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INLEDNING

BAKGRUND
Tyréns har fått i uppdrag av Peab Bostad
AB att utföra en kulturmiljöanalys i
samband med planering av nya bostäder,
samt handel och kontor i kvarteret
Vikingen 15 i området Väster, Eskilstuna.
Arbetet utfördes huvudsakligen under
2016.
Omvandlingen av det centrumnära
industriområdet Väster, där bl.a. kvarteren
Vikingen ingår, har pågått under flera år.
2011 antogs ”Fördjupning av program för
Väster” av Stadsbyggnadsnämnden.
Därefter påbörjade man ett planarbete.

Planområdet, kv. Vikingen 15.

En planutredning för kvarteren Valpen,
Vikingen och Vapnet togs 2013 fram i samarbete mellan kommunen, fastighetsägare
och AQ arkitekter.
Kommunen arbetar nu med en ny
detaljplan för Vikingen 15.
Utgångspunkten är den rika blandning av
bebyggelse som finns i området idag.
Kvarteret Vikingen gränsar till kvarteret
Valpen i nordväst, Vinkeln i sydväst och
Fristaden (Rothoffsparken) och kv. Vapnet i
sydost. I nordost ligger Eskilstunaån med
en strandpromenad.

Tyréns AB 118 86 Stockholm
Besök: Peter Myndes Backe 16
Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se
Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Karta: Eskilstuna kommun

GÄLLANDE PLANER, PROGRAM



Platsens kulturmiljövärden ska
identifieras och analyseras i samband
med varje förändring och förnyelse.
Särskilt värdefulla kulturmiljöer
undantas från exploatering.



Plan- och bygglagens möjligheter att
värna om kulturhistoriska värden i
miljö och bebyggelse ska alltid
användas.



För att göra handläggningen säkrare
och snabbare tas ett nytt kulturmiljöprogram fram som identifierar och
analyserar kulturmiljövärdena i
kommunen.



Dagens nya bebyggelse och anläggningar lägger till en årsring utan att
radera ut tidigare generationers spår.



På sikt bör områdesbestämmelser tas
fram för särskilt värdefulla kulturmiljöer som inte omfattas av aktuella
detaljplaner med skydds- eller
varsamhetsbestämmelser.

DETALJPLAN
För Vikingen 15 gäller stadsplan 0484K293C, fastställd 1923, som anger
användningen industri.
FÖRDJUPNING AV PROGRAM VÄSTER
Fördjupning av program Väster, som
antogs av Stadsbyggnadsnämnden 2011
anger övergripande förutsättningar och
riktlinjer.
ÖVERSIKTSPLAN
Översiktsplan 2030, som är en revidering
av 2005 års översiktsplan, antogs av
kommunfullmäktige 2013-08-29. I planen
finns följande ställningstaganden:





Kommunen föreslår en ny avgränsning
av riksintresse kulturmiljövård
(Eskilstuna, D5). Detta p.g.a. svårighet
att genomföra den förändring från
industriområde till bostadsområde som
är tänkt för området norr om ån utan
att skada riksintresset.
Riksintressen för kulturmiljön skyddas i
samband med ändrad markanvändning
mot sådana åtgärder som påtagligt
skadar värdena såväl i området som i
dess närområde.
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Riktlinjer för förvaltning av kulturhistoriskt intressant bebyggelse bör tas
fram. B.la. ska kulturhistoriska och
estetiska kvaliteter beaktas vid förändringar i miljonprograms-områdena.



Eskilstuna kommun och Kommunfastigheter AB föregår med gott
exempel genom att ta väl hand om
byggnader i kommunal ägo samt
värnar kulturhistoriska och estetiska
kvaliteter vid underhåll och förändringar i det egna byggnadsbeståndet.
Vid exploatering eller förändring i
områden med kulturmiljövärden värnar
kommunen dessa och ombesörjer att de
brukas på bästa sätt för framtiden.



Byggnader och anläggningar som
vittnar om kommunens industrihistoria
värnas och utvecklas särskilt.



I samband med exploatering tas hänsyn
till landskapliga strukturer och andra
platsspecifika egenskaper. Vid
förändring och förnyelse är platsens
identitet, historia och landskapets
karaktär grund för gestaltningen.

I översiktsplanen anges också att följande
kan skada riksintresset Eskilstuna
industrimiljö (D5): Omvandling av
industriområden, okänslig förtätning, nya
vägsträckningar.
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KULTURVÄRDEN

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN
2005 tog kommunen fram en fördjupad
översiktsplan för stadsbygden. Här har ett
antal områden och byggnader klassificerats
som kulturhistoriskt värdefulla, bl.a. har
byggnaderna i Rothoffsparken, en uthuslänga och en mindre, numera riven,
byggnad i kvarteret Vapnet 1, kv.
Vapenhuset med Bruksraden, och kv.
Vallonen med Rademachersmedjorna
markerats som kulturhistoriskt värdefulla.
Industriområdet Väster med kv. Vikingen
finns inte med i denna klassificering.
RIKSINTRESSE
Kvarteret Vikingen 15 ligger inom ett
område som är av riksintresse för kulturmiljövården (Eskilstuna D5) enligt 3 kap. 6
§ Miljöbalken. Det innebär att området ska
skyddas från åtgärder som påtagligt kan
skada kulturmiljön. Riksintresset speglar
Eskilstunas framväxt som industristad.
Motivtext: Smides- manufaktur- och
industristad som speglar många olika
utvecklingssteg och de sociala
förhållandena från medeltiden och 1600talet och fram till tiden efter 1950.
Uttryck: Medeltida tätortsbildning på
Eskilstunaåns östra sida med långgata
längs stranden och småskalig träbebyggelse. Gestaltmässig, 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.
BIOTOPSKYDD

finns en personalbostad från 1950-talet
som bedömts vara värdefull. I intilliggande
kv. Valpen utpekas industribyggnader från
1918 och 1940-talet.
PLAN- OCH BYGGLAGEN.
För kulturhistoriskt särskilt värdefull
bebyggelse gäller förvanskningsförbudet
enligt PBL 8:13. För alla byggnader gäller
kraven på varsamhet vid underhåll och
ändring (8:14, 8:17)

Ekallén längs Stallgången vid Rothoffsparken omfattas av biotopskydd enligt
Miljöbalken.
FORNLÄMNINGAR
Inom planområdet finns inga kända
fornlämningar men det gränsar till
fornlämningen Eskilstuna 557:1 som
innehåller kulturlager och rester efter ett
område med smedjor, mm. från 1600-talet.
SKYDD I DETALJPLAN
Rothoffsparken är skyddad i detaljplan.
KULTURHISTORISK KLASSIFICERING
En utredning av Nyréns arkitektkontor
gällande Väster har pekat ut ett antal
kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
Längs Libergsgatan i kv. Vikingen 7, 8, 9,
12 och 16 ligger bevarandevärda småskaliga industribyggnader från 1930- och
1940-talen och i kv. Vikingen 15, som
nyttjats av kommunens gatuavdelning,

Utsnitt ur gällande detaljplan från 1923

Kvarteret Vikingen med småskalig
industribebyggelse, och byggnader för
kommunal verksamhet i Vikingen 15 ingår
i riksintresset. Även den kommunala
verksamheten är en viktig del av
industristadens utveckling.

2017-02-17
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Kv. Vikingen

Riksintresse för kulturmiljövården (Eskilstuna D5)
Länsstyrelsens Webb- Gis Länsstyrelsen i
Södermanlands län.
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Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Byggnad med
miljöskakapande
värde.

Nyréns har gjort en bedömning av
bebyggelsens kulturhistoriska värde i
industriområdet Väster.
Gult: Byggnader som är omistliga på
grund av sina kulturhistoriska värden.
Blått: Byggnader som är värda att
bevara på grund av sina
miljöskapande värden.
Inom Vikingen 15 är
personalbostaden gulmarkerad.
Vi bedömer att även längan längs
Rothoffsvägen har ett miljöskapande
värde.
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NULÄGESBESKRIVNING

INDUSTRIOMRÅDET VÄSTER
Stadsdelen Väster är belägen på båda
sidorna om Eskilstunaån, väster och
nordväst om stadens centrum. Bebyggelsen
är varierad och består till stor del av
verksamhets- och industribyggnader av
olika ålder. Kvarteret Vikingen är beläget i
den södra delen och angränsar till ån i
nordost.
BEBYGGELSEN I KVARTERET VIKINGEN
I den södra delen, mot Libergsgatan, finns
en tät småskalig industribebyggelse,
framvuxen från 1920-talet och framåt. Mot
Libergsgatan har det funnits förgårdar med
gräsmattor och fruktträd, delar av växtligheten har försvunnit under senare år.
Miljön ger ett enhetligt intryck, de flesta
byggnader i längs Libergsgatan är
uppförda i rött tegel.
I den nordöstra delen, mot ån, ligger den
stora fastigheten Vikingen 15. Den skiljer
sig från de sydvästra delarna av kvarteret,
genom att denna tomt nyttjats av
kommunens gatuavdelning under lång tid,
och husen är uppförda för detta behov. Här
finns kontor, garage och verkstäder från
1950- och 1970-talen.
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Byggnaderna är långsträckta och placerade
längs fastighetens yttre gränser - fram tills
nyligen i alla väderstreck. En garagelänga
som bildade gräns mot industribebyggelsen i söder har rivits.
Dessutom finns ett antal längor i kvarterets
mitt. Byggnaderna är placerade vinkelrätt i
förhållande till varandra och kvarteret har
en gles struktur. Sandsilon i kvarterets
norra hörn är ett karaktäristiskt inslag i
miljön. Husen är uppförda i 1-2 våningar
med fasadmaterial i tegel, eller plåt eller
betong, det sistnämna materialet gäller
längan mot ån.
Tomten har varit inhägnad med ett staket
och det har funnits begränsade möjligheter
till siktlinjer genom kvarteret. Inom den
glest bebyggda fastigheten finns dock
siktlinjer i flera riktningar.
Eskilstuna stad har haft verksamhet på
tomten sedan åtminstone 1930-talet.
Fastigheten har använts av byggnadsförvaltningens gatuavdelning. Gatuavdelningen har nu flyttat till nya lokaler
och husen står tomma.
Karaktärsdrag
Kvarteren i Väster är relativt stora med
raka gator. Området har en varierad och
komplex bebyggelsestruktur med både tätt
bebyggda fastigheter med fasader ut mot
omgivande gator, och fritt placerade
byggnader på tomterna, som bryter mot
detta mönster.

