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UPPDRAG, SYFTE & METOD

I samband vid prövning av en ny detaljplan Eskilshem 
4:1 del av, m.fl. Kapellbacken Södra i centrala Eskil-
stuna har en kulturmiljöutredning tagits fram. Syftet 
med detaljplanen är att pröva möjligheterna för en ny 
förskola. Förskolan ska prövas för 120 barn. 

Syftet med kulturmiljöutredningen är att specificera 
miljöns kulturhistoriska värden som kan identifieras 
inom utredningsområdet samt vilken berättelse som 
miljön representerar. Analysen utgår från Riksantikva-
rieämbetets Plattform för värdering och urval. Miljöns 
övergripande karaktärsdrag och känsligheter beskrivs 
kortfattat utifrån de uttryck, egenskaper och särarter 
som identifierats. Särskild vikt läggs vid det kulturhis-
toriska perspektivet och den historiska kunskapen. 
Kulturmiljöanalysen beskriver miljöns värden, egen-
skaper och karaktärsdrag. Vidare görs en känslighets-
analys och förslag på råd och riktlinjer. Dessa ska bidra 
till att främja en fortsatt möjlighet till läsbarhet av 
den kulturhistoriskt intressanta miljön i förhållande 
till sannolika åtgärder. Rapporten ska fungera som ett 
vägledande underlag vid kommande planering inom 
området. Rapporten ska ge en sammanfattande be-
skrivning av planområdets kulturhistoriska utveckling 
och värden. Med förundersökningen som grund utförs 
sedan konsekvensbedömning på planförslaget.

 

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

GRÄNSGATAN

CARLAVÄGEN

Kapellbacken

NORRA STATIO
NSGATAN

VÄ
ST

ER
GAT

AN

SU
N

D
BY

VÄ
G

EN

Eskilstuna innerstad 
inom 1600-talets 
rutnätsstad

Kloster kyrka

Munktellområdet

Eskilstunaån

Årby
Utredningsområdet ligger norr om Eskilstunaån och 
precis nordöst om Kloster kyrka inom stadsdelen 
Norr. Gränsgatan löper precis söder om utrednings-
området vilken berättar om att utredningsområdet 
tidigare låg precis utanför Eskilstuna stads gräns. 

Utredningsområdet består av en kulle med uppvux-
en grönska företrädesvis en blandning av olika löv-
träd. Inom östra delen, mot Sundbyvägen, en äldre 
väg som ledde från staden norr ut mot omgivande 
jordbruksbygd ligger en äldre skolbyggnad från 
andra hälften av 1800-talet. Bakom skolbyggnaden 
står två skyttevärn från andra hälften av 1900-talet, 
samt att det finns ett insprängt skyddsrum i berget. 
Kring skolbyggnaden som har en tydlig äldre prägel 
finns en uppvuxen trädgård, med äldre lövträd i 
form av bland annat lönn allé. Utredningsområdet 
angränsar  i norr mot en modern kioskbyggnad 
och Carlavägen norr därom. I öster är fastigheten 
bebyggd med en större volym inrymmande Lidl och 
större parkeringsytor. I söder flerbostadshus. 

 



6

DEN KULTURHISTORISKA MILJÖN

Den bärande berättelsen
Precis utanför Eskilstuna stad ligger en liten kulle, 
kallad Kapellbacken. Enligt äldre historier torde det 
ha legat ett litet kapell här, dock har inga arkeologiska 
utgrävningar hittat några spår. Marken har enda fram 
till 1907 legat utanför stadens gränser, tillhörande 
Kloster socken och under Kungsladugårds marker.  
Kullen låg omgärdad av åker- och ängsmark och förbi 
passerade en av in/och utvägarna från staden mot 
omgärdande bygd i Kloster och vidare mot bland annat 
Kafjärden. 

När folkskolestadgan infördes 1842 började inrättandet 
av skolor för bygdens barn runt i kring socknarna i Es-
kilstuna. I Kloster socken kom socknens första skolhus 
att uppföras på Kapellbacken 1862. Byggnaden fick en 
traditionell byggnadsutformning för tiden och inrym-
de 60 barn. Skolan blev snart för liten för alla bygdens 
barn och en tillbyggnad uppförde 1871 vilket gjorde 
att skolan fick en kapacitet för 144 barn. Till skolan 
fanns en större omgärdande trädgård för skolbarnen. 
Trädgården var inte bara skolgård utan användes i 
undervisningen.

Se sida 20 för historisk fördjupning

1
Överblick - 
Värden och 
potential

Presentation av miljön
Kapellbacken med Klosters fd skolhus från 1800-talets 
andra hälft med tillhörande rester av en park- och 
trädgårdsmiljö med det större omgivande grönområ-
det blir en tydlig historisk miljö i stadsbilden. Söder 
därom går Gränsgatan som är en historisk gräns för 
Eskilstuna stads äldre utbredning av staden innan 
1900-talets stora expansion. 

Miljön är småskalig och präglas av grönska med äldre 
kvarvarande gröna strukturer och växtmaterial, där 
det fd skolhuset till kloster socken ligger indragen på 
tomten, placerad i en sluttning omgiven av äldre upp-
vuxna lövträd och klippta gräsytor. 

Från 1940-talet har miljön tillhört Hemvärnet och 
Lotta-kåren och idag finns tydliga spår i form av bland 
annat två skyttevärn och en skyddsrum i berget. 



7



8

KULTURHISTORISKA VÄRDEN

Kapellbacken har framför allt en tydlig berättelse i 
form av att Klosters första skolhus ligger på platsen. 
Miljön har som helhet en hög relevans ur ett lokalt 
perspektiv för Eskilstunas berättelse om skolans 
etablering och utveckling, där miljön är en represen-
tant för en skolmiljö från andra hälften 1800-talet och 
berättar om Eskilstunas tidigaste skolbyggnader efter 
att Folkskolestadgan infördes 1842. 

