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UPPDRAG, SYFTE & METOD

Uppdraget & genomförande

Uppdraget omfattar en analys av kulturhistoriska 
värden i utredningsområdet som primärt utgörs av 
fastigheten Strigeln 36. Analysen hanterar påverkan 
av en ny detaljplans konsekvenser på riksintresset 
Eskilstuna stad. Analysen omfattar även en samman-
ställning av riksintressets förutsättningar, beskrivning 
av vad dessa betyder konkret för utredningsområdet 
genom känslighetsanalys och enklare råd utifrån riks-
intresset.

Utredningens metod utgår från riksantikvarieämbetes 
plattform för värdering och urval samt Riksantikva-
rieämbetets handbok för kulturmiljöns riksintressen. 
Som underlag har främst tidigare utredningar använts, 
så som kommunens riksintressefördjupning för Eskil-
stuna, Eskilstuna kulturmiljöprogram samt antikvarisk 
utredning (samtliga framtagna av WSP), vidare Eskil-
skällans historiska bildmaterial och historiska kartor 
har använts för att kartlägga områdets historiska 
utveckling. Ett platsbesök har genomförts.

Den kulturhistoriska utredningen och värde-
ringen genomförs enligt Riksantikvarieämbetets 
Plattform för värdering och urval, Värderingen 
görs i tre steg. 

I det första steget avgränsas en berättelse, denna 
utgörs av en tids- eller processkontext eller en 
blandning av dessa båda. I det andra steget iden-
tifieras vilka uttryck som är bärande och möjliggör 
att berättelsen är utläsbar. I detta steg ingår även 
en bedömning i vilken grad miljön återspeglar 
berättelsen och hur relevant berättelsen är. I det 
tredje steget bedöms det kulturhistoriska värdet 
utifrån lagstiftningens begrepp.
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UTREDNINGSOMRÅDE & AVGRÄNSNING

Eskilstuna innerstad 
inom 1600-talets 
rutnätsstad

Väster

Munktellområdet

Utredningsområdet som omfattar fastigheten 
Strigeln 36 som är rödmarkerad på kartan och 
ligger inom riksintresse för kulturmiljövården 
Eskilstuna innerstad (blåskraferat område). 
Kvartern ligger i stadsdelen Söder och idirekt 
anslutning till årummet. 
 
 

 

Gamla staden

Söder
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Miljöbeskrivning

KULTURMILJÖN

1
Kulturhistorisk
utredning

Söders kvartersstad

Aktuellt utredningsområde ligger i direkt anslutning 
till årummet kring Eskilstunaån i stadsdelen Söder. 
På motsatt sida Eskilstunaån tornar Tunafors fabri-
ker upp sig med sin imposanta huvudbyggnad och 
karaktäristika skorsten. Det gamla bruket dominerar 
fortfarande hela årummet med sin historiska industri-
karaktär. 
Årummet präglas i denna del även av kraftverket och 
dammen vid Tunafors. Ån är i denna del bred och 
långsamflytande. Längs med ån löper ett parkstråk och 
vattenbandet ramas in i lummiga trädkronor. 

Stadsdelens bebyggelse i området karaktäriseras av 
flerfamiljshus från framförallt tiden kring sekelskiftet 
1900 med inslag av ett antal yngre flerbostadshus i 
samma skala. De högre flerbostadshusen i kvarteren 
ner mot Köpmangatan är utförda i tegel eller puts i 
varierande arkitektoniskt utformning från sekelskiftet 
och framåt. Områdets gatunät är regelbundet enligt 
rutnätsplan med vissa anpassningar till den naturliga 
terrängen. Stadsdelen avgränsas mot norr av Gamla 
staden med järnvägen och i väster möter området 
Eskilstunaån och rester av äldre låg bebyggelse från 
1700- och 1800-talet. I söder tar efterkrigstidens 
stadsplaneideal vid med organiska vägnät och höga 
oregelbundna kvarter med höga punkthus placerade 
i parkmiljö. Skillnaden i planeringsideal är tydlig och 
skapar e kontrastverkan i stadsrummet. 

 

Strigeln 36 

Fastigheten Strigeln 36 utgörs av en samlad grupp fler-
bostadshus från 1970-talet. Byggnaderna är tre våning-
ar höga lamellhus med sadeltak. Fasaderna är klädda i 
rött tegel och samlar sig kring en oregelbunden inner-
gård som i en del består av park, i en del av asfalterad 
bilparkering.  Bostadshusens balkonger är samlade 
gruppvis med gemensam betongelement som ramar in 
och skapar en skulpturalt element i fasadlivet. 

I kvarterets nordvästra hörn ansluter ett punkthus om  
sju våningar. Byggnaden är tillkommen under samma 
tidsperiod och har fasader i rött tegel. I kontrast till 
omkringliggande bostadsbebyggelse finns två bygg-
nadskroppar om en våning, så kallade lågdelar. En av 
dessa vetter ut mot Köpmangatan och årummet.

Kvarteret Strigeln består i övrigt av byggnader från 
1900-talets första hälft. Fronten mot årummet präglas 
särskilt av två välbevarade flerbostadshus i tegel på 
fastigheten Strigeln 37. Dessa har uppenbart påkostade 
fasader tack vare sitt synliga läge intill årummet. 
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Platsens historia

Eskilstuna har en lång historia. Enligt legenden om 
helgonet S:t Eskil begravdes missionären Eskil i Tuna 
efter att ha dödats i Strängnäs. I anslutning till den 
kyrka där Eskil ska ha begravts byggde Johanniteror-
den upp ett kloster under andra hälften av 1100-talet. 
Kring klostret växte ett litet samhälle upp som så små-
ningom fick namnet Eskilstuna.

Det centrala läget och goda möjligheter för vatten-
kraft, transport och handel genom Eskilstunaån 
utgjorde viktiga förutsättningar för stadens utveckling 
under medeltiden. Under andra halvan av 1500-talet 
anlades ett järnbruk vid Tunafors. Under 1600-talet 
anlades en smidesmanufaktori, affärsmannen Rade-
macher tilldelades privilegium för att anlägga ett nytt 
manufakturverk och vid samma tid fick Eskilstuna 
stadsrättigheter. Arkitekten Jean de la Vallée fick i 
uppdrag att rita en ny rätvinklig rutnätsstadsplan 
för den nya staden vars mönster fortfarande präglar 
innerstaden. Under 1700-talet fanns flera registrerade 
knivsmeder och från och med 1800-talets mitt var en 
knivtillverkning och metallindustri på verklig indu-
striell skala i full gång. Stadsbildningen växte gradvis 
och ett par stadsbildningar växer fram parallellt på 
platsen som idag är Eskilstuna; Gamla staden, Tuna-
fors, Nystaden, Carl Gustafs stad och Fristaden. Dessa 
slogs sedan ihop en efter en. Eskilstuna kom att bli en 
av landets allra viktigaste industristäder. 

Eskilstunas industri blomstrade kring förra sekelskiftet 
och med det ökade behov av arbetskraft, vilket resulte-

rade i en stor inflyttning till staden. Brokig, oplanerad 
och dåligt underhållen bostadsbebyggelse resulterade 
i trånga och osanitära bostadsförhållanden för stadens 
arbetare. Så kallade saneringsprojekt då man rev äldre 
bebyggelse genomfördes i olika omfattning under näs-
tan ett helt sekel. 

Innerstaden expanderas med bostadsbebyggelse utan-
för stadsgränsen för arbetare och tjänstemän. Söders 
och Östers villabebyggelse från 1910-1930-talet med 
småhus och trädgårdsstäder uppfördes för stadens 
tjänstemän och arbetare. Egnahemsrörelsen var stor i 
hela landet och gjorde sig gällande i bostadsbyggandet 
även i Eskilstuna. Under 1950-talet uppfördes moder-
nismens nya stadsdelar som är noggrant planerade för 
människors trivsel. Fröslunda var till exempel ett av 
de första områdena där det modernistiska idealet om 
tillgång till service, grönska och rekreation förverkli-
gades. 