Industribebyggelsen längs Libergsgatan
består ofta av en- eller flera huvudbyggnader som byggts till efterhand då
industriverksamheten förändrats. Det gör
att bebyggelsen upplevs som organiskt
framvuxen med blandning av stora och
små volymer. Fasadmaterialen består till
övervägande del av rött tegel med inslag av
puts. Libergsgatan präglas av den småskaliga tegelbebyggelsen med förgårdar.
Kv. Vikingen 15 karakteriseras av glest
placerade längor i 1-2 våningar. Mot
Rothoffsvägen, Stenmansgatan och
åstråket bildar längorna en tydlig
avgränsning av tomten. Merparten av
byggnader har en enkel utformning,
bostadshuset och kontorsbyggnaden vid
Rothoffsvägen har dock en mer bearbetad
utformning i tegel. Inne på fastigheten
dominerar stora förråds- och garagebyggnader med blågröna plåtfasader.
I nordost angränsar kv. Vikingen till ån och
Nedre hamn, där en stensatt kaj och en
liten lyftkran berättar om åns betydelse för
området. Här går också ett grönstråk med
gång- och cykelväg. Området präglas även
av den allékantade Rothoffsvägen och
närheten till Rothoffsparken.
Den planerade bebyggelsen måste förhålla
sig till den befintliga miljön inom riksintresset. Nedan beskrivs, förutom
bebyggelsen i kv. Vikingen 15, övriga delar
av kv. Vikingen samt omkringliggande
kvarter.

BEBYGGELSEN I VIKINGEN 15
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1. Personalbostad från 1951

2. Kontorsbyggnad, 1959.
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3. Garage och verkstad från 1959.

5. Förråds- och kontorsbyggnad, 1950talets slut.

4. Garage från 1978

6 och 7. Garagebyggnad till höger och
förrådsbyggnad till vänster. 1950talets slut.

8. Öppet garage/lider

9. Sandsilo från 1966
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Garage

Personalbostaden från väster.

Byggnadens nordöstra fasad.

1. Personalbostad
Byggnaden uppfördes 1951 i 2 våningar, med
tegelfasad och tegeltäckt sadeltak. Arkitekt
var Arne Ljung. Gaveln är vänd mot Rothoffsvägen, vid infarten till området. På bottenvåningen mot vägen finns en burspråksliknande utbyggnad klädd med gråmålad
karosseripanel.
Från utbyggnaden kunde entrén till området
bevakas. På sydvästra fasaden finns en trappa
som leder till bostadsentrén och över entrén
sitter en balkong. Både balkongen och trappan
är försedda med blåmålade smidesräcken. På
denna sida av huset fanns tidigare en
trädgård. Bostaden har en välbevarad,
tidstypisk utformning.

Tyréns AB 118 86 Stockholm
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Byggnadens sydöstra gavel mot Rothoffsvägen.
Tidstypiska detaljer:

Mörkt teglet

Mönstermurning vid takfoten

Dörr- och fönsteromfattningar i betong

Fönstrens indelning

Enkupigt takteglet

Smidesräcken på trappa och balkong

Karosseripanelen på utbyggnaden

Gråmålad utbyggnad, för bevakning av entrén.

Kontorsbyggnad, från Rothoffsvägen.

2. Kontorshus

Kontorsbyggnadens entréparti mot gården.

Byggnaden uppfördes 1959 i 2 våningar, med
långsidan mot Rothoffsvägen. Den ritades av
Lennart Werklund, som också ritat den låga
längan ställd i vinkel mot kontorsbyggnaden.
Den har använts som kontor, omklädningsrum
och personalmatsal för anställda på Eskilstuna
stads gatuavdelning och kontoret för energioch miljö. Huset har tegelfasad och flackt
sadeltak täckt med plåt eller papp. I den norra
fönsterlösa gaveln mot ån är teglet mönstermurat. Byggnaden har två entréer från
Rothoffsvägen, markerade med en svag
indragning i fasaden klädd med träpanel, och
ett enkelt skärmtak. På motsvarande sida mot
gården ligger två entréer markerade med
samma typ av skärmtak och trappor med
smidesräcken. I sydvästra hörnet, mot gården,
finns en entré i ett utanpåliggande vindfång,
som troligen är sekundärt.

Entréparti mot Rothoffsvägen.

Kontorsbyggnaden från gården.
Gavel klädd med mönsterlagt tegel.

2017-02-17
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Fasad mot ån i nordost.

3. Garage- och verkstadsbyggnad

4. Garagebyggnad

Byggnaden uppfördes 1959 och är ritad av
Lennart Werklund, som också ritade
kontorshuset i tegel. Den har bland annat
använts som garage, förråd för vägskyltar
samt som motorverkstad.

Byggnaden är bred med flackt sadeltak och
sammanbyggd i sydost med den lägre och
smalare garage- och verkstadslängan (3). Den
uppfördes 1978 och ritades av Smedark.
Fasaden är klädd med rödfärgad plåt, under
takfoten sitter ett parti med vit plåt. Mot
gården finns sex höga garage-portar.

Byggnaden är långsmal, i 1 våning och
placerad i fastighetsgränsen mot ån. Ut mot
ån har den ett brett fönsterband med stora
fönster indelade med smal spröjs. Fasaden
mot nordost består av betongelement
avfärgade i gult, fasaden mot gården är utförd
i tegel och uppbruten av stora garageportar
med gjutna omfattningar i betong.

Garage sett från gården.

Byggnaden sedd från gården.

Byggnaden har en sluten fasad mot ån i nordost.

Sydöstra delen av byggnaden.
2017-02-17
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Förråds- och kontorsbyggnad från sydost.

5. Förråds- och kontorsbyggnad
Längan som ligger i södra delen av fastigheten
är den byggnad man möter när man kommer
in på området. Förrådet uppfördes sannolikt i
slutet av 1950-talet. Byggnaden är klädd med
blågrön sinuskorrugerad plåt och täckt av ett
flackt sadeltak. Den är uppförd i 2 våningar
med ett fönsterband i övervåningen och rikligt
med fönster i bottenvåningen. Flera av
fönstren har markiser. Enkla dörrar finns både
på såväl gavlar som långsidor. På långsidorna
finns också höga garage-portar. Byggnaden
ser ut att ha använts till både kontorsverksamhet och förråd.

Förråds- och kontorsbyggnaden i förgrunden och
garagebyggnaden bortom den.

6. Garagebyggnad
Garaget som sannolikt byggdes i slutet av
1950-talet, är placerat bredvid byggnad nr. 5.
Det är uppfört i 1 våning, har fasad av blågrön
sinuskorrugerad plåt och täcks av ett flackt
sadeltak. Stora garageportar finns längs båda
långsidorna

Förrådsbyggnad nr. 7 från norr.

7. Förrådsbyggnad
Byggnaden ligger mitt på fastigheten med
långsidorna mot sydväst och nordost. Förrådet
är uppfört i 1 våning med fasad av blågrön
sinuskorrugerad plåt och det är täckt av ett
flackt sadeltak. Det är sannolikt byggt i slutet
av 1950-talet. Stora portar finns på gavlarna
medan långsidorna är försedda med ett
fönsterband under takfoten

Detalj av byggnaden med
fasad av blågrön
sinuskorrugerad plåt och
fönsterbågar av
guldeloxerad aluminium.
Garagebyggnad. Foto från nordväst mot
Rothoffsparken. Personalbostaden i fonden.

2017-02-17
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Garage/liderbyggnad för gatukontorets
maskinpark, längs med Stenmansgatan.

8. Garage-/liderlänga
Längs Stenmansgatan i nordväst ligger en låg,
långsmal länga. En jämförelse av kartor från
1962 och 1986 visar att byggnaden är uppförd
mellan dessa år. Byggnaden är sluten mot
gatan och öppen mot gården.

Sandsilo från 1966.

9. Sandsilo
Sandsilon från 1966 är placerad bredvid
garagebyggnaden från 1978 i norra delen av
fastigheten.

Stenmansgatan med Valpen 2 till vänster och
Vikingen 15 till höger. .

2017-02-17
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BEBYGGELSEN LÄNGS LIBERGSGATAN
Fem fastigheter längs Libergsgatan beskrivs
här.