Vidare utgör miljön med skolbyggnad och tillhörande 
trädgård- och parkmiljö en mycket välbevarad hel-
hetsmiljö som på ett mycket pedagogiskt sätt kan be-
rätta hur en skolmiljö från tiden såg ut. Den ursprung-
liga arkitekturen är tydlig där byggnadens årsringar 
med byggnaden från 1862 och tillbyggnaden från 1871 
fortsatt är tydliga. Byggnadsteknik och utformning 
visar tydligt på tidens arkitektoniska ideal. Där den 
ursprungliga skolbyggnaden visar på den äldre bygg-
nadstraditionen, likt en salsbyggnad uppförd i trä, hög 
gråstenssockel och sadeltak. Arkitekturen knyter an 
till landsbygdens byggnadstradition som var gällande 
vid tiden. Tillbyggnaden som uppfördes 1872 har en 
avvikande utformning med ljust putsade fasader i en 
klassisk volymverkan som visar på de arkitektoniska 
idealen i klassicismens stilideal som var populärt vid 
tiden. 

Den omgivande grönstrukturen och omgivande park-
miljö är i delar välbevarad där den allékantade infart-
svägen med lönnar, kastanjeträd, pelarekar och andra 
bevarade växter bidar till platsen ålderdomliga och är 
karaktärsskapande. Den bevarade delen av trädgården 
har en avgörande betydelse för den historiska för-
ståelsen av platsens tidigare trädgårdsundervisning. 
Skolträdgården var en viktig del av skolmiljön där 

skolträdgårdsarbete infördes som en del av skolun-
dervisningen i Sverige 1940. Trädgården för skolan 
hade flera funktioner både ur estetiska och praktiska 
aspekter.  

Miljön som helhet med skolbyggnad från 1862 och 
1872 tillsammans med rester av den bevarade träd-
gården bedöms som helhet ha ett högt kulturhisto-
riskt värde där läsbarheten av en äldre skolmiljö från 
1800-talets andra hälft utgör en bärande del av miljöns 
värde. Miljön som helhet bedöms utgöra en särskilt 
värdefull kulturmiljö, där den enskilda byggnaden 
utgör en särskilt värdefull byggnad enligt 8 kap. 13 § 
plan- och bygglagen.  

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 process-
kontext 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 kulturhisto-
riska värdet utifrån lagstiftningens begrepp.

Klosters skolbyggnad från 
1862/1871

Äldre bevarad trädgård med 
allékantad infartsväg med 

lönnar. 

Bevarad helhetsmiljö med 
skolbyggnad och omgivan-

de trädgård.
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Värdefull visuell siktlinje. Från Sunbyvägen får man ett 
historiskt blickfång i gaturummet sett mot skolmiljön.

Särskilt värdefull byggnad inom plan-
området byggår 1862/1871

Kulturhistorisk kärnmiljö med skol-
byggnad och park- och trädgård

Gångstråk
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Kulturhistoriska värdefulla egenskaper, uttryck och karaktärsdrag

• Skolbyggnaden i en tydlig äldre ar-
kitektonisk utformning från senare 
delen av 1800-talet tillsammans 
med omgivande trädgård- och park-
miljö med uppvuxna äldre ädellöv-
träd. 

• Skolbyggnaden ligger längs med 
sluttningen med en öppen träd-
gårds- och parkmiljö framför.  

• Miljön är tydlig avgränsad från om-
givningen som har en högre exploa-
tering. Här karaktäriseras miljön av 
en ålderdomlig prägel till större del 
utan moderna inslag. 

• Skolbyggnaden med entrén mot 
Sundbyvägens håll har en tydlig 
axel mot allén. Fasaden tillsammans 
med den omgivande trädgården 
med allén bildar ett tydligt histo-
riskt blickfång som ger stadsrum-
met en historisk prägel.  

• Genom att större delen av grönom-
rådet kring skolan inte har explo-
aterats i modern tid har miljön 
fortsatt fått ta plats i stadsrummet 
och blir en tydlig del av lokala 
stadsbilden.

Helhetsmiljö Park- och trädgårdsmiljön

• Trädgården öster om skolbygg-
naden bildar en grön fond mot 
gaturummet.  

• Äldre uppvuxna träd i form av 
bland annat dubbelsidig lönnalle, 
apelekar och kastanjeträd samt 
äldre fruktträd. Vidare finns 
andra typer av äldre växtmaterial 
i form av olika bland annat olika 
buskar ex nyponbuskar. Tidpunk-
ten med inventering i januari med-
förde att en inventering av kultur-
växter inte kunnat genomförts. 

• På baksidan av byggnaden finns 
en terrassering med en kallmurad 
stenmur.  

• Hela grönmiljön med området 
väster om skolmiljön bidrar till 
helhetsmiljön.  

• Gångar är grusbelagda. Avsaknad 
av hårdgjorda ytor genom exem-
pelvis asfaltering och plattor.  

• Det är framför allt större träd och 
buskar som uttrycker den tidi-
gare park- och trädgårdsmiljön.  
Parkmiljön är idag förenklad.

På baksidan av skolbyggnader finns rester efter den äldre skolträdgården i form av äldre fruktträd, 
buskar etc. samt en kallmurad stenmur. 

Fruktträd. På bilden syns även skyttevärden som 
uppfördes när hemvärnet tog över miljön från 
1940-talet. 

Äldre väg/gångstruktur som går söder om miljön. 
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Exempel på äldre uppvuxna lövträd inom park- och trädgårds-
miljön, här syns apelekarna. 

Den grusade uppfartsvägen till huvudentrén som kantas av en dubbelsidig lönnallé- 