Riktigt stora proportioner fick saneringsprojektet 
först under efterkrigstiden. Stadsutvecklingen som 
Eskilstuna genomgick under efterkrigstiden saknar i 
princip motsvarighet i Sverige. Den stora omdaningen 
och saneringen av Nyforsområdet var ett av de största 
projekten inom miljonprogrammets ramar. 1970-talets 
stora verkstadskris innebar en avmattning av stadens 
tillväxt och bostadsbyggandet avstannade i princip. 
Under 1960-talet börjar en sanering ske längs med 
Kungsgatan där den äldre trähusbebyggelsen och 
reveterade stenhus med sina små affärer i gatuhör-

Eskilstuna stad  
- från Eskilstuna kulturmiljöprogram

nen får ge plats för ny bebyggelse i form av moderna 
affärshus. Samtidigt började stadens industri flytta sin 
verksamhet från stadskärnan till nyetablerade indu-
striområden utanför staden. Under 1970-talet fortsatte 
saneringen och nybyggnationen i Eskilstuna centrum 
som då får sin moderna gågata med tillhörande köp-
centrum och parkeringsgarage.  Från 1970-talet fram 
till idag har Eskilstunas centrala delar förändrats, där 
äldre industribyggnader har fått en ändrad använd-
ning, lägre trähusbebyggelse har fått ge plats för högre 
och mer yteffektiva byggnader.  

Eskilstuna är idag en stad som uppvisar fysiska uttryck 
från nästan alla sina utvecklingsfaser. Det ger en fyllig 
bild av stadens historia och möjliggör upplevelser av 
platsens tidsdjup.
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Köpmangatan 10 år 1977 Köpmangatan 10 år 2021
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Stadsdelen Söder ligger öster om Eskilstunaån ned-
anför Gamla staden mot Tunafors. Historiskt sträckte 
sig Söders geografiska område från Tunafors i söder 
till Fördelningsgatan i Norr. Här låg tillsammans med 
bebyggelsen i Gamla staden de äldsta delarna med låg 
trähusbebyggelse. Delar av Söders område tillhörde 
Kloster socken fram till 1907 när det införlivades med 
Eskilstuna stad. 

På stadsplanen från 1907 har området utvidgats med 
nya gator och kvarter. Då började även en stenhusbe-
byggelse att träda fram tillsammans med den äldre trä-
husbebyggelsen. På platsen för Eskilsparken och längs 
med Stenborgsgatan var tidigare en del av Stenborgs 
gård. Manngårdsbyggnaden låg kvar vid Eskilsparken 
fram till mitten av 1900-talet då byggnaden revs. 

På kartan från 1927 av Dale har utbyggnaden fortsatt
i kvarteren, en blandad miljö med trähus, stenhus och
reverterade hus i trä. På stadsplanen från 1962 kan 
man utläsa bebyggelsemiljöns utveckling från
rester av kvarvarande äldre låg trähusbebyggelse nere
vid ån, vidare till den stadsmässigt planerade bebyg-
gelsen öster om Köpmangatan med flerbostadshus
placerade längs med gatan. Vid Lohegatan övergår
bebyggelsen till parhus- villabebyggelse, där villor och
parhus skärmas av från Vasagatan med flerbostadshus
i tre våningar. Området planeras efter tidens ideal i 
nationalromantisk stil med omsorgsfullt planerade 
gatunät för att skapa varierande kvartersformer och 
platsbildningar. 

De sista tomterna som bebyggdes på Söder ligger

Kvarteret Strigeln har varit bebyggt sedan medeltiden. 
På 1600-talet byggdes Tunafors herrgårdsbyggnad 
på området och i övrigt bestod området till stor del 
av parkmark. Området var lite bebyggt ända fram till 
1876. Därefter sker en förtätning i norra delen av kvar-
teret. Förtätning med hus sker längs Köpmangatan och 
Kvarngärdesgatans västra del. 

1895 köpte Johan Engström mark norr om Tunafors 
Herrgård och uppförde en villa och en knivfabrik, som 
blev en av de större knivfabrikerna i Eskilstuna vid 
den tiden. Inom kvarteret byggdes även bostadshus 
bestående av 10-tal lägenheter på ett rum och kök. 
Sedan 1890-talet fram till mitten på 1900-talet har det 
inom kvarteret funnits bageriverksamhet under olika 
ägarskap. Under början på 1900-talet fanns AB Arvid 
Petterssons Brödfabrik inom kvarteret. Fabriken och 
dess byggnader tog upp nästan en tredjedel av hela 
kvarteret på 1930-talet. 

längs med Carlavägen/Vasavägen samt kvarteren
Storken, Syrsan, Sånglärkan och Skölden. Från slutet
av 1930-talet uppfördes flerfamiljshus i två- till
tre våningar i en likartad utformning som de tidigare
förlagorna i området, med valmat sadeltak och putsade
ljusa fasader. Under energikrisen på 1960-talet blev de
flesta av dessa byggnader föremål för tilläggsisolering
med nya fasader och fönster. Under efterkrigstiden 
sanerades ett par kvarter etappvis. Äldre byggnader 
och fabriker ersattes av moderna bostadshus vilket 
idag syns i stadsdelens delvis blandade bebyggelse. 
Kvarters- och gatustrukturen bibehölls och kvarteren 
bebyggdes fortsatt kring större innergårdar. 

Kvarteret Strigeln 
- från planbeskrivning Eskilstuna kommun

Stadsdelen Söder 
- från Eskilstuna kulturmiljöprogram
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Rivningen och flytten av Tunafors Herrgårdsbyggnad 
började på 1910-talet. Det gav plats åt bland annat 
Neumanska huset av borgmästaren O. Neuman. Huset 
uppfördes i tegel i hörnet av Köpmangatan och Hale-
niigatan. Ungefär där nuvarande entrén till äldrebo-
ende Strigeln finns, låg BOMska villan. Villan har fått 
namn efter soldaten Bom. 1950 köpte Knut och Greta 
Eriksson brödfabriken och drev det under namnet 
Södra Bageriet, som senare blev Skogaholms Bageri. I 
slutet på 1950-talet byggdes höghuset i hörnet av Köp-
mansgatan och Kvarngärdesgatan. 

Under 1960-talet förändrades verksamheten i bröd-
fabriken. Bilformor som hade försäljning huserade 
i fabrikerna. 1976 revs nästan hela kvarteret för att 
nuvarande äldreboendet Strigeln skulle byggas. 
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Kv Strigeln
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KULTURHISTORISKA VÄRDEN

Den kulturhistoriska utredningen och värde-
ringen genomförs enligt Riksantikvarieämbetets 
Plattform för värdering och urval, Värderingen 
görs i tre steg. 

1. I det första steget avgränsas en berättelse, 
denna utgörs av en tids- eller processkontext 
eller en blandning av dessa båda.  

2. I det andra steget identifieras vilka uttryck 
som är bärande och möjliggör att berättel-
sen är utläsbar. I detta steg ingår även en 
bedömning i vilken grad miljön återspeglar 
berättelsen och hur relevant berättelsen är.  

3. I det tredje steget bedöms det kulturhistoris-
ka värdet utifrån lagstiftningens begrepp.

Fastigheten Strigeln 36 

Bebyggelsen på fastigheten Strigeln 36 represente-
rar en relativt sentida tillägg i Eskilstuna stads långa 
historia, 1970-talets saneringsprojekt. Byggnaderna 
är utformade tidstypiskt efter senmodernismens ideal 
och 1970-talets särskilda intresse för rationalitet  och 
arkitektur anpassad efter prefabricerade element. 
Balkongernas utformning är särskilt tidstypiska och 
berättar om tidens standardiserade användande av 
prefabricerade betongelement. 

Kv Strigeln är en saneringstomt från 1970-talet, där 
den äldre bebyggelsen revs och ersattes av ett bostads-
kvarter med gemensam gestaltning . Detta är ett tyd-
ligt uttryck för tiden och den stora stadssanering som 
pågick i staden under 1970-talet. Bostadskvarter från 
denna tid är inte ovanlig varken nationellt eller lokalt 
varför relevansen av detta uttryck i staden bedöms 
som låg. 

Fastigheterna ligger inom ett särskilt värdefullt om-
råde enligt 8 kap. 13 § PBL. De bedöms däremot inte 
utgöra något bärande uttryck för riksintresset Eskil-
stuna stad. 

Årummet vid Söder

Årummet domineras av Tunafors och kraftverket in-
till. Bruksmiljön har höga kulturhistoriska värden och 
är även ett bärande uttryck för riksintresset genom 
berättelsen om dess industriella arv. Industrimiljön 
har varit av stor betydelse för stadens ekonomiska 
utveckling och anläggningen utgör en viktig del i det 
historiska stadslandskapet. Huvudbyggnaden och an-
läggningens höga skorsten är väl synliga i årummet. 