Vikingen 7
Libergsgatan 2, som ligger i hörnet
Libergsgatan/Rothoffsvägen, är uppförd 1944.
Arkitekt var Arne Ljung. Huset är i 1 våning
med relativt hög sockel, tegelfasad, flackt
sadeltak och spröjsade fönster i verkstadsdelen. Långsidan är vänd mot Rothoffsvägen.
Kontorsentrén är vänd mot Libergsgatan, där
det finns planteringar. Mot gården finns
lastkaj och portar. En tillbyggd tryckerihall
från 2005 har fasad av rödfärgad träpanel.

Vikingen 7 från 1944. Fasad mot Libergsgatan.

16

Tillbyggd hall mot Libergsgatan.
Kvarteret Vikingen 7. Rothoffsvägen.

Låg tegelbebyggelse i kvarteret Vikingen 7, i hörnet
Libergsgatan/Rothoffsvägen.

2017-02-17
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Vikingen 8

Vikingen 9

Libergsgatan 4, som är den äldsta bevarade
byggnaden i kvarteret, uppfördes 1923 efter
ritningar av Hadar Pettersson. Det är en smal
tegelbyggnad i 2 våningar med en brandgavel
mot nordväst, pulpettak och höga spröjsade
fönster. 1946 byggdes en kubformad
tillbyggnad i funktionalistisk stil ritad av Arne
Ljung, även den i rött tegel. En senare
tillkommen huvudentré binder samman huset
med den stora hallen i kv. Vikingen 7.

Libergsgatan 6 är en verkstadsbyggnad i tegel
från 1961 ritad av Sven Liljeqvist. Senare
förlängdes den med en byggnadsdel klädd
med röd plåt. Nyligen revs en anspråkslös
rödfärgad trälänga från 1928 som
ursprungligen inrymde en verkstad för Edvin
Neiströms rakknivsfabrik.

Vikingen 8. Tillbyggnad från 1946. Foto Joel
Hanborg 2007.

Vikingen 8, uppförd 1923.

Vikingen 9, verkstadsbyggnad från 1961. Foto Joel
Hanborg 2007.

Vikingen 9, verkstadsbyggnad från 1961.
Vikingen 8, tillbyggnad från 1946, ritad av Arne
Ljung.
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Vikingen 16
Libergsgatan 8, uppfördes 1930 i tegel efter
ritningar av S.O. Asplund (alt. Helge Warrol).
Byggnaden har 2 våningar på en hög sockel
och är försedd med höga spröjsade fönster,
små lunettfönster på gaveln och ett plåtklätt
sadeltak. I nordöstra fasaden finns en
utskjutande balk under takfoten för inlastning
genom en lucka samt en brant trappa upp till
en entrédörr. 1947 tillkom en tegellänga i 1
våning mot sydväst, ritad av Arne Ljung.
Tillbyggnaden har pulpettak och vänder
gaveln mot Libergsgatan.

Gårdsmiljö i. kv. Vikingen 16. Libergsgatan 8
närmast i bild och Libergsgatan 10 i bakgrunden.

Libergsgatan 10 och 8.

Libergsgatan 10 uppfördes i tegel 1930 efter
ritningar av J. Hansson och byggdes till med
en vinkelställd del mot nordväst på 1940-talet.
Den äldre byggnaden är uppförd i 2 våningar
med hög svartmålad sockel, stora spröjsade
fönster och plåttäckt sadeltak. Den är
sammanbyggd med den intilliggande
byggnaden på Libergsgatan 8. Byggnaden
avgränsas mot Vikingen 12 med en putsad
brandgavel.
Tillbyggnaden ansluter i höjd och utformning
till den äldre byggnaden men har ett pulpettak
täckt med tegel och en oputsad brandgavel
mot Vikingen 12. På sydöstra fasaden var
huset tillbyggt med en, numera riven,
envåningslänga.

Vikingen 16.

Bebyggelsen i Vikingen12 och 16. Höga brandgavlar
avgränsar fastigheterna.

Mot Libergsgatan finns idag en öppen grusad
gårdsplan.
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Vikingen 12
Libergsgatan 12/Stenmansgatan 7.
Den äldsta delen, uppförd 1930, vänder
gaveln mot Stenmansgatan 7. 1942 förlängdes
huset mot Vikingen 16 (sydost) med en
tillbyggnad ritad av Arne Ljung. Under 1960talet byggdes huset till både åt nordost och
sydväst längs med Stenmansgatan. efter
ritningar av Sven Liljekvist.

Vikingen 12. Stenmansgatan.

Byggnaderna är uppförda i 1 våning i tegel,
med papptäckta sadeltak i varierande höjder.
Mot Stenmansgatan ligger byggnaderna i liv
med gatan men mot Libergsgatan bildas en
öppen grusad gård .

Vikingen 12. Libergsgatan/Stenmansgatan.

Vikingen 12 och 16, korsningen Stenmansgatan/
Libergsgatan.
Inne i kvarteret saneras marken och flera
byggnader har rivits.
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BEBYGGELSEN I OMGIVANDE KVARTER
Kvarteret Vikingen angränsar till kvarteren
Valpen (Valpen 2), Vinkeln, Vapnet, Fristaden
(Rothoffsparken), samt ån med kvarteret
Nithammaren på andra sidan ån.
KVARTERET VALPEN , F.D. VESSLAN
Valpen 2 vid Stenmansgatan bebyggdes 1944
med en industrianläggning som innehöll
separata kontors- och produktionsytor, efter
ritningar av Frej Klemming. Kontoret är
uppfört i 2 våningar med fasader i rött tegel.
Bakom kontorsbyggnaden ligger den stora
fabrikslokalen med sågtandstak. Valpen 2
innehåller idag Willys.
Valpen 1 bebyggdes1918 efter ritningar av
Industribyrån. Huset har bärande tegelpelare
och mellan dessa höga smala fönster.
Byggnaden är senare på- och tillbyggd. Till
fabriken hörde också en portvaktsvilla vid
Kungsgatan. Framför fabriken fanns en stor
anlagd trädgård ut mot Kungsgatan, numera
parkering. I Valpen 3 finns postens stora
anläggning från 1992, med fasad av ljusa
betongelement.
Karaktärsdrag
Den bebyggelse som angränsar till Vikingen
präglas av den storskaliga industrianläggningen i rött tegel som sträcker sig
längs Stenmansgatan. Den lägre byggnadsdelen med sågtak har en tydlig industriell
karaktär som skiljer sig från kontorsdelen i
två våningar.

Kvarteret Valpen från Stenmansgatan.

Kvarteret Vinkeln från Libergsgatan.

KVARTERET VINKELN
Kvarteret Vinkeln, sydväst om Libergsgatan
upptas av elverkets anläggning byggd på
1960-talet. Här fanns tidigare putsade
flerfamiljshus uppförda på 1910- och 1920talet.
Kvarteret Valpen från Stenmansgatan.

Libergsgatan, mot sydost. Kv. Vikingen till vänster
och kv. Vinkeln till höger med den dominerande
transformatorstationen.
.

Elverkets kontorsbyggnad är i 3 våningar med
fasader i rött tegel. En stor del av kvarteret
mot Rothoffsvägen upptas av parkering med
gräsytor och omgivande träd. Under 1970talet tillkom garage och verkstäder på en del
av parkeringen. 2009 byggdes en ny transformatorstation i västra delen av kvarteret.
Karaktärsdrag
Kvarteret Vinkeln präglas av elverkets
verksamhet med glest placerade byggnader.
Den stora transformatorstationen dominerar i
nordväst och tegelbyggnaden i 3 våningar i
sydost
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KVARTERET NITHAMMAREN
I Kvarteret Nithammaren på norra sidan ån
finns Munktellstaden med äldre industribebyggelse i tegel, som nu fått nya funktioner
och inrymmer en blandning av handel kontor,
service, kultur och idrott. I anslutning till de
äldre byggnaderna har ett nytt badhus
uppförts. Dessutom planeras nya bostäder i
norra delen av kvarteret.
Karaktärsdrag
Kvarteret präglas mot ån av Munktells f.d.
industrianläggning med stensatt kaj och
Munktellmuseet. Här finns även delar som
fortfarande har industriell prägel. Mitt emot
Vikingen 15 är det badmintonhallen och det
nybyggda badhuset som karaktäriserar miljön.

Det nya badhuset.

Munktellmuseet.

Foto från södra sidan av ån mot den nya bron och
badmintonhallen på andra sidan.

Munktellområdet.

Badmintonhallen, badhuset och den nya bron.
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ÅSTRÅKET
Marken närmast ån är obebyggd. Längs med
ån finns träd, buskar, bänkar och belysningsstolpar, samt en gång- och cykelväg. Här finns
också rester av en stensatt kaj med en liten
lyftkran. En ny g/c-bro har byggts mellan
Stenmansgatan och John Engellaus gata. Nedre
hamn och promenadstråket längs med
Eskilstunaån kommer att rustas upp och
planeras få en naturlik karaktär.
Karaktärsdrag
Åstråket har idag en något vildvuxen karaktär
i denna del.

Nedre hamn med åstråket mot väster. Bakom
buskaget t.v. döljer sig Vikingen 15.

Kontorsbyggnadens i Vikingen 15 syns i
bakgrunden.

Foto från Stenmansgatan mot den nya bron och
badhuset.

