa nätverket förtydligas i ett grön/blått stråk och ett kulturstråk, 
med platser längs stråken för upplevelser och uppehälle. Konst och skulptur 
är återkommande element i flera stadsrum. Kopplingar till naturområden 
nära staden  såsom de centralt belägna kullarna, och längre från staden såsom 
mälarnära platser stärks. 
 
Se naturvärdesinventering Torshälla 2018.
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 Sundbyholm 
 Kvicksund

Å-inloppet, 
viktig entré. 
Aktivera infarten

Grön infrastruktur

Kopplingar målpunkter

Åstråket

Värdekärna Grönplan



Gesällgränd

Det urbana hjärtat

Rekreativa stråk/
Åstråket

Väg som utvecklas mot 
stadsgata

Omvandling till stadsgata

Kulturstråket

Kulturplats

Viktiga entréer till 
centrala Torshälla

Gyllenhielmska leden

Exempel på viktig förplats 

till t.ex skola
Skyddszon industri - 

Nyby

Rekreativ plats/målpunkt

Parkering vid evenemangP

P

P

Holmberget

Nybyparken

Krusgårds- 
parken

Slussar

Torsharg
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 Sundbyholm 

Skansberget

Utveckla gästhamnen
med service, hamnnära 
verksamheter och 
information för besökare 
med eller utan båt.

Kvarteret Gillet blir en 
stadsmässig entré till 
centrum!

Nyby-parken - 
Potential att utvecklas 
som rekreativt område.
Kuperat och kanalnära. 
Höga naturvärden.

Utveckla 
Eskilstunavägen till en 
mer stadsmässig gata 
som entré till staden

Stadsmässig förtätning 
runt Östra Torget 
med bostäder på 
butiksfastigheten

Holmenleden 
blir stadsgata

Möjlighet att 
koppla samman 
åstråket med 
bro

Porten till Torshälla! Utveckla hamnen 
och Krusgårdsparken till en attraktiv 
mötesplats för boende, besökare och 
för båtliv. Koppla samman hamnen, 

Krusgårdsparken och 
Torshargs fritids- 
och idrottsområde 
och mentalt förkorta 
avståndet.

Mot Mälaren via 
regionala cykelstråket

Viktig entré 
mot Mälaren 
vattenvägen

Entré 
vattenvägen
tätortsnära 
naturområde

Naturområde 
kopplat till Åstråket

Viktigt rekreativt 
område runt slussen 
T.ex - koppling till 
Gyllenhielmska leden 
och Torsharg från 
Krusgården

Å-nära läge, stegvis 
utveckling med 
bostäder & rekreation 

Markera vattenvägen som entré 
tydligare visuellt - och addera 
upplevelser på vägen mellan 

Mälaren och staden. 

Slipar och 
båtservice i 
strategiskt läge

Kofältet



Visionsbild Torshälla

Lätt att ta sig runt 
med gång, cykel och 
kollektivtrafik

En inbjudande promenad 
längs ån med sittplatser, 
konst och grönska

Goda kopplingar till 
hamnen och vidare 
mot Mälaren och det 
Mälarnära landskapet

Bevara värdefulla 
industribyggnader och 
tillgänggöra med nya 
funktioner

Bevara och bjud in till 
Rådhustorget med ljus, 
sittplatser till fest och 
vardags

Funktioner, förtätning 
och liv på Östra torget

Förtätning inifrån i 
Torshälla-skala med 
varierade bostadstyper

Goda kopplingar till 
omlandet

Ett levande centrum 
och landsbygd genom 
säsongerna
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Gesällgränd

Fokusområde centrum

Brygga med 
kvällssol 
som en ny 
mötesplats

Utveckla 
kvarnplatsen

Aktivering av 
Rådhustorget även till 
vardags. Tillgängliga 
stråk på torget genom 
varsamma ingrepp i 
beläggningen

Konst som 
inbjuder till lek i 
Holmbergsparken

Aktivering av kvarteret 
Gjutaren.  Möjlighet 
att gå längs vattnet på 
byggnadernas utsida

Mot gästhamnen och 
Krusgårdsparken

Hamnen - se fördjupad förstudie 
med investeringsmedel för  
utveckling av hamn/vattenväg samt 
vattnet som en viktig del i Torshällas 
identitet och utveckling samt 
kopplingen till Mälaren.  
Illustration t.v : Designavdelningen

Hellbergsparken 
- tema 
kontemplation

Platser att 
vistas på längs 
å-promenaden

Eskilstuna-
vägen får 
karaktär av  
stadsgata

Pilotprojekt på 
Östra Torget

På sikt - möjlig 
förtätning runt Östra 
Torget

Ebelingmuséet får en mer 
levande och inbjudande förplats 
med sittplatser och konst

Pocketpark med 
lek och flyttbara 
möbler

Vägg- 
målning

Summerande plan
Planen summerar fokusområden för framtida 
utveckling i centrum och samlar de platser 
som lyfts fram i strategierna. Platserna är 
viktiga målpunkter att koppla ihop för en 
sammanhängande stad. Pilarna markerar stråk och 
kopplingar inom det urbana hjärtat och med  
övriga målpunkter.

Lilla gatan

Torshällas urbana 
hjärta - mellan 
Östra toget och 
Rådhustorget
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Fortsatt arbete 
Utveckla Torshälla tillsammans
Involvering 
Ha en inkluderande dialog med invånare och 
aktörer under utvecklingsarbetets gång. Ta tillvara 
de resurser som ett starkt föreningsliv innebär 
genom att involvera aktörer såsom fastighetsägare 
och föreningar samt besöksnäring och kreativ 
kulturell näring. Alla ska vara på väg i samma 
riktning!

Var medveten om vilket syfte dialogen har och 
kommunicera tydligt till deltagarna om vilket nivå 
av dialog det handlar om. 

Testa och utvärdera
Gör mindre insatser innan långsiktiga investeringar 
och utvärdera hur insatserna bidrar till en mer aktiv 
miljö. Använd 700-årsjubileum som en katalysator 
för projekt och fundera på vilka projekt och 
investeringar som kan bli mer långsiktiga.

Skapa synergi
Det finns ett behov av att knyta samman alla 
stadens projekt och skapa synergi dem emellan. 
Skapa en "Roadmap" för Torshällas utveckling! ...och investera långsiktigt

Fråga,
dokumentera, 
involvera, lär...

Dialog i skala 1:1
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Nästan perfekt 
cykelbana...

JA!

För få sittplatser...

100% 
fler ungdomar

En bra plats för ett 
café!
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Vad ska placeras på Torshällas roadmap?

En roadmap är ett aktivt verktyg där alla åtgärder, 
både privata och kommunala kan samlas, för att 
synliggöra vad som är på gång och enklare kunna 
följa upp åtgärder och skapa synergieffekter 
mellan olika aktiviteter. Fysiska insatser kan på så 
vis kopplas till händelser såsom events. Insatser 
kan kopplas ihop för att investeringar ska ge 
maximal effekt. Roadmapen bör innehålla både 
fysiska åtgärder såsom upprustning av stadsrum 
eller gator, nybyggnation och andra satsningar i 
den fysiska miljön samt kampanjer, evenemang, 
medborgardialog och andra "mjuka" aktiviteter.  

2008-2009 20122019 2030
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Fira! Testa Utvärdera Koppla Gör permanent ByggUtveckla

Fortsatt arbete
Utveckla en roadmap för Torshällas utveckling!
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Mot vision 2030
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