Söders bebyggelsemiljö söder om järnvägen ned mot
Eskilstunaån består till stor del av  flerbostadshus från 
framför allt senare delen av 1800-talet och fram till 
1930-talet. De är ett exempel på innerstadens utbygg-
nad på grund av industrins expansion och den ökade 
inflyttningen till staden. Det finns ett stort antal väl-
bevarade byggnader från tiden kring sekelskiftet som 
visar på tidens arkitektoniska utformning. Stadsdelen 
är unikt i Eskilstuna med den stora omfattningen av 
flerbostadshus från tiden kring sekelskiftet och som 
inte varit föremål för rivning eller tilläggsisoleringar.
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Värdebärande egenskaper och karaktärsdrag

Stadsdelen 

• Stadsdelen Söder karaktäriseras av en blandad 
stadsmiljö med bebyggelse från främst senare delen 
av 1800-talet och 1900-talet. 

• Byggnadshöjder om främst tre till fem våningar

• Storakvarter, där bebyggelsen företrädesvis ligger i 
gatuliv kring stora innergårdar som delats upp mel-
lan fastigheterna. 

• Köpmangatan domineras av årummet med bred 
vattenspegel och dominans av Tunafors bruk med 
byggnader och skorsten samt kraftverket. 

• Grönt parkstråk längs med ån.

• Kvarteren består av bostadshus 

Strigeln 

• Bostadshus med fasader i tegel om tre till fyra 
våningar. Lamellhus placerade i gatuliv kring delvis 
slutet kvarter. Byggnadskroppar av samma typ bry-
ter upp den stora innergården i mindre och intima 
gårdar med trädgård. 

• Två byggnader om en våning kontrasterar omkring-
liggande bebyggelsen. 

• I kvarterets norra del står ett punkthus om sju 
våningar som en markering för kvarteret. Detta har 
fasader i rött tegel. 

• Tegelfasaderna ansluter till de äldre tegelbyggna-
derna som inte revs i kvarterets södra del.

• Strigelns bebyggelse mot Köpmangatan och årum-
met är en del av stadsfronten mot vattnen. 

• Välbevarade bostadshus från sekelskiftet i tegel  och 
regelbunden fönstersättning.  Ett par små vädrings-
balkonger med räcken av smidesjärn. 
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2
Konsekvens- 
bedömning

I området finns flertalet kulturhistoriska värden. Områ-
det ligger inom riksintresse för kulturmiljövården och 
flera yttryck för riksintresset återfinns. Uttryck är särskilt 
viktiga för riksintressena och ska skyddas för att påtaglig 
skada ska undvikas.

En grundförutsättning gällande högre bebyggelse i riks-
intresset Eskilstuna är att den inte bör ändra eller i större 
grad påverka stadsbilden. Exploateringar i kvarteren kan 
främst påverka stadsbilden i vyer från årummet.

Idag är stadsbilden vid årummet påfrestad, bland annat 
av den nya högskolebyggnaden och höghusen vid 
Tunavallen framträder i vissa av vyerna. Detta innebär 
att miljön har en begränsad möjlighet att ta emot nya 
moderna inslag som skadar riksintresset ytterligare. Ge-
nerellt bör därför tillkommande bebyggelse inte uppförs 
på ett sådant sätt att den framträder i årummet, då det 
kan uppkomma risk för påtaglig skada. Fler moderna 
högre byggnader riskerar konkurrera med den äldre nu 
dominerande bebyggelsen, så som de monumentala 
kyrkobyggnaderna..
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Flygfoto över Eskilstuna från 1922.
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RIKSINTRESSET

Mål för att tillgodose Riksintresset
De fysiska uttrycken för Eskilstunas utveckling från 
medeltida ort till manufaktur- och industriort tom 
1950-talet ska bevaras och vara avläsbara fysiskt på 
orten. De tydliga strukturer i form av stadsplaner, 
bebyggelse och olika funktioner i staden som än idag 
är avläsbara från dess grundläggande under medeltid 
fram tom 1950-talet ska vara avläsbara och gott 
förvaltade. Bibehållen funktion som bostads-, arbets-, 
tjänste-, handels-, rekreations- och pendlarort. Aktivt 
brukande av historisk bebyggelse och miljöer. Utökad 
inflyttning och turism till staden som drar nytta av de 
historiska miljöerna. 
 

Eskilstuna [D 5]

Motivering:
Smides- manufaktur- och industristad som speglar 
många olika utvecklingssteg och de sociala 
förhållandena från medeltiden och 1600-talet fram till 
tiden efter 1950.

Uttryck för riksintresset:
Medeltida tätortsbildning på Eskilstunaåns östra 
sida med långgata längs stranden och småskalig 
träbebyggelse. Gestaltningsmässigt avancerad, 
rutnätsplan från 1658. Olika administrativa stads- 
och tätortsbildningar som senare slagits samman. 
Rademachersmedjorna och Fristadshusen. Handels- 
och hantverksgårdar från 1700-och 1800-talet. 
Industrianläggningar och stadsplanemönster från 
1800-1900-tal. Bostadsområden för arbetare och 
tjänstemän från 1900-talet.

Det innebär att:
• Viktiga betydelsebärare vad gäller topografi, 

bebyggelse, stadsplan, kommunikationsstråk 
(långgator, gränder, kanal, hamnar), ska bevaras 
och underhållas.

• Grundläggande stadsplanestrukturer från 1600-
, 1700- och 1800-talen ska bibehållas men kan 
kompletteras om kulturhistoriska värden beaktas. 

• Stadens horisontlinje bör behållas intakt och 
bör inte utsättas för konkurrens i form av högre 
byggnadsverk än vad som nu är dominerande. 

• Impedimentmarker i riksintresset samt parker 
och trädgårdar på tomtmark ska inte förtätas 
genom exploatering, de ska inte heller avstyckas, 
delas eller sammanslås med annan mark om det 
påverkar utpekade kulturhistoriska värden. 

• För att kunna bibehålla och i förlängningen 
bruka de komplexa relativt småskaliga historiska 
miljöerna är det av central betydelse att dessa 
brukas inom ramen för sådana verksamheter som 
ryms inom dessa. 

• Kulturhistoriskt värdefulla samhällskomponenter 
tex utpekad bebyggelse, bör i det längsta bevaras 
och ges en användning. 

• Oexploaterad mark bibehålls som stadsnära 
grönområden.

• Befintlig, värdefull bebyggelse med koppling till 
järnvägens historiska betydelse bör bevaras.

• Kulturlager ska i första hand bevaras.
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Miljöns kopplingar till riksintresset

Riksintresset Eskilstuna har ett stort antal uttryck. 
Stadens utveckling från smide, manufaktur till in-
dustri och kraftiga industrialisering har varit grund-
bulten i stadens uppbyggnad och utveckling. Detta 
innebär att det förekommer uttryck för riksintresset 
över i princip hela staden. 

Med utgångspunkt i länsstyrelsens värderings och ut-
tryckstext och det fördjupade kunskapsunderlaget för 
riksintresset Eskilstuna har följande temat tagits fram; 
Medeltidens tätortsbildning, Stads- och tätortsbild-
ningar, Smide manufaktur och industri, Stadsutbygg-
naden (1800-1900-talet) samt stadens siluett.

Bärande uttryck kopplade till riksintresset och 
kvarteret Strigeln
• Stadsdelen Söder  

Söder om järnvägen -Småhusbebyggelsen. Mil-
jön är ett tydligt exempel på trädgårdsstadens 
stadsplaneideal med villabebyggelse i national-
romantisk och nyklassicistisk stil med stående 
eller liggande träpanel, alternativt  
putsade fasader. Tak vanligen som enkla sadel-
tak eller valmat mansardtak samt med takkupor 
och enkla exteriöra detaljer. Eftersom byggna-
derna ligger i gatuliv skapas stora trädgårdar 
i kvarterens mitt med äldre fruktträd, buskar 
och träd. Vid Eskilsparken och Stenborgsgatan 
byggdes bostadshus i tidstypisk sekelskiftesar-
kitektur. Både hyreshus och parhus uppfördes, 
flera ritade av stadsarkitekt Emil Befwe mellan 
1906-1926. Byggnaderna i kv Smeden och Släg-
gan placerade på karaktäristiska stora tomter 
för hushållsodling av frukt och grönsaker.  

• Tunafors 
Kring fallen vid Tuna etablerades redan på 
1500-taleten manufaktur som sedermera ut-
vecklades till en framstående industri. Tunafors 
storskaliga industrikomplex från framförallt 
1800-talet blir en tydlig fond mot årummet. Här 
finns fortfarande, för industrin de så karaktä-
ristiska, skorstenarna delvis kvar. Miljön är idag 
både ett uttryck för stadens siluett och industri-
anläggningar. 
 