Gång- och cykelväg läng ån. Foto mot väster.
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KVARTERET VAPNET
Kvarteret Vapnet ligger sydost om kvarteret
Vikingen, på motsatta sidan om Rothoffsvägen.
Närmast Rothoffsvägen, i norra delen av
kvarteret, ligger Vapnet 3 med småskalig
bebyggelse i form av två vinkelställda
förrådslängor från 1940-talet, samt en
grusplan med parkeringsplatser. Vapnet 2
som ligger i västra delen av kvarteret, vid
Rothoffsvägen, består av en stor
parkeringsyta.
I nordvästra delen av Vapnet 1 ligger en lång
uthusbyggnad i rödmålad träpanel, från
Gevärsfaktoriets tid. Här finns också en
parkeringsyta och en mindre byggnad, även
den med rödmålad träpanel, som innehåller
reservkraftverk för Energimyndigheten.
Trafikverkets kontor i 7 våningar i kv. Vapnet
1 dominerar områdets södra del.
Inom kvarteret Vapnet utreds nu möjligheten
att bygga bostäder, tanken är att den nya
bebyggelsen ska binda samman Väster med
stadskärnan.

Karaktärsdrag
Kvarterets norra del, närmast Rothoffsparken,
karakteriseras av de låga förråds- och
uthuslängorna med en grusad gård och
parkeringsytor. Denna miljö berättar om
kvarterets historia som en del av en bruks- och
industrimiljö.
Den södra delen präglas av den höga
trafikverksbyggnaden och den anslutande
stora gräsytan i kvarterets mitt.

Ekonomibyggnaden ifrån 1940-talet i
kv. Vapnet 3.

Samtliga byggnader är placerade rätlinjigt i
förhållande till varandra. Även om de inte
ingår i de la Vallées stadsplan från 1658 är
kvarteren och byggnaderna orienterade efter
samma princip.
I övrigt är det parkeringsplatserna med
hårdgjorda ytor som präglar kvarteret.
Parkeringsplatserna bidrar till att miljön hålls
öppen men innebär i övrigt negativ påverkan
på kulturmiljön.

Ekonomibyggnaden som bevarats från
Gevärsfaktoriets tid. Kv. Vapnet 1.

Eftersom område är plant och glest bebyggt
finns i dagsläget möjlighet till långa siktlinjer i
alla väderstreck Öppenheten, växtligheten,
byggnadernas orientering och närheten till
parkerna karaktäriserar platsen.

Trafikverkets byggnad från norr med anslutande
gräsplan och träd.
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KVARTERET FRISTADEN, ROTHOFFSPARKEN
Kvarteret Vikingen 15 gränsar till den lummiga
Rothoffsparken i sydost. Parken som ligger vid
ån och avgränsas av Rothoffsvägen,
Stallgången och Hamngatan, är stadens äldsta
anlagda park. Parken rustades upp på 1970talet och har idag en botanisk inriktning.
Parken präglas av stor artrikedom och
växterna har försetts med skyltar. Här finns
också stora öppna ytor som används mycket
av allmänheten. I parken finns även tre
karpdammar, en funktionsanpassad lekplats,
boulebana, restaurang och ett kafé. Parken har
ett ostört läge i staden. Rothoffsparken
avgränsas mot Stallgången och Rothoffsvägen
av trästaket.

Styrmansbostaden från 1883.

Rothoffsvägen med parken till vänster.

Rothoffsparken med vy över dammarna som
anlades på 1700-talet.

Rothoffsparken från Rothoffsvägen.

I parken ligger en småskalig träbebyggelse,
många av husen är uppförda under 1800-talet.
Planstrukturen går dock tillbaka till 1700-talet
och Fredrik Rothoffs bruksanläggning. De
äldsta träden i parken är 300 år gamla ekar.
Karaktärsdrag
Parken karaktäriseras av den glest placerade
småskaliga träbebyggelsen och parkmiljön
med stora träd och dammar. Miljön har
bevarat stora drag av 1700-talets bruksmiljö,
med en bruksherrgård och symmetriskt
placerade flygelbyggnader i ena änden av en
bruksgata. Gatan var ursprungligen kantad av
smedjor, senare av bruksbostäder.

Rothoffsparken binds visuellt samman med
Rinmansparken som ligger sydväst om
kvarteret Vapnet, genom att Vapnet är glest
bebyggt.
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4

HISTORISK FRAMVÄXT

1739 togs manufakturverket över av bröderna
Rothoff, båda erfarna brukspatroner. Bruket
var då starkt nedgånget. 1746 skiljdes bruket
administrativt från staden, och kallades
därefter Carl Gustafs stads bruk. Familjen
Rothoff drev bruket med viss framgång.

Här följer en kortfattad historik avseende
industrins utveckling i Eskilstuna.
Tyngdpunkten ligger på området Väster med
kvarteret Vikingen och närliggande kvarter
inom riksintresset; kvarteret Vapnet och
Rothoffsparken i kvarteret Fristaden.
Eskilstuna har varit en av Sveriges viktigaste
industristäder. Med sitt centrala läge i landet
med närhet till Bergslagen, krafttillgången från
fallen och skogarna i söder hade Eskilstuna
bra förutsättningar för att bli en blomstrande
industristad. Stadens framväxt har präglats av
olika administrativa indelningar.
Vid mitten av 1600-talet togs ett statligt
initiativ för att främja smidet i Eskilstuna.
Efterfrågan på byggnadssmide och verktyg var
stor i landet i och med den omfattande
byggnadsverksamheten vid denna tid. Karl X
Gustav utfärdade 1654 privilegier för Reinhold
Rademacher, manufakturverks-ägare från Riga,
som gavs kungligt tillstånd att starta en
nationell järnmanufaktur. Verket fick namnet
Carl Gustaf Stads manufakturverk. Mellan
1659 och 1668 drev Rademacher
manufakturverket som främst tillverkade
hantverksprodukter. Arkitekten Jean de la
Vallée fick i uppdrag att rita Carl Gustaf stads
rutnätsplan och typbyggnader för
Rademachers manufaktur.

För att öka smidesproduktionen grundades
1771 Eskilstuna Fristad. I Fristaden skulle
småföretagare som ägnade sig åt järn-, ståleller metallförädling fritt få etablera sig och
bedriva sin verksamhet utan skråtvång och
tullavgifter. För att grunda Fristaden köpte
kronan tillbaka delar av bruket, där ingick
bland annat Rademachersmedjorna och stora
delar av stadsområdet.
Faktoriholmarna och området söder därom
ingick inte i köpet. Här fortsatte familjen
Rothoff att driva eget järnbruk, fortfarande
under namnet Carl Gustaf stads bruk.
Tre olika administrativa stadsbildningar låg nu
intill varandra, Eskilstuna stad (Gamla staden
och området mellan ån och Fristadstorget,
som sedan 1600-talet kallats Nystaden),
Fristaden och Carl Gustaf stads bruk. 1833
slogs Fristaden samman med den ursprungliga
stadsdelen och dagens Eskilstuna växte fram.
Jean de la Vallées rutnätsplan från 1658, som
utgjorde grunden för kommande stadsplanering.
Nuvarande kv. Vikingen ligger utanför rutnätsplanen. Källa: Eskilstuna stadsmuseum.
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Kvarteret Vapnets nordöstra del ligger på
mark som följde med när Carl Gustafs stads
bruk 1746 administrativt bröts ut ur staden.
När Fristaden grundades 1771 förblev
området i familjen Rothoffs ägo. När sedan
kronan/staten köpte bruket 1812 för att
omvandla det till ett statligt gevärsfaktori
ingick området i köpet. Carl Gustafs stads
kronogevärsfaktori utökades därefter till att
även omfatta området som idag utgörs av hela
kvarteret Vapnet och nuvarande Rinmansparken.
Fram till 1907 låg området utanför stadsgränsen och genom att det tillhörde
Gevärsfaktoriet har det, trots det centrala
läget, förblivit obebyggt. Eskilstuna stad
övertog marken 1969. Faktoriet (sedan 1943
FFV, Försvarets fabriksverk, från 1970
Förenade Fabriksverken) hade då flyttat till
Svista öster om staden. Verksamheten lades
ner 2012.
Nordöstra delen av kvarteret ingick i familjen
Rothoffs gård och användes för ekonomibyggnader. 1830 fanns här en kringbyggd
ladugård; den länga som finns i Vapnet 1 kan
vara en rest av denna. På båda sidor av
ladugården löpte mindre vägar. Den sydvästra
ledde från nuvarande Tullgatan mot nordväst
och den nordöstra gick längs trädgården i
samma riktning.
Den sydvästra delen av kvarteret användes
som odlingsmark av faktoriets anställda och
som betesmark. Området har under 1900-talet
kallats Faktoriängarna. I den södra delen av

kv. Vapnet 1 uppfördes 1963 den byggnad
som idag disponeras av Trafikverket, som
huvudkontor åt FFV. Sedan Eskilstuna stad
tagit över fastigheten har parkeringsplatser
anlagts på de öppna ytorna.
KV FRISTADEN. ROTHOFFSPARKEN
Fredrik Rothoff har givit namn åt Rothoffsparken, som ligger på den plats där han 1742
lät uppföra en bruksherrgård med en parkliknande trädgård, Bostadshuset placerades på
tomten där Rademachers hus en gång legat.
På en karta från 1788 syns ”Caracters
Byggningen” ligga vid en gårdsplan flankerad
av fyra mindre flygelbyggnader. Svinhus,
brygghus, m.m. låg öster om mangården, I
sydost fanns stall, vagnshus och
redskapsbodar och i sydväst ladugården.
Huvudbyggnaden låg i fonden av det som idag
är Hamngatan. Längs gatan, i en axel från
huvudbyggnaden, låg bl.a. smedjor och
bostadshus, medan ett flertal hyttor, smedjor
och kvarnen var förlagda till holmarna.
Den tillhörande trädgården norr om mangården var indelad i symmetriskt anlagda
kvarter, i nordost-sydvästlig riktning fanns ett
dammsystem (ev. karpdammar). Trädgården
med tillhörande bebyggelse i nuvarande
kvarteret Vapnet ingick när kronan köpte Carl
Gustavs stads bruk 1812. 1883 revs bostadshuset från 1700-talet och ersattes med en ny
bostad för styresmannen vid Gevärs-faktoriet,
ritad av arkitekten Johan Fredrik Åbom.