Tunafors bruk, som låg utanför staden från mit-
ten av 1700-talet fram till början av 1900-talet. 
Hela området vid Tunafors inklusive kvarteren 
Tackjärnet 1 (fd. gjuteri tillhörande Tunafors 
fabriker), Tunafors 1:10 (kraftstation) och 1:11 
(Anchorverken) är ett ovanligt välbevarat och 
tydligt uttryck för industristaden. 
• Vattenrummet med damm och kraftstation. 
• Industribebyggelsen är mycket typisk med 
stora tätspröjsade fönster och övervägande 
putsade fasader. Bebyggelsen uttrycker områ-
dets och stadens utveckling genom sin varierad 
tillkomsttid, alltifrån lilla Stålfors bruk från 
1800-talets andra hälft till Anchorverkens om-
byggnader 1942.  
• Området skapar som helhet en tydlig rums-
bildning där uttryck för industrialiseringen lätt 
kan upplevas. 
• Lämningar efter äldre Tunafors bruk. 

Den fysiska miljön som möjliggör läsbarhet och förståelse för Eskilstunas utveckling som smides- manufaktur- och industristad är uttryck för riksintresset Eskilstuna. Ett bevarade av 
miljöns uttryck och värden är att främja en god hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt.  

• Stadens siluett  
Från årummet kan en rad stadsfronter som ut-
gör uttryck för olika delar av den riksintressanta 
berättelsen upplevas och läsas ihop. Exempelvis 
framträder olika epoker av industri och ma-
nufaktur. Till exempel Faktoriholmarna och 
Munktells fabriker, Tunafors fabriker, samt de-
lar med äldre och nyare stadsbildningar såsom 
Gamla staden, Fors kyrka med kyrktorn samt 
innerstadens takhöjder med en tydlig högsta 
höjd men där fristadens små trähus ligger vägg 
i vägg med storskaliga industrikomplex som tar 
upp hela kvarter. 

• Riksintresset kan upplevas från vattnet: 
Flera av de värdebärande uttrycken för riksin-
tresset kan upplevas från Eskilstunaån, vilket är 
naturligt med hänseende till att årummet varit 
en viktig åder genom staden kopplad till vat-
tenkraften och ån som fraktled. Från det öppna 
årummet kan man tydligt uppleva stadens silu-
ett, där bebyggelsens volymverkan blir tydlig. 
Ån utgör ett tydligt öppet landskapsrum med 
långa siktlinjer och utblickar över staden och 
omgivande landsbygd. Från årummet kan en 
rad stadsfronter från olika perioder upplevas, 
såsom: Faktoriholmarna och Munktellsområ-
det, Tunafors fabriker, Gamla staden, Fors och 
Kloster kyrkor med kyrktorn och innerstadens 
överlag homogena takhöjder.
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Värdebärande siluetter och siktlinjer i koppling till riksintresset och utredningsområdet med Strigeln 36 

Staden har stora historiska upplevelsevärden av 
närmast unik karaktär. Eftersom huvuddelen av 
staden ligger i ett flackt landskap med enstaka 
bergshöjder kan man på ett stort antal platser uppleva 
stadsbilden. Det är därav enkelt att utläsa stadens olika 
utvecklingsfaser.

2. Vyer och siktlinjer
Stadens har tydliga årsringar där tidens stadsbyggnad, 
arkitektur och användning återspeglas i dagens 
stadsbild och siluett. Stadsbilden och siluetten ger 
möjlighet till att läsa samman uttryck och förstå 
riksintressets större sammanhang.  

Riksintresset kan upplevas från vattnet:
Flera av de värdebärande uttrycken för riksintresset 
kan upplevas från Eskilstunaån, vilket är naturligt 
med hänseende till att årummet varit en viktig åder 
genom staden kopplad till vattenkraften och ån som 
fraktled. Från det öppna årummet kan man tydligt 
uppleva stadens siluett, där bebyggelsens volymverkan 
blir tydlig. Ån utgör ett tydligt öppet landskapsrum 
med långa siktlinjer och utblickar över staden och 
omgivande landsbygd. Från årummet kan en rad 
stadsfronter från olika perioder upplevas, såsom: 
Faktoriholmarna och Munktellsområdet, Tunafors 
fabriker, Gamla staden, Fors och Kloster kyrkor 
med kyrktorn och innerstadens överlag homogena 
takhöjder. Kv Strigeln vetter ut mot årummet och 
bebyggelsefronten mot vattnet är en del av siluetten för 
stadsdelen Söder.  

Från Tunafors
Tunafors fabriker är en av de viktigaste kulturmiljöer-
na i staden och representerar ett bärande uttryck för 
riksintresset som historisk industrimiljö. Kv Strigeln 
ligger direkt mittemot på andra sidan Eskilstuna ån. Dess 
byggnader utgör byggnadsfronten för stadsdelen söder, 
mark som under lång tid hörde till bruket och där dessa 
anställda bodde. Det finns därför ett visst kulturhistoriskt 
samband även om en del av byggnaderna är utbytta, däri-
bland fastigheten Strigeln 36. 

Från Rådhusbron
Rådhusbron går över Eskilstunaån mitt i stadens 
centrum. Härifrån kan flera av riksintressets bärande 
uttryck upplevas genom årummet vilket gör det 
till en särskilt central plats i från om möjlighet till 
läsbarhet och förståelse av dess värden och uttryck. 
Från Rådhusbron erbjuds en vid och djup vy ner mot söder, 
däribland kv Strigelns befintliga punkthus är synlig ovan de 
äldre takåsarna. Bakom dessa ansluter de tre punkthusen 
i kv Stenbocken som markerar början på efterkrigstidens 
stadsplanering i stadens yttre rand. 

Från Kyrkbron
Kyrkbron löper över Eskilstunaån i höjd med Fors 
kyrka och Gamla staden, båda viktiga uttryck för 
riksintresset med höga kulturhistoriska värden. 
Härifrån kan flera av riksintressets bärande uttryck 
upplevas genom årummet vilket gör det till en 
särskilt central plats i från om möjlighet till läsbarhet 
och förståelse av dess värden och uttryck. Från 
kyrkbron erbjuds en vid och djup vy ner mot söder. Vyn 
skyms delvis av järnvägsbron som löper i motsvarande 
sträckning precis intill, i ett något högre läge. Kraftverket 
med dammanläggning och Tunafors är väl synliga under 
järnvägsbron. 

1. Stadens siluett Från Stålverksbron
Stålverksbron löper över Eskilstunaån söder 
om planområdet, i höjd med kraftverket med 
dammanläggning och Tunafors fabriker. 
Vattennivån på platsen är påtagligt högre än norr 
om fördämningarna. Platsen erbjuder en upplevelse av 
viktiga uttryck för riksintresset då området präglas av en 
starkt industriell karaktär fortsatt tack vare de historiska 
anläggningarna. Kraftverkets byggnader är låga. Norrut är 
kvarteret Strigelns södra byggnader väl synliga. 

Hög bebyggelse inom och i  
anslutning till riksintresset
Inom riksintresset är det framförallt de monumentala 
kyrkobyggnaderna, Fors- och Kloster kyrka, med 
sina torn som är dominerande i stadens siluett 
invid årummet. Därtill finns ett par högre och 
karaktärsskapande modernistiska byggnader som inte 
utgör uttryck för riksintresset, så som punkthusen i 
Kv Stenbocken. Strax utanför riksintresset återfinns 
bland annat värmekraftverket med sina skorstenar 
och silos. Värmekraftverket bidrar till stadens 
industriella karaktär genom de rykande skorstenarna 
som är synliga över stora delar av riksintresset, 
däribland i vyer från årummet. I vyer mot staden, 
från kringliggande landskap, framträder den högre 
bebyggelsen så som Klosters kyrka. Även moderna 
tillägg som i delar stör värdebärande vyer och siluetter 
framträder. Ett exempel är höghusen vid Tunavallen 
som är placerade i ett höjdläge precis i utkanten av 
Riksintresset, som har kommit att påverka stora delar 
av omgivningens landskapsbild.
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Att uppleva riksintresset i årummet

Gamla staden

Fors kyrka

Kv Strigelns punkthus

Vy från Rådhusbron

Söder

Vy från Kyrkobron

Vy från Tunafors fabriker Vy från gamla museiparken
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RIKSINTRESSETS KÄNSLIGHET OCH POTENTIAL 

Kommunalt och lokalt värde
Fastigheten i sig bedöms ha en viss känslighet för åt-
gärder som försvårar läsbarheten av den helhetsmiljö 
bostadsetableringen från 1970-talets slut utgör. Miljön 
bedöms även känslig för åtgärder som medför ändring-
ar gällande utseende och volym på befintliga byggna-
der, tar bort bärande karaktärsdrag så som takvinklar, 
tak och fasadmaterial, balkongutformning. Denna 
känslighet kopplar till kommunala kulturmiljövärden 
som regleras av plan- och bygglagen då byggnaderna 
inte bedöms utgöra uttryck för riksintresset.