Foto från 1868 som visar huvudbyggnaden vid Carl
Gustaf stads bruk uppförd 1742 av Fredrik Rothoff.
Källa: Eskilstuna stadsmuseum.

Trädgården i anslutning till bostadshuset har
genom åren bibehållits, tillsammans med
dammsystemet från 1700-talet. Kartor från
1876 och framåt visar att den del av parken
som ligger nordväst om dammarna då fått en
friare, oregelbunden struktur med slingrande
gångar. Parken närmast bostaden och mot
vattnet behöll de rätlinjiga kvarteren från
1700-talet. Trädgården rustades upp och
öppnades för allmänheten under 1970-talet
efter att Eskilstuna stad tagit över
förvaltningen.
ALLÉER LÄNGS ROTHOFFSVÄGEN OCH
KUNGSGATAN
Eskilstuna stad anlade 1860 Nedre hamnen ett
stycke nedanför forsarna vid Faktoriholmarna,
strax norr om Rothoffsparken. För att komma
dit anlades en väg över Gevärsfaktoriets mark.
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Den fick samma sträckning som dagens
Kungsgatan och Rothoffsvägen runt kvarteret
Vapnet. Alléer planterades både längs
Kungsgatan och Rothoffsvägen.

Kvarteren var stora och gatorna raka. Närmast
Rinmansparken byggdes två kvarter med
flerfamiljshus, resten av området bebyggdes
med industrier och mindre fabriker.
Bebyggelsen mellan järnvägen och Kungsgatan
placerades relativt tätt med sammanhängande
fasader ut mot omgivande gator enligt
traditionell stadsmässig planering.
Tillkommande byggnader från 1950-talet
bryter delvis mot detta mönster och är fritt
placerade på tomterna. Väster kom att bli
Eskilstunas första renodlade industriområde.
Allén längs Rothoffsvägen. Foto mot norr.

INDUSTRIOMRÅDET VÄSTER

Karta från 1876. Alléerna till Nedre Hamnen är
inritade liksom järnvägens dragning till hamnen.
Beskuren. Källa: Eskilstuna stadsarkiv.

Området Väster fick sin nuvarande stadsplan
1907, ritad av stadsingenjören O. Sjöling. Det
fanns ett behov av att anlägga ett särskilt
industriområde. Traditionellt låg fabrikerna på
bakgårdar inne i staden, men när industrierna
växte ökade efterfrågan på tomter där
fabrikerna kunde expandera. Väster om
stadens centrum, på båda sidor av ån där det
tidigare hade varit åkermark, fanns goda
förutsättningar för ett nytt industriområde.
Sedan 1860 hade Eskilstunaån ångbåtsförbindelse med Mälaren. Från 1878 fanns
också järnväg i området. Med stickspår bands
områdena på båda sidor av ån samman med
hamnarna. Norra hamnen låg på den norra
åstranden.
Området söder om ån började bebyggas
närmast järnvägen och sedan norr ut mot
Eskilstunaån.

De första fabriksanläggningarna som byggdes
är exempel på sekelskiftets representativa
fabriksarkitektur. På 1920- och 1930-talen
började mindre företag att etablera sig i
området. De nya anläggningarna bestod ofta
av en huvudbyggnad som sedan byggdes till
efter hand.
Under 1940- och 1950-talen byggs det flera
större industrier med kontorsbyggnader i 2
våningar och produktionslokaler i form av
lägre hallar. Ett exempel är anläggningen i kv.
Valpen 2, som ritades av Frej Klemming.
Under 1960- och 1970-talen uppfördes stora
industribyggnader i betong och plåt.
1970-talet innebar en nedgång för industrin i
Eskilstuna och flera företag lades ned.
Endast ett fåtal nybyggnader har tillkommit
efter 1970-talets nedgångsperiod. Två
exempel är postkontoret vid Björksgatan i kv.
Valpen 1 och tillbyggnaden 2005 för Ågerups
Grafiska AB i kv. Vikingen 7.
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De flesta lokaler som byggts under senare år
är i mindre skala och har ofta tillkommit för
att anpassa befintliga lokaler till nya
verksamheter.

Även träbyggnader förekom, inom Vikingen 9
låg en anspråkslös rödfärgad trälänga från
1928 som inrymde en verkstad för Edvin
Neiströms rakknivs-fabrik. Längan revs
nyligen.

Som exempel på betydande industrier norr om
Eskilstunaån kan nämnas Munktells mekaniska
verkstad som etablerades i kvarteret
Nithammaren 1839. Företaget utvecklades
senare till Volvo BM. Volvo flyttade ut i början
av 2000-talet och området omvandlades för
att tillgodose nya, blandade verksamheter.
Arne Ljung som ritat flera av byggnaderna i
området Väster var stadsarkitekt i Eskilstuna
1940-1951. Det samma gäller Frej Klemming
som var stadsarkitekt 1927-1938 och Sven
Liljekvist (1951–1976).
KVARTERET VIKINGEN

Vikingen 9. I bildens mitt den numera rivna
verkstadsbyggnaden från 1928. Foto Joel Hanborg
2007.

De första industrierna i kvarteret byggdes vid
Libergsgatan i slutet av 1920-talet.
Utbyggnaden fortsatte under 1930- och 1940talen, med kompletteringar under de följande
decennierna. (Vikingen 7, 8, 9, 12 och 16.)
Industrierna vid Libergatan bestod av
småskaliga smidesverkstäder och gjuterier och
tillverkade bl.a. verktyg och beslag till
byggnader, bilar och bussar - eller sysslade
med ytbehandling av metallföremål, som
förnickling.
De flesta byggnaderna uppfördes i tegel och
byggdes till efter behov med låga längor.
Bebyggelsen placerades indragen på tomten
med en trädgård mot gatan.
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Kv. Vikingen 15 i norra delen av kvarteret
bebyggdes med en personalbostad, garage,
kontor och verkstäder under 1950-1970-tal.
Eskilstuna stad har haft verksamhet på
området åtminstone sedan 1930-talet.
Fastigheten har använts av stadsbyggnadsförvaltningens gatuavdelning. Gatuavdelningen har nu flyttat till nya lokaler och
husen står tomma. Några byggnader har rivits,
bl.a. en lång garagelänga i kvarterets södra
del.
Sedan 5-10 år används inte längre
personalbostaden som bostad. Den siste
hyresgästen var förrådsansvarig på
gatuavdelningen. Trädgården som hörde till
bostaden har rivits.

Foto från 2013, Eskilstuna kommuns hemsida. Här
syns den nu rivna garagelängan som bildade gräns
mot industriområdet i kvarterets södra del.

Den numera försvunna trädgården som hörde till
personalbostaden. Foto Joel Hanborg 2007.

Samma plats idag.
Personalbostad uppförd 1951. Foto Joel Hanborg
2007.
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1907-års stadskarta (beskuren). Här syns
tydligt hur parkerna tillsammans med
nuvarande kvarteret Vapnet bildar ett grönt
stråk som skiljer den äldre staden från det nya
planerade industriområdet. Kvarteret Vikingen
är obebyggt. Källa: Eskilstuna stadsarkiv.

Tyréns AB 118 86 Stockholm
Besök: Peter Myndes Backe 16
Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se
Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

1927. Nuvarande kv. Vikingen 15
är uppdelat i mindre delar och
endast bebyggt med mindre hus.
Karta över Eskilstuna stad
upprättad av V. Dale,
stadsingenjör. Beskuren
Källa: Eskilstuna stadsarkiv.

Tyréns AB 118 86 Stockholm
Besök: Peter Myndes Backe 16
Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se
Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

1938. Ytterligare några
byggnader har tillkommit. (1946
års karta likadan). Karta över
Eskilstuna stad upprättad av V.
Dale. Beskuren.
Källa: Eskilstuna stadsarkiv.

1955. Nu har kv. Vikingen 15
bildats och fler byggnader har
uppförts, bl.a. personalbostaden.
Karta över Eskilstuna stad
upprättad av E. Gabrielsson,
stadsingenjör. Beskuren.
Källa: Eskilstuna stadsarkiv.

1962. Ytterligare hus har
uppförts. Många av dem finns
kvar idag. Karta över Eskilstuna
stad upprättad av E. Gabrielsson,
stadsingenjör.