Riksintresset
Riksintresset Eskilstuna bedöms generellt vara särskilt 
känsligt för tillägg i synliga lägen så som intill årum-
met då det potentiellt ökar visuell påverkan på stora 
delar av den centrala staden och kan störa upplevelsen 
av denna. Vidare bedöms riksintresset generellt käns-
ligt för åtgärder inom specifika områden som avviker 
från rådande värdefulla byggnadsmönster och brukan-
de av stadsdel eller kvarter. 

Känslighet

kvartersstruktur känslig för förändring

Närliggande byggnader/strukturer som uttryck 
för riksintresset, känsliga för visuell påverkan
Känsliga vyer inom riksintresset

Siluett/kvartersfront mot årummet, känslig för 
förändring

Känslighetsanalysen utgår från risken att de utpekade 
värdena förstörs eller minskar vid förändring, ändring eller 
tillägg. Analysen klargör kulturmiljöns möjlighet att ta emot 
nya inslag utan att dess kulturhistoriska karaktär eller värde 
påtagligt förändras. Grunden i analysen är de värdebärande 
uttrycken, strukturer och samband som är särskilt 
nödvändiga för företeelsens helhet och relevans. Utan dessa 
riskerar miljöns möjlighet till kunskapsförmedling att gå om 
intet.

Potential för kompletterande nybyggnation som 
anpassas till riksintressets förutsättningar
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Rekommendationer

Sett till riksintresset bedöms det finnas potential till 
förändring inom aktuellt utredningsområde förutsatt 
att uttryck för detta inte tas bort, skadas eller möjlig-
heten att läsa av och uppleva dess värden försämras. 
Exempel på det vore en kraftigt avvikande byggnads-
volym, materialverkan eller funktion. Förändringar 
inom riksintressant område behöver anpassas nog-
samt till platsens förutsättningar. 

Aktuell fastighets byggnader utgör inte ett uttryck för 
riksintresset varför viss tålighet för förändring före-
ligger. Kvarteret bedöms ha potential att kompletteras 
för att ansluta till befintligt byggnadsmönster med en 
mestadels sluten fasadfront mot årummet. Vidare kan 
konstateras att det på grannfastigheten inom samma 
kvarter finns ett sju våningar högt punkthus. Detta 
utgör inte uttryck för riksintresset, men är en del av 
den historiska siluetten. Det bedöms därför finnas 
potential  för tillägg inom samma volymskala och höjd 
som befintligt punkthus. 

Vidare utgör stadsdelen idag bostadskvarter och dess 
karaktär präglas därför av denna typ av byggnader. 
Det bedöms finnas potential till kompletteringar som 
ansluter till denna användning.

Potential
• Kvarters- och gatustruktur ska bevaras.  

• Siluetten mot ån bedöms vara särskilt viktig 
att värna. 

• Ny bebyggelse bör i första hand anpassas efter 
de för riksintresset värdebärande byggnader-
na och bör inte överstiga intilliggande befint-
ligt punkthus i höjd.  

• För 1970-talsmiljöns läsbarhet och kvaliteter 
bör det lilla parksläppet mellan Strigeln 36 
och befintligt punkthus bevaras. Detta möj-
liggör en god siktlinje ut över ån till Tunafors 
huvudbyggnad inifrån kvarterets innergård.  

• Befintlig bebyggelse har fasader av rött tegel. 
Kompletterande byggnader behöver anpassas 
till detta.

Tunafors fabriker tillsammans med byggnaderna till-
hörande kraftverket och dammanläggningen bedöms i 
sig känsliga för visuell påverkan.

I vyn från Rådhusbron finns en unik möjlighet att upp-
leva många av riksintressets värden på en och samma 
gång. Platsen bedöms därför känslig för en högre den-
sitet av moderna tillägg om dessa försvårar upplevel-
sen av, eller skymmer det historiska stadslandskapet. 

Stadsdelen Söder bedöms känslig för åtgärder som 
bidrar till en förändring i kvartersstruktur och bygg-
nadsskick inom stadsdelen, liksom borttagande av 
värdebärande bebyggelse. Stadsdelarnas siluett och 
byggnadsfront mot årummet kan ses som represen-
tativa för bebyggelsen bakom, varför det är viktigt 
att denna motsvarar denna. Stadsdelen söder bedöms 
därför vara känslig för att få en annan skala på sin 
byggnadsfront mot årummet.

Vy från Tunafors. Del av Söders siluett mot årummet.
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Beskrivning av projektet

FÖRESLAGEN ÅTGÄRD

Föreslagen åtgärd
Syftet med detaljplanen är enligt planbeskrivningen 
”att möjliggöra nybyggnation av 24 bostäder i 7 våningar 
ovanpå ett befintligt envåningshus i stadsdelen Söder i cen-
trala Eskilstuna, anpassa planbestämmelser för del av befint-
lig fastighet med A-bestämmelse i gällande plan och bekräfta 
befintlig användning för övriga delar av fastigheten.”

Plankartan
Plankartan möjliggör en ny byggrätt om nio våningar 
för bostäder med skola och centrum i bottenvåning 
och en högsta byggnadshöjd om 24 m. Byggrätten har 
bestämmelserna f1 som gör gällande att ”fasad ska ut-
formas i huvudsak med tegel”, f2 ”särskilt god omsorg 
för gestaltning kräva för fasaden mot Eskilstunaån”, f3 
”takutformning kräver god gestaltning i alla riktning-
ar”. Obebyggd mark på innergården prickas - mark 
som inte får bebyggas. 

Övriga befintliga byggnader får en högsta byggnads-
höjd på 14m, 10 m,  8m resp 5 m. Inga övriga bestäm-
melser om byggnadernas utformning finns i kartan.

Illustration Tyréns 20121-02-02, ny byggnad markerad i grönt av WSP.
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Vad försvinner och vad tillkommer? 

• Försvinner enskilda objekt, strukturer 
eller visuella och funktionella samband 
som har betydelse för läsbarheten av den 
kulturhistoriskt värdefulla miljön? 

• Tillkommer nytillskott som påverkar 
kulturmiljöns skalor, former eller 
karaktärsdrag på ett sådant vis som 
negativt inverkar på läsbarheten – d.v.s. 
möjligheterna att förstå och uppleva av den 
kulturhistoriska utvecklingen i landskapet?

 
Är påverkan visuell eller funktionell? 

• Påverkas siktlinjer, skala, sammanhang, 
rumsligheter, orientering eller andra 
aspekter av den visuella upplevelsen av 
miljön på ett sådant vis som inverkar 
negativt på möjligheterna att förstå och 
uppleva den kulturhistoriskt värdefulla 
miljön? 

• Påverkas rörelsestråk, kommunikationsleder 
eller andra funktioner och förutsättningar 
med betydelse för möjligheten att bruka, 
förvalta och röra sig inom miljön? 

• Kan åtgärden innebära att tillgängligheten 
till miljön minskar, att området 
fragmenteras, barriärer skapas eller att 
möjligheterna att besöka miljön på annat 
sätt försvåras?

Är påverkan direkt eller indirekt? 

• Är det troligt att åtgärden kan komma att följas 
av andra åtgärder eller särskilda anläggningar 
vilka i sig kan medföra negativa konsekvenser?

• Finns det risk för att åtgärden på sikt minskar 
möjligheterna att bruka och förvalta miljön, 
eller leder till en sådan ändrad användning av 
miljön att läsbarheten av det kulturhistoriska 
sammanhanget påverkas negativt?

Är påverkan tillfällig eller bestående?
• Innebär åtgärden att möjligheterna att förstå 

och uppleva eller bruka den kulturhistoriskt 
värdefulla miljön kraftigt försämras under en 
begränsad tid? 

• Försvinner värdebärande egenskaper och ut-
tryck eller tillkommer nytillskott som påverkar 
denvärdefulla miljön negativt på ett varaktigt, 
irreversibelt vis?

 

Vilka egenskaper påverkas? 

• Påverkar åtgärden de egenskaper som är 
centrala för läsbarheten och upplevelsen av 
miljön – d.v.s. de, eller delar av de, fysiska 
uttryck utan vilka det kulturhistoriska 
sammanhanget inte längre kan läsas? 

• Påverkar åtgärden sådana egenskaper som 
stödjer eller förstärker läsbarheten och 
upplevelsen av miljön? 

Hur påverkas miljöns värden? 

• Förloras eller förvanskas de värden som ligger 
till grund för utpekandet? 