V 15

Karta som visar tillkomstperiod för byggnaderna inom
området Väster. Bild hämtad ur ”Väster
Eskilstuna-övergripande strategi med kulturhistorisk
och marknadsmässig analys”, Nyréns Arkitektkontor.
Bilden är beskuren.
Byggnaderna inom Vikingen 15 är uppförda mellan
1950- och 1970-talet.
Inom övriga delen av kvarteret, vid Libergsgatan är
spridningen större, med byggnader uppförda mellan
1920- och 2000-tal, av dessa är ett flertal byggnader
från 1930-1940-talen.

Tyréns AB 118 86 Stockholm
Besök: Peter Myndes Backe 16
Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se
Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986
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KULTURHISTORISKA
ASPEKTER

VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAGSAMMANFATTNING
INDUSTRIOMRÅDET VÄSTER
Bebyggelsestrukturen i Väster är komplex
och man kan urskilja årsringar med
tidstypiska industribyggnader från olika
utbyggnadsetapper.
Kvarteren söder om ån
Järnvägen styrde industrins lokalisering och
området bebyggdes från söder och norrut.
Kvarteren är stora och gatorna är raka.
Anläggningarna består ofta av en eller flera
huvudbyggnader som byggts om- och till
när nya behov uppstått. Här finns
husvolymer av olika storlekar och typer.
Området upplevs ändå som homogent
beroende på att många byggnader har fasad
av rött tegel och stora ljusinsläpp i form av
lanterniner, sågtak eller stora fönster.
Verksamheterna har varierat, med stor andel
tung industri såsom gjuterier och
verkstadsindustrier. Bebyggelsen berättar
om en betydelsefull epok i Sveriges och
Eskilstunas 1900-talshistoria.

Tyréns AB 118 86 Stockholm
Besök: Peter Myndes Backe 16
Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se
Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

KV VIKINGEN
Kvarteret Vikingen som helhet präglas av
den småskaliga, organiskt framvuxna
industribebyggelsen, närheten till ån och
Rothoffsparken, det glest bebyggda kv.
Vapnet i öster och de mer storskaliga
byggnaderna i kv. Valpen och Vinkeln i
väster respektive söder.
Kvarteret Vikingen med industribyggnader i
1-2 våningar speglar industrins expansion
under första hälften av 1900-talet. Området
har innehållit småindustri med inriktning på
smidesverkstäder och gjuterier. Många av
byggnaderna längs Libergatan har pekats ut
som kulturhistoriskt värdefulla. Denna
bebyggelse har en sammanhållen karaktär
med fasader i rött tegel och ofta spröjsade
fönster. Mot Libergsgatan finns förgårdar
med träd och buskar, vilket visar att man
lagt ner omsorg på miljön. Flera av husen
har ritats av stads-arkitekter i Eskilstuna.
Anläggningarna har byggt till allt eftersom
nya behov uppstått.
KV VIKINGEN 15
Kv. Vikingen 15 har präglats av gatuavdelningens verksamhet och har en gles
bebyggelse bestående av kontor, garage
och förråd. Längorna har placerats vinkelrätt
i förhållande till varandra, längs med
fastighetsgränserna samt i kvarterets mitt.
Här finns också en personalbostad från
1951 som bedömts vara kulturhistoriskt
värdefull.

Vi menar att även kontorslängan längs
Rothoffsvägen är värd att bevara på grund
av sitt miljöskapande värde.
Husen är uppförda i 1-2 våningar med
fasadmaterial i tegel, plåt eller betong.
Tomten har varit inhägnad med ett staket
och det har funnits begränsade möjligheter
till siktlinjer genom kvarteret. Inom den
glest bebyggda fastigheten finns långa
siktlinjer i flera riktningar, t.ex. från
nordväst till sydost.
KV VAPNET
Det sparsamt bebyggda kv. Vapnet består
till stor del av parkeringar, samt en öppen
gräsyta. Trafikverkets kontorshus i 7
våningar i dominerar omgivningen.
Kvarteret präglas också av läget mellan två
parker: i nordost Rothoffsparken med
småskalig bebyggelse och i sydväst
Rinmansparken i kv. Visdomen, m fl.
I kvarteret Vapnet 1 finns en lång och låg
förrådsbyggnad i trä som härstammar från
Gevärsfaktoriets tid. Byggnaden har ett stort
kulturhistoriskt värde och bör skyddas i
detaljplan. I kvarteret Vapnet 3 ligger två
förrådlängor från 1940-1950-talet av visst
kulturhistoriskt värde samt en sentida
elverksbyggnad.

De äldre byggnader och den öppna mark
som finns i kv. Vapnet idag berättar om en
del av Gevärsfaktoriets historia. Det handlar
både om försörjning (platsen för ladugården
och odlingsmarken) och om provning,
hantering och förvaring av produkterna.
KV FRISTADEN, ROTHOFFSPARKEN
Rothoffsparken präglas än idag av sitt
ursprung som symmetriskt anlagd
bruksherrgård med omgivande trädgård.
Anläggningen ingår i miljön kring
Faktoriholmarna och har ett stort
kulturhistoriskt och miljömässigt värde.
Eskilstuna kommun har medvetet värnat om
båda miljöerna som viktiga symboler för
stadens historia. Rothoffsparken är skyddad
genom bestämmelser i detaljplan.
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
MED RIKTLINJER

Eskilstuna har en stark identitet som
industristad och när nu industriområdena
omvandlas är det viktigt att värna
karaktärsskapande och betydelsebärande
strukturer och objekt i den byggda miljön.
Inom planområdet finns en sedan tidigare
utpekad kulturhistoriskt värdefull byggnad
(personalbostaden). Planområdet gränsar till
ett område av riksintresse för kulturmiljövården, samt till kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse i övriga delar av kvarteret
Vikingen.
LANDSKAPETS LÄSBARHET

GATURUM OCH BEBYGGELSE I
ANGRÄNSANDE KVARTER
Kvarteret Vikingen avgränsas av Libergsgatan, Stenmansgatan, Rothoffsvägen och
stråket längs Eskilstunaån. Här behandlas
endast de tre sistnämnda, som berör
Vikingen 15. Gaturummen har mycket olika
karaktär
Stenmansgatan har en enklare, industribetonad karaktär och präglas av den långa,
plåtklädda liderbyggnaden i kvarteret
Vikingen 15 på sydöstra sidan och den f.d.
fabrikslokalen i Valpen 2 på nordvästra
sidan. Liderlängan ligger i gatuliv innanför
en smal trottoar med självsådda buskage.
Motstående byggnad ligger något indragen
på tomten och här finns en buskplantering,
en bredare trottoar samt parkering.

Stora delar av bebyggelsen inom kvarteret
Vikingen är fortfarande bevarad. Även om
vissa byggnader nu är rivna går det
fortfarande att avläsa områdets historia.

och industri- och verksamhetsbyggnader
placerade med långsidan mot gatan.
Byggnaderna är 1,5 - 2 våningar. Framför
industribyggnaderna löper en gångväg och
utanför denna är alléträden planterade i ett
grässtråk.

Rothoffsvägen med allé och gatuavdelningen
kontorsbyggnad till höger.

Det samma gäller gatuavdelningens
verksamhet inom Vikingen 15. Det faktum
att trädgården vid personalbostaden rivits
minskar läsbarheten något, de gröna
inslagen är också viktiga för att förstå en
miljö.
Stenmansgatan, Foto mot norr.

Gaturummet längs Rothoffsvägen som
helhet är till stor del väldefinierat, med allén

Rothoffsvägen med den staketomgärdade
Rothoffsparken i bakgrunden.
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BEBYGGELSEN I KVARTERET VIKINGEN
Kvarteret Vikingen som helhet präglas av
den småskaliga, organiskt framvuxna
industribebyggelsen, närheten till ån och
Rothoffsparken, det glest bebyggda kv.
Vapnet i söder och de mer storskaliga
byggnaderna i kv. Valpen och Vinkeln i
nordväst respektive sydväst.
VIKINGEN 15

lummiga Rothoffsparken med småskalig
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Den
allékantade Rothoffsvägen präglar miljön i
detta väderstreck.

Husen är uppförda i 1-2 våningar med
fasadmaterial i tegel, plåt eller betong, det
sistnämna materialet gäller längan mot ån.
Karaktäristiskt är också läget vid ån och att
fastigheten i sydost gränsar till den



Riktlinjer





Ny bebyggelse bör få en orientering
och placering som ansluter till
befintlig struktur.

Utformning

Generellt

Den stora fastigheten Vikingen 15 skiljer sig
från de södra delarna av kvarteret, genom
att denna tomt nyttjats av gatuavdelningen
under lång tid, och husen är uppförda för
detta behov.
Byggnaderna är långsträckta och placerade
längs fastighetens yttre gränser - fram tills
nyligen i alla väderstreck. En garagelänga
som bildade gräns mot industribebyggelsen
i sydväst har rivits. Genom sin form och
placering definierar de kvarvarande
längorna gaturummen. Dessutom finns ett
antal längor i kvarterets mitt. Byggnaderna
är placerade vinkelrätt i förhållande till
varandra och kvarteret har en gles struktur.
Sandsilon i kvarterets norra hörn är ett
karaktäristiskt inslag.