• Försvagas dessa värden så att området mindre 
väl belyser det kulturhistoriska sammanhang 
som ligger till grund för utpekandet?

Riksantikvarieämbetet metod för konsekvensbedömningar
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Vad försvinner och vad tillkommer? 

• Ett nytt punkthus med högre nockhöjd än 
omkringliggande byggnader uppförs.

• Ingen byggnad rivs men en byggs på, visuella eller 
funktionella samband bedöms inte påverkas.  

Föreslagen plan innebär nybyggnation av punkthus 
om nio våningar och en föreslagen högsta nockhöjd 
om + 29 m ovan mark. Byggnaden byggs ovanpå en 
envåningsbyggnad tillhörande en sammanhållen 
1970-talsbostadsetablering inom kvarteret Strigeln. 
Denna bebyggelse utgör inte något direkt uttryck för 
riksintresset. Användningen föreslås vara bostäder 
med skola och centrumverksamhet i bottenvåning 
vilket ansluter till pågående användning i kvarteret.  

Föreslaget punkthus är två våningar högre, med 
ytterligare högre teknikutrymme ovanpå, än 
intilliggande punkthus från 1960-talet om sju 
våningar. Detta är närområdets nuvarande högsta 
byggnad. Övrig bebyggelse i stadsdelen och kvarteret 
är mestadels tre till fem våningar höga. Föreslagen 
byggrätt avviker därmed från stadsdelens befintliga 
skala. Därtill innebär fastighetens placering i direkt 
anslutning till årummet ett mycket exponerat läge. 
Byggnaderna i aktuellt kvarter utgör siluett för hela 
stadsdelen Söder sett från årummet och påverkar 
därmed läsbarheten av stadsdelens ålder och 
byggnadshistorik.
 
Den nya volymen placeras inom befintlig 
kvartersstruktur i stadsdelen och påverkar därmed 
inte denna. 

Inga strukturer eller byggnader som utgör uttryck för 
riksintresset rivs. Några visuella samband av detta slag 
bedöms heller inte påverkas. Den historiska koppling 
som har funnits mellan kvarteret Strigeln som platsen 

för Tunafors säteri är idag inte längre möjlig att 
uppfatta i den fysiska miljön. Detta samband påverkas 
därför inte av föreslagen nybyggnation. Stadsdelens 
Söders koppling till Tunafors fabriker som delvis 
arbetarstadsdel är idag inte läsbar på den aktuella 
fastigheten varför detta samband inte heller bedöms 
påverkas. Den äldre bebyggelsen inom kvarteret som 
utgör uttryck för riksintresset och detta samband 
bevaras. 
 
Är påverkan visuell eller funktionell? 

• Påverkan är visuell 

Söder
Föreslagen ny volym blir del av stadsdelens siluett mot 
årummet och påverkar därmed läsbarheten av stads-
delens ålder och byggnadshistorik negativt. Den nya 
byggnadsvolymen bedöms bidra till en skalförskjut-
ning inom stadsdelen som blir särskilt synlig i och med 
fastighetens läge intill ån. 

Tunafors 
Sett från Tunafors fabriker påverkas vyn över ån mot 
stadsdelen Söder genom att en ny byggnadsvolym 
fyller upp kvarterets front mot vattnet. Denna volym 
höjer sig över omkringliggande byggnader med en hö-
gre byggnadshöjd och förändrar därmed stadsdelens 
siluett mot årummet. 

Från Rådhusbron
Vyn från Rådhusbron kommer att påverkas visuellt 
genom att den nya byggnadskroppen kommer att 
vara synlig ovan befintliga historiska byggnader. 
Byggnadens djup in mot kvarteret blir i denna vy 
framträdande. På sådant avstånd bedöms den nya 
volymen inte dominera vyn eller starkt prägla 
upplevelsen av riksintresset från denna plats. 

Från Kyrkbron
Från Kyrkobron skyms större delen av Söders 
bebyggelse av den intilligande Järnvägsbron. 
Vyn söderut upptas närmast av äldre byggnader 
tillhörande stadsdelen Gamla staden. I vyn söder ut 
från Kyrkbron framträder inte den tillkommande 
volymen visuellt varför ingen påverkan kan 
identifieras, från järnvägsbron blir byggnaden troligen 
väl synlig. 

Från Stålverksbron
Den nya byggnadsvolymen framträder tydligt ovan 
den låga kraftverksbygnaden vid Stålverksbron. 
I denna vy framträder byggnadens djup in mot 
kvarteret. Den nya volymen framträder även betydligt 
större och högre än de historiska byggnaderna 
på fastigheten Strigeln 37 som utgör uttryck för 
riksintresset och förskjuter skalan i kvarteret. 

I de vyer där byggnaden tydligt framträder i 
stadslandskapet bedöms upplevelsen av detta påverkas 
negativt. Byggnaden volym är så pass avvikande att 
den riskerar att dominera sin närliggande omgivning
och försvårar förståelsen av stadsdelen.

Rörelsestråk, kommunikationsleder eller andra 
funktioner och förutsättningar med betydelse för 
möjligheten att bruka, förvalta och röra sig inom 
miljön bedöms inte påverkas då byggnaden inplaceras 
i befintlig kvartersstruktur. 

Åtgärden bedöms inte innebära att tillgängligheten till 
miljön minskar, att området fragmenteras, barriärer 
skapas eller att möjligheterna att besöka miljön på 
annat sätt försvåras dels då ny volym uppförs på 
befintlig bya och befintlig funktion som äldreboende 
och förskola skall fortsätta.
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Är påverkan direkt eller indirekt? 

• Påverkan är direkt och indirekt. 

Byggrätten som medges i föreslagen plan riskerar 
att ses som ett prejudikat för ny nivå på nockhöjd i 
stadsdelen. Byggrättens höjd bedöms i sig inte medföra 
någon skalförskjutning inom riksintresset i stort, men 
däremot ha en negativ effekt lokalt i stadsdelen och i 
årummets södra del. 

Det bedöms inte finnas någon uppenbar risk för 
att åtgärden på sikt minskar möjligheterna att 
bruka och förvalta miljön, eller leder till en sådan 
ändrad användning av miljön att läsbarheten av det 
kulturhistoriska sammanhanget påverkas negativt 
då befintlig användning av platsen enligt föreslagen 
detaljplan ska fortgå.

Är påverkan tillfällig eller bestående? 

• Påverkan är bestående.  

En detaljplan och bygglov behöver antas kunna stå på 
platsen för all framtid.  Samtidigt tas ingen byggnad 
eller viktig egenskap bort vilket betyder att en 
framtida rivning skulle återställa dagens läge. 
 

Vilka egenskaper påverkas? 

• Stadsdelens siluett
• Årummet 

Föreslagen plan innebär en förändring i stadsdelens 
Söders siluett mot årummet som är väl synlig inom 
riksintresset. Den nya byggnadskroppen bedöms 
genom sin volym och höjd inta en iögonfallande 
position i det framträdande läget intill ån och 
dominera sin närmiljö i direkt anslutande kvarter. Det 
innebär negativ påverkan på stadsdelens siluett och 
årummet som rumslighet som idag präglas av Tunafors 
och vattenkraftsanläggningen. 

Planens påverkan får även effekten att läsbarheten 
av platsens bebyggelsehistoria som arbetarstadsdel 
med stadsplanemönster från 1900-talet blir något 
försämrad genom inblandning av modern bebyggelse. 
 
1970-tals bebyggelsen är ett resultat av 
stadens omfattande sanering. Att bygga på den 
envåningsbyggnad som ny byggnadskropp avses 
påbyggda innebär att den väl sammanhållna 
1970-talsmiljön förändras och läsbarheten för 
denna sänks. Borttagande eller påbyggnad av denna 
byggnad bedöms dock inte ha större negativ effekt på 
riksintressets värden och uttryck. 

Hur påverkas miljöns värden? 

• Kulturhistoriska värden försvagas.

Den föreslagna nya byggnadsvolymen stör upplevelsen 
av riksintresset i årummet men omöjliggör den 
inte. Konsekvensen av att den nya volymen bryter 
stadsdelens siluett och kraftigt avviker från den låga 
kvartersbebyggelsen intill i detta exponerade läge 
intill årummet blir dock att kulturhistoriska värden 
försvagas. Detta då den historiska bebyggelsemiljön 
blir svårare att förstå och uppleva med den stora nya 
byggnadsvolymens dominans i det lokala närområdet. 
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Byggnadens gestaltning 

Den föreslagna byggnaden består visuellt 
av flera volymer inskjutna i varandra. 
Intrycket förstärks genom en variation av 
fasadmaterial eller kulör i illustrationerna.  
Byggnadens teknikutrymme med hisschakt 
och ventilation tillåts få en mycket 
framträdande roll i byggnadens gestaltning 
och är den del som framträder mest i 
volymstudierna inom riksintresseområdet. 
Denna tar plats mot söder och högst upp 
på byggnaden. Takformen med tälttak 
markerar byggnadens volymverkan särskilt 
vilket inte är positivt för kulturhistoriska 
värden i omgivningen.

Byggnaden är oregelbundet rektangulär i 
sin form och sträcker sig med långsidorna 
in mot gården. Detta möjliggör en 
förhållandevis smalare fasad mot årummet 
vilket bedöms vara positivt. Sett i vyer från 
sidan framträder byggnadens bredd dock 
tydligt. Greppet med en indragen översta 
våning bedöms lämpligt för att minska 
byggnadens påverkan på omgivningen.

Föreslagen gestaltning har en för 
dagen tidstypisk prägel av anpassning 
efter prefabricerade byggelement och 
standardiserade lösningar.  Detsamma kan 
sägas om 1960- och 1970-talsbyggnaderna 
intill. 

Illustration av Tyréns. Grön markering av WSP.

Bör tas bort

Bör tas bort

Bör tas bort Bör tas bort
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Ny byggnadsvolym

Ny byggnadsvolym
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Sammanvägd bedömning Råd för fortsatt planarbete

• Sänk byggnadens högsta höjd till nivå med 
intilliggande punkthus och minska dess 
volymbredd. 

• Byggnadens volym bör göras slankare, då 
föreslagen volym kraftigt avviker i som 
utformning.  

• Balkonger är inte ett främmande element i 
årummet men bör utformas smäckert och så 
icke i ögonfallande som möjligt. 

• Integrera teknikutrymmet på taket i 
bostadshuset - ta bort den ”hätta” som sticker 
upp i aktuellt förslag. Ett platt tak föreslås för 
minst iögonfallande utformning.  

• Fasader kan med fördel utformas i till exempel 
rött tegel med en tydlig variation i nyans 
mellan tegelstenarna för att ansluta till 
intilliggande byggnader. 

• Samtliga fasader behöver gestaltas särskilt 
omsorgsfullt inom ett kulturhistoriskt 
värdefullt område. 

• Det vore positivt för den lokala karaktären om 
befintlig bebyggelses utformning skyddades 
med utformningsbestämmelser, k, i plankarta.  
Dessa bör omfatta tegelfasaderna, takformen, 
fönstersättning och balkongernas utseende och 
placering.  

• Följ intilliggande takfotslinje och bibehåll 
föreslaget koncept med indragen översta 
våning. 

Sammantaget kan konstateras att det finns god 
potential att komplettera kvartersfrontens bebyggelse 
mot årummet på platsen med ett relativt högt 
hus. Detta behöver anpassas väl till sin omgivning 
och får inte dominera över intilliggande punkthus 
från 1960-talet. Att en ny byggnadskropp tar plats 
i detta läge bedöms i sig inte innebära betydande 
negativa konsekvenser för riksintressets värden 
då detta har potential att ansluta väl till befintligt 
byggnadsmönster i kvarteren. Den föreslagna 
byggnadskroppen bedöms dock genom sin volym och 
höjd inta en iögonfallande position i det framträdande 
läget intill ån och dominera sin närmiljö i direkt 
anslutande kvarter. Konsekvensen av nuvarande plan 
bedöms vara att delar av stadens kulturhistoriska 
värde försvagas varför risk för skada på riksintresset 
föreligger. 

Byggnadens höjd kan komma att bli prejudicerande 
för liknande projekt i stadsdelen. Denna utveckling 
skulle innebära kraftigt försvårande av förståelsen av 
platsens bebyggelseutveckling och kulturhistoriska 
värde vilket skulle innebära risk för påtaglig skada på 
riksintresset. 

Andra höga byggnader inom riksintresset  
Kv Stenbocken är ett exempel på höga byggnader 
från 1900-talets mitt som utgör ett karaktärsskapan-
de inslag i årummet som inte kan kopplas direkt till 
riksintressets kärnvärden. Dessa ingår dock i en annan 
planeringsstruktur än kvarteret Strigeln och står där-
med i skarp kontrast till den stramare kvartersstaden 
på Söder. Byggnadsmönstret och höjder bedöms därför 
inte lämpliga att läsa ihop. Tillkommer ytterligare en 
byggnad i motsvarande höjd och våningsantal inom 
aktuellt utredningsområde bedöms där till risken stor 
för en uppluckring av denna kontrastverkan och en 
förskjutning mot bebyggelseområde främst präglad av 
höga punkthus.  Detta bedöms som potentiellt negativt 
för läsbarheten av riksintressets värden i denna del av 
staden. 

Kommentar plankartan
Bestämmelserna f2 och f3 är formulerade något otyd-
ligt då det kan föreligga oklarheter kring vad ”särskilt 
god omsorg” innebär. Motsvarande omsorg bör därvid 
läggas vid samtliga fasader då byggnaden uppförs i en 
känslig miljö. f- bestämmelser om byggnadens utform-
ning skulle innebära en större förutsägbarhet i bygg-
nadens anpassning till kulturhistoriska värden. Stora 
förändringar kan ske mellan planskede och bygglovs-
skede. 

Förändring

Områdets värden 
kommer att: Förädlas Förökas Förstärkas Förbli 

oförändrade
Försvagas Förvanskas försvinna

Innebörd Förbättring Ingen påverkan Skada Risk för påtaglig skada

Förhållningssätt
Inspirera

Berika

Hänsyn

Bruka varsamt

Hindra – Lindra

Minimera 
skadan

Ej tillåtet

Undvika skadan

Illustration från RAÄs handbok för riksintressen
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PLAN- OCH BYGGLAGENS KRAV

I Plan- och bygglagen (PBL) hanteras särskilt värdefull 
kulturmiljö genom förvanskningsförbudet, varsamhetskrav 
och prövning av lokalisering samt avvägningarna mellan 
allmänna och enskilda intressen.  

Vid ändring i den byggda miljön ska alltid bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras på ett sådant sätt som 
är lämpligt med hänseende till en god helhetsverkan. 

Om en väsentlig egenskap går förlorad eller om områdets 
särart/karaktär väsentligt ändras sker en förvanskning. 
För att undvika en förvanskning måste därför bärande 
karaktärsdrag, egenskaper och särarter identifieras och 
pekas ut. Dessa ska skyddas och ligga till grund för val av 
ändringar och vidare exploatering, för att det kulturhisto-
riska värdet inte ska minska. Förvanskningsförbudet gäller 
alltid, och ska följas av alla, såväl kommunen som fastig-
hetsägare och hyresgäster. Förvanskningsförbudet ska 
tillämpas vid alla åtgärder som berör miljön.
 
Kommunens ansvar
Kommunen har enligt lagstiftningen ett särskilt ansvar vid 
planläggning och frågor om lov i särskilt värdefulla mil-
jöer. Det är kommunens ansvar att det allmänna intresset 
bevakas och prioriteras. Kommunen har även ett uttalat 
ansvar att skydda de särskilt värdefulla kulturmiljöerna 
vid planläggning. Detta innebär att kommunen inte kan 
utarbeta en detaljplan som skadar den särskilt värdefulla 
kulturmiljön och ska besluta om lämpliga bestämmelser 
som garanterar ett fullgott skydd för miljön.

3
Lagstiftningens 
krav
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Plan- och bygglagen ( 2010:900)
 
 
Kulturmiljö i Plan- och bygglagens andra kapitel

2 kap. 6 § 1 
Vid planläggning, i ärende om bygglov och vid åtgärder 
avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna 
lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och pla-
ceras på den avsedda marken på ett sätt som är lämp-
ligt med hänsyn till
 
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kultur-
värden på platsen och intresset av en god hel-
hetsverkan.

Kulturmiljö i Plan- och bygglagens åttonde kapitel

8 kap. 17 § 
Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska 
utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens 
karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, his-
toriska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 
värden.

8 kap. 13 § 
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kul-
turhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får 
inte förvanskas.
   
  Första stycket ska tillämpas också på
1. Andra anläggningar som är bygglovspliktiga enligt 
föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §,
2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbe-
stämmelser i en detaljplan eller i  
områdesbestämmelser, 
3. allmänna platser,
4. bebyggelseområden.

En byggad kan vara en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i 8 kap. 13 § PBL an-
tingen för att den har sådana värden i sig eller för att den utgör en väsentlig del av en 
särskilt värdefull bebyggelsemiljö. Vad som sägs om byggnader gäller även för bebyggel-
seområden.