Orientering och placering inom kvarteret

Planområdet ligger i ett riksintresse för
kulturmiljövården med huvudsakligen
småskalig bebyggelse.
Vid nybyggnation i kvarteret Vikingen
bör hänsyn tas till den omkringliggande
bebyggelsens varierande karaktär. Höjd,
volym, placering och fasadutformning
bör därmed varieras inom kvarteret.
Vid planering av ny bebyggelse är
det önskvärt att behålla en visuell
kontakt mellan kvarteret och
Rothoffsparken.

Gaturum


Karaktärsskapande gaturum
bevaras.



Längs Rothoffsgatan och Stenmansgatan kan man bygga vidare på
befintlig struktur med långsträckt
bebyggelse placerad längs med
gatan, men uppdelad på fler huskroppar för att åstadkomma
siktlinjer i nordväst-sydostlig
riktning.



Mot Rothoffsgatan och ån/Nedre
hamn bör husens höjd begränsas
till 2-3 våningar för att anpassas till
den småskaliga bebyggelsen i
Rothoffsparken. I övriga delar av
kvarteret är högre hushöjder
tänkbara.



Byggnaderna bör anpassas till
befintlig, äldre omkringliggande
bebyggelse men inte utformas som
pastischer utan ges en modern
arkitektur.



Fasadmaterialen bör hämta
inspiration från befintlig
bebyggelse.
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Befintlig bebyggelse


Den befintliga bebyggelsen, som
använts av gatuavdelningen under
en stor del av 1900-talet och början
av 2000-talet, är en del av
kommunens historia och bör
dokumenteras innan den rivs.



Personalbostaden bevaras.



Trädgården till bostaden
återskapas.



Även kontorsbyggnaden mot
Rothoffsvägen har ett miljöskapande värde och bör bevaras –
om det är möjligt.

MARK/GRÖNSTRUKTUR
Marken är hårdgjord inom kvarteret, med
mindre buskplanteringar avgränsade med
kantsten vid vissa av fasaderna. Mot
Rothoffsvägen finns planteringar invid
kontorsfasaden.
Allén och gräsytorna längs Rothoffsvägen är
också viktiga miljöskapande landskapselement. Gräsytorna bildar en övergång
mellan gata och kvartersmark.

Riktlinjer

Riktlinjer





På 1907 år karta ser man hur
Stallgången fortsätter i en väg
västerut igenom kvarteret Vikingen.
Vill man skapa ett stråk genom
kvarteret är detta ett lämpligt läge.



Siktlinjerna är beroende av
byggnadernas placering, se ovan.




Allén längs Rothoffsgatan bevaras
och förnyas vid behov.
Gräsytor och planteringar bevaras
och utvecklas.
Grönområdet vid ån bevaras och
utvecklas.

Rothoffsvägen mot norr med låga industribyggnader, gångstråk och alléträden placerade i
en grönyta.

Vy från personalbostaden mot Rothoffsparken
och kv. Vapnet.

STRÅK OCH SIKTLINJER
Tomten har varit inhägnad med ett staket
och avskärmat av byggnader, det har
funnits vissa möjligheter till siktlinjer
genom staketet vid Rothoffsvägen mot
nordväst. Vid personalbostaden har det
funnits en visuell kontakt med Rothoffparken och förrådsbyggnaderna i kvarteret
Vapnet. Inom den glest bebyggda fastigheten finns långa siktlinjer, från t.ex.
kvarterets nordvästra del mot
Rothoffsparken.

Vikingen 15. Utsikt mot öster och kv. Vapnet
3.Tidigare låg här en trädgård till personalbostaden. I Vikingen 3 planerar man att bygga
bl.a. ett äldreboende i 4 våningar.
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KÄNSLIGHET/TÅLIGHET
Kvarteret Vikingen 15 kommer att förändras
genom den planerade nybyggnationen.
Det som bör styra utformningen av den nya
bebyggelsen är det faktum att området
ingår i riksintresse för kulturmiljövården
och den omgivande bebyggelsens karaktär.
Det innebär att de sydöstra och nordöstra
delarna (Rothoffsvägen, Rothoffsparken och
ån) är det mest känsliga delarna.
.
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KONSEKVENSBEDÖMNING

INLEDNING
I Miljökonsekvensbeskrivning för program
för Väster konstateras att det finns en
målkonflikt mellan bevarandet av riksintresset och förtätning av staden.
Kv. Vikingen 15 ingår i riksintresse för
kulturmiljövården, som speglar Eskilstunas
framväxt som industristad. Kvarteret ingår i
industriområdet Väster och fastigheten har
präglats av gatukontorets verksamhet
under mer än 60 år. Den kommunaltekniska verksamheten är en viktig del av
stadens utveckling.
BEDÖMNINGSSKALA
De kulturhistoriska bedömningarna som
används i denna analys är:
Stora negativa konsekvenser uppstår när
påverkan sker i en kulturmiljö med höga
bevarandevärden, vanligen riksintresse eller
lokalt eller regionalt utpekade viktiga
värden, men stora värden kan också
representeras av mycket värdefulla enskilda
objekt eller byggnadsdelar som inte alltid
kommit med i övergripande inventeringar.
Om påverkan innebär att miljöns värdekärnor skadas eller får till följd att viktiga
samband och strukturer går förlorade
uppstår stor negativ konsekvens.
Tyréns AB 118 86 Stockholm
Besök: Peter Myndes Backe 16
Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se
Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Måttliga negativa konsekvenser uppstår
när viktiga kulturmiljövärden påverkas i
mindre grad än ovan. Kulturmiljö som
fragmenteras så att dess helhet inte kan
uppfattas. Strukturer och samband som
försvagas och blir mindre tydliga. Enstaka
kulturvärden, välbevarade, unika eller på
annat sätt värdefulla i ett regionalt
perspektiv går förlorade.
Små negativa konsekvenser uppstår när
enstaka kulturmiljöobjekt av mindre
betydelse påverkas eller tas bort. De
enstaka objekten är inte betydelsebärande
för kulturmiljöns helhet eller är inte unika
eller sällsynta av sin typ. Samband och
strukturer kan även i framtiden uppfattas.
Inga konsekvenser, vare sig negativa eller
positiva, förväntas på befintliga
kulturmiljövärden.
Positiva konsekvenser uppstår när
projektet bidrar till att tydliggöra och
förstärka kulturmiljöns samband och
strukturer.

I kulturmiljöer – områden eller enskilda
objekt – med hög känslighet för påverkan
ställs större krav på utförande, placering
och anpassning till befintlig miljö vid
förändring. Med en medveten planering kan
tillägg eller ändringar i en miljö med hög
känslighet ändå ge en positiv påverkan.
Å andra sidan kan ändringar i en
kulturmiljö med låg känslighet medföra
negativ påverkan om ändringen utförs utan
tillräcklig hänsyn och anpassning till
befintliga värdebärande karaktärsdrag och
definierade kulturvärden.
KUNSKAPSVÄRDE – UPPLEVELSEVÄRDE –
BRUKSVÄRDE
Nedan bedöms projektets konsekvenser för
områdets kunskapsvärden, upplevelsevärden och i någon mån bruksvärden.
Kunskapsvärde innebär att ett objekt eller
en miljö utgör en källa till kunskap om en
plats eller en företeelse. Upplevelsevärde
kan avse estetiska kvalitéer hos objekt och
miljöer. Det kan också handla om huruvida
en miljö har egenskaper som gör det
möjligt att förstå historiska sammanhang –
ofta kallat landskapets läsbarhet.

Begreppet bruksvärde innebär ett ekonomiskt
perspektiv tillämpat på en kulturmiljö och kan
t.ex. innebära att objektet har ett pågående
bruk som är kulturhistoriskt intressant, att
byggnadernas kulturvärde bidrar till att höja
deras bruksvärde eller att en ny verksamhet
höjer tomma byggnaders bruksvärde och
därmed bidrar till att byggnaderna bevaras.
De bevarade byggnaderna och miljön i
kv. Vikingen 15 besitter kunskapsvärden
då de är källor till kunskap om Eskilstunas
kommunaltekniska historia. Miljön har ett
upplevelsevärde – även om ett par
byggnader har rivits och de kvarvarande är
tömda idag kan man få en uppfattning om
hur anläggningen använts.
Ny bebyggelse inom fastigheten kan komma
att påverka upplevelsen av omgivande
områden, som Rothoffsparken och övriga
delar av kv. Vikingen.
Bruksvärde är ett tvetydigt begrepp i kulturmiljösammanhang och att bedöma
bruksvärdet i ekonomiska termer är
egentligen inte en antikvarisk fråga. När det
gäller bruksvärdet i kv. Vikingen 15 görs
dock här bedömningen att det är avhängigt
placeringen i staden och närheten till de
attraktiva miljöerna Rothoffsparken, den
äldre industribebyggelsen i kv. Vikingen,
Rademacherområdet och Eskilstunaån.
Befintliga byggnader som vaktmästarbostaden och kontorslängan vid
Rothoffsvägen kan påverka bruksvärdet
positivt om kulturvärdena tas till vara och
framhävs vid planering av ny bebyggelse.