En byggnad kan vara särskilt värdefull om den tydliggör tidigare samhällsförhållanden. 
Exempel på detta är: 
• Byggnader som representerar en tidigare vanlig byggnadskategori eller konstruktion 

som nu har blivit sällsynt.
• Byggnader som belyser tidigare bostadsförhållanden, sociala och ekonomiska villkor, 

arbetsförhållanden, olika gruppers livsvillkor, stadsbyggnadsideal eller arkitektoniska 
ideal samt värderingar och tankemönster.

• Byggnader som har representerat för lokalsamhället viktiga funktioner eller verksam-
heter.

 
En byggnad kan även vara särskilt värdefull om den tydliggör samhällsutvecklingen. Ex-
empel på detta är:
• Byggnader som till exempel illustrerar folkrörelsernas framväxt, massbilismens ge-

nombrott, immigration eller emigration.
• Byggnader som har tjänat som förebilder eller på annat sätt varit uppmärksammade 

i sin samtid.
• Byggnader som präglas av en stark arkitektonisk idé.

En byggnad kan också vara särskilt värdefull om den i sig utgör en källa till kunskap om 
äldre material och teknik.

En byggnad kan vara särskilt värdefull från konstnärlig synpunkt om den uppvisar sär-
skilda estetiska kvaliteter eller har en hög ambitionsnivå med avseende på arkitektonisk 
gestaltning eller i utförande och materialval eller i konstnärlig gestaltning och 
utsmyckning.

En byggnad kan även vara särskilt värdefull om den värderas högt i ett lokalt samman-
hang. Exempel på detta kan vara byggnader som haft storbetydelse i ortens sociala liv 
eller för ortens identitet eller i lokala traditioner.

I begreppet särskilt värdefull byggnad ligger att byggnaden särskilt väl ska belysa ett visst 
förhållande eller i sitt sammanhang har få motsvarigheter som kan belysa samma förhål-
lande. 

Byggnader från tiden före 1920-talets bebyggelseexpansion, som har sin huvudsakliga ka-
raktär bevarad, utgör idag en så begränsad del av byggnadsbeståndet att flertalet av dem 
kan antas uppfylla något av kriterierna för särskilt värdefull byggnad.

Boverkets föreskrifter för särskilt värdefull byggnad/bebyggelse 
(BFS 2011:6)
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MILJÖBALKENS KRAV

Riksintresset för kulturmiljövård

Vad är en riksintressant kulturmiljö?

Kulturmiljövårdens totalt ca 1650 riksintressen spän-
ner över en lång tidsrymd, från forntida boplatsom-
råden till efterkrigstidens förortsmiljöer och omfat-
tar ett brett urval av miljöer som innefattar såväl 
landsbygd som stadslandskap.

De riksintressanta kulturmiljöerna är miljöer där 
ett betydelsefullt historisk skeende eller företeel-
se särskilt väl går att utläsa eller uppleva i dagens 
landskap. Sammantaget ska de ge en bred, nyanserad 
och övergripande bild av samhällets historia och de 
ska belysa ett brett spektrum av tidsperioder, utveck-
lingsskeden och händelser som har varit av betydelse 
för samhällsutvecklingen.

Det är sammansatta miljöer där landskapet, bebyg-
gelse av olika slag, kommunikationsstrukturer eller 
andra fysiska uttryck tillsammans bildar en komplex 
helhetsmiljö.

Riksintressen för kulturmiljövården är områden som 
förändras i takt med samhällsutvecklingen, men där 
de kulturhistoriska värdena ska utgöra en särskilt 
tungt vägande aspekt vid beslut om ändrad markan-
vändning. Dessa områden bär på resurser och möj-
ligheter som inte bara ska skyddas från skada, men 
också tas tillvara som de resurser de är i samhällsut-
vecklingen. Hushållningsbestämmelserna utgår från 
att olika aktörer genom god planering och hänsyn så 
lång möjligt ska hushålla med mark- och vattenområ-
den och den fysiska miljön i övrigt.

Motivering:
Smides- manufaktur- och industristad som 
speglar många olika utvecklingssteg och de 
sociala förhållandena från medeltiden och 
1600-talet fram till tiden efter 1950.

Uttryck för riksintresset:
Medeltida tätortsbildning på Eskilstunaåns 
östra sida med långgata längs stranden och 
småskalig träbebyggelse. Gestaltmässig, avan-
cerad, rutnätsplan från 1658. 

Olika administrativa stads och tätortsbildning-
ar som senare slagits samman. Rademach-
ersmedjorna och Fristadshusen. Handels- och 
hantverksgårdar från 1700- och 1800-talet.  
Industrianläggningar och stadsplanemönster 
från 1800 - 1900-tal. Bostadsområden för arbe-
tare och tjänstemän från 1900-talet.

Eskilstuna [D 5]
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Miljöbalkens hushållningsbestämmelser

Hänsyn till kulturmiljöer av allmänt intresse och av riksintresse reg-
leras i de s.k. hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbal-
ken (1998:808). Bestämmelsernas syfte är att ge stöd i avgörandet 
av hur mark- och vattenområden ska användas, och reglerna ska 
tillämpas så att en god hushållning främjas.
Bestämmelserna om 3 och 4 kap. miljöbalken aktiveras endast 
vid ändrad markanvändning, och kan därför inte användas för att 
upphäva en pågående verksamhet. De ska tas i beaktande vid vis-
sa beslut eller tillståndsprövningar enligt bl.a. plan- och bygglagen 
och miljöbalken.
Miljöbalkens 3 kapitel 6 § avser sådana kulturmiljöer som anses 
särskilt värdefulla från en nationell synpunkt och som därför ska 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan påverka eller skada områ-
dets karaktär. Uttrycket påtaglig skada avser sådana åtgärder som 
kan ha en bestående negativ inverkan eller tillfälligt ha en mycket 
stor negativ inverkan.
6§ Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har be-
tydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller 
kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt som 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller 
kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av 
tätorter skall särskilt beaktas. Områden som är av riksintresse för 
naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot 
åtgärder som avses i första stycket.
Förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vatten-
områden reglerar ansvarsfördelningen gällande hanteringen av 
riksintressanta områden. Enligt förordningen är det den centrala 
myndigheten, i kulturmiljövårdens fall Riksantikvarieämbetet, som 
utser Riksintressen enligt 3 kap. Länsstyrelsen ansvarar sedan för 
att bestämmelserna följs inom länet, och ska ta de initiativ som 
behövs för att reglerna blir beaktade i arbetet med miljökonse-
kvens- beskrivningar och i planprocesser. Länsstyrelsen ansvarar för 
den geografiska gränsdragningen av riksintressena, men ska un-
derrätta Riksantikvarieämbetet om klassificeringen eller avgräns-
ningen i stort bör omprövas.

Allmänt råd (NFS 2005:17)

Påtaglig skada på natur- eller kulturmiljön kan uppstå om en åt-
gärd kan mer än obetydligt skada något eller några av de natur-, 
kultur- eller friluftsvärden som utgör grunden för riksintresset.
Även om den negativa inverkan endast förväntas pågå under en 
kortare tid bör den anses utgöra påtaglig skada på natur- eller 
kulturmiljön om den negativa inverkan kan bli så stor att områ-
det i något avseende förlorar sitt värde som riksintresseområde.
En negativ inverkan som är irreversibel med avseende på något 
värde som utgör grunden för riksintresset bör som regel anses 
utgöra påtaglig skada på natur- eller kulturmiljön.
Vid bedömningen av om en åtgärd kan påtagligt skada natur- 
eller kulturmiljön i ett område av riksintresse för naturvården, 
kulturmiljövården eller friluftslivet bör det analyseras hur mycket, 
på vilka sätt och för hur lång tid åtgärden kan inverka negativt 
på de värden som utgör grund för att området har bedömts vara 
av riksintresse. Vid bedömningen av om en skada skall anses på-
taglig bör det vidare beaktas att olika områden är olika känsliga 
för påverkan och, vad avser naturmiljön, även kan ha olika åter-
hämtningsförmåga.
Vid bedömningen bör även tidigare ingrepp och/eller skador be-
aktas. Vid bedömningen bör också hänsyn tas till att ett ingrepp 
som endast berör en liten del av ett riksintresseområde kan ha 
en sådan grad av negativ inverkan på områdets värden att på-
taglig skada uppstår. Detta gäller även sådana åtgärder utanför 
ett riksintresseområde som kan påverka värdena i området ne-
gativt så att påtaglig skada uppstår.



WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsulföretag. 
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