KORT OM PROJEKTET
Fastigheten Vikingen 15, som ägs av Peab
Bostad AB, avgränsas av Rothoffsvägen,
strandpromenaden, Stenmansgatan och
fastigheterna Vikingen 7, 8 ,9, 12 och 16.
Peab planerar att bygga bostäder på
tomten. AQ arkitekter/Tyréns har tagit
fram ett underlag till detaljplan daterat
2017-05-11.
FÖRESLAGNA ÄNDRINGAR OCH
KONSEKVENSER FÖR KULTURVÄRDEN
UNDERLAG
Kv. Vikingen 15 Nya bostäder i Väster,
Eskilstuna. AQ/Tyréns arkitekter
2017-05-11.
BESKRIVNING AV FÖRSLAGET MED
KONSEKVENSBEDÖMNING
Förslaget syftar till att skapa en blandad
stadsdel där bebyggelsen varierar i
utbredning och höjd och utan en alltför
strikt struktur. Kvarteret avgränsas av
Rothoffsvägen, Libergsvägen, Stenmansgatan och Eskilstunaån. Totalt inrymmer
förslaget ca 385 lägenheter.
I kommunens ”Begäran om uppdrag” 2015
anges att, med hänsyn till riksintresset, ska
det i det fortsatta planarbetet göras en
bedömning på vilket sätt volymerna och
gestaltningen på bästa sätt stöder och ger
en bra relation till stadsstrukturen,

kulturmiljöerna och åstråket i norr. En
utgångspunkt är också att hitta kopplingar
mellan fastigheterna inom stadsdelen
Väster, men även till centrum, och andra
sidan ån och åstråket. En ny koppling som
binder ihop Stallgången med
Stenmansgatan utreds.
En ny gång- och cykelbro över ån mellan
Stenmansgatan och John Engellaus gata
uppfördes under 2016.
Planstruktur
Mot Rothoffsvägen och Stenmansgatan ger
kvarteret ett slutet intryck, med sammanhängande huskroppar placerade parallellt
med gatorna och i gatuliv, på samma sätt
som befintliga hus. Här skapas väl
definierade gaturum.
I nordost ligger husen med kortsidorna mot
ån och här, liksom mot Libergsgatan är
strukturen öppnare, därmed skapas siktlinjer från sydväst ner mot ån. (Idag har
kvarteret en sluten karaktär mot ån.) Inne i
kvarteret är husen placerade i sydväst –
nordostligt riktning. Husen är något
förskjutna i förhållande till varandra och
inne i kvarteret relativt fritt placerade i
förhållande till huvudriktningen. Mellan
husen skapas offentliga stråk som även
utgör gårdsrum.
Kommentar: Det är positivt för kulturmiljön
att man behållit de väldefinierade gaturummen mot Rothoffsvägen och Stenmansgatan. Den fria placeringen av byggnader
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inne i kvarteret anspelar på befintlig,
organiskt framvuxen struktur, även om
riktningen är en annan.
Mark/kommunikationsstråk
Den befintliga markytan är plan, och
sträcker sig över hela kvarteret som ett
sammanhängande golv
I den del av kvarteret som vetter mot
Stenmansgatan placeras enligt förslaget ett
underbyggt garage, nedsänkt till 2/3. Det
innebär att marknivån kommer höjas med
ca. en meter. Nivåskillnaden tas upp med
hjälp av trappor och terrasseringar. Den del
som vetter mot Rothoffsvägen (”Södra
delen”) ska enligt planen bli bilfri, med
undantag för handikappfordon.
Närmast husen bildas en privat zon med
uteplatser som ansluter till de mellanliggande stråken. De privata uteplatserna,
som är ca 0,5m upphöjda, skiljs från
gårdsstråken genom höjdskillnaden och
materialvalen. Inom den privata zonen ryms
entréytor och privata uteplatser. De mellanliggande zonerna, gårdsstråken, har en mer
offentlig karaktär och binder samman
bebyggelsen med åstråket. Gårdsstråken
rymmer komplementbyggnader som
cykelförråd men även lekytor och ytor för
samvaro.
De privata ytorna kommer ha betongbeläggning, medan övriga ytor täcks av
stenmjöl. Mot Stenmansgatan planeras ett
större grönt inslag. Den del av kvarteret

som vänder sig mot Rothoffsvägen kommer
ha en mer offentlig karaktär.
En ny gång- och cykelväg planeras parallellt
med Libergsgatan, en förlängning av
Stallgången. Ett diagonalt kommunikationsstråk löper genom området i ungefär nordsydlig riktning och genom hela kvarteret
löper ett g/c-stråk som en central axel i
nordost-sydvästlig riktning. Hit leds hela
områdets dagvatten för att fördröjas i s.k.
Rain gardens.

Därefter följer längs Stenmansgatan en rad
med åtta hus som varierar i höjd från 3-5
våningar. Längs g/c-vägen i sydväst ligger
ett 5-våningshus, två hus i 4-5 våningar och
ett hus i 3-4 våningar. Längs Rothoffsvägen
ligger sju hus i 3-4 våningar och inne i
kvarteret löper två rader med hus där
höjden är 3-4 våningar, med undantag för
ett enstaka 5-våningshus. Mellan husraderna finns 13 lägre ”parhus” i 2,5
våning.

Det finns också planer på ett torg med en
hårdgjord yta i Rothoffsvägens norra ände
(Nedre Hamntorget).

Husen är i många fall förskjutna i förhållande till varandra. Mot Stenmansgatan
och Rothoffsvägen är kvarteret mer slutet,
medan det öppnar sig mot g/c-vägen och
strandpromenaden.

Kommentar: Markytan har tidigare utgjort
ett sammanhängande ”golv”. Förslaget
innebär att nivåskillnader och avgränsningar skapas. Det finns dock en ambition
att ge stora delar av ytan en offentlig och
sammanhängande karaktär. Dagvattenkanalerna blir ett nytt inslag i miljön.

Kommentar: Det är positivt för kulturvärdena att de högre husen förlagts till
hörnet Stenmansgatan - g/c-vägen och att
höjden hålls ner mot Rothoffsvägen och
strandpromenaden.

Husens höjd
Handlingen redovisar principerna för
höjdsättning. Höjden varierar mellan 2,5
och 7 våningar. Den högsta bebyggelsen, 5
och 7 våningar, finns i områdets västra del
(Stenmansgatan – g/c-vägen). I den östra
delen håller husen en lägre höjd; 3-4
våningar (Rothoffsvägen – strandpromenaden).

Husens utformning
I stora delar av kvarteret föreslås en enkel
hustyp som kan varieras avseende längd
och höjd. Dessutom finns de lägre
parhusen utan hiss i kvarterets mitt.
Handlingen föreslår som fasadmaterial rött
tegel i olika förband och bränningar och
träfasad med röd slamfärg eller linoljefärg.
Detaljer som visas är betongglas, räcken i
cortenstål och småspröjsade fönster.

I västra hörnet vid Stenmansgatan och
Willys har man placerat ett 7-våningshus.
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Husen förses med utanpåliggande
balkonger mot omgivande gator och mot
gården. Mot ån är de indragna i fasaden.
Detta gör att de inte inkräktar på den
offentliga miljön vid strandpromenaden.
Mot Stenmansgatan (och även mot
Rothoffsvägen enligt muntliga uppgifter
från arkitekten) kommer husen ha smalare
utanpåliggande balkonger - för att minimera påverkan på den offentliga miljön.
Kommentar: Ur handlingen kan man utläsa
en ambition att anpassa de nya husen till
kulturmiljön och riksintresset, Den
föreslagna fasadutformningen anknyter till
den äldre industribebyggelsen längs
Libergsgatan och även till de två bevarade
tegelbyggnaderna inom Vikingen 15.
Däremot finns inga referenser till de stora
förrådsbyggnader i blågrön sinuskorrugerad plåt som till stor del präglat
platsen (se sid 14 i denna handling).
Därmed inte sagt att man ska bygga
plåtskjul, utan det kan handla om att man i
någon detalj anspelar på dessa byggnader.
Det är positivt att man har anpassat
balkongernas utformning till den
omgivande miljön.
Befintlig bebyggelse
Befintlig bebyggelse i kvarteret Vikingen 15
består av ett bostadshus samt kontors- och
garagelängor uppförda under 1950- 1970tal för kommunens gatuavdelning.

Vaktmästarbostadens trädgård återskapas
och blir tillsammans med bostaden
entrémotiv för området.

Det faktum att gatukontorets byggnader
rivs innebär att en del av Eskilstunas
kommunalhistoria raderas ut.

Kommentar: Det är positivt att vaktmästarbostaden bevaras och att trädgården
återskapas.

De hus som måste rivas ska dokumenteras
av antikvarie.

SAMLAD BEDÖMNING
Sammanfattningsvis är förslaget väl
studerat och till stor del anpassat till miljön
och riksintresset. Strukturen är tät och hushöjden delvis låg; den nya bebyggelsen
anknyter på så sätt till den omkringliggande miljön. De högre husen ligger i
hörnet Stenmansgatan - g/c-vägen och de
lägre mot Rothoffsvägen och strandpromenaden.
Med hänsyn till riksintresset bör husens
höjd mot Rothoffsvägen och ån dock inte
överstiga 2-3 våningar.
Det är positivt att placeringen av den nya
bebyggelsen längs Rothoffsvägen och
Stenmansgatan i huvudsak följer en
befintlig princip.
Det är också positivt att personalbostaden
bevaras, och att trädgården återskapas.
Även kontorslängan från 1959 längs
Rothoffs-vägen bör bevaras om det är
möjligt.
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Förslag för Vikingen 15 som har undersökts inom
kulturmiljöanalys (Tyréns, 2017-02-17):
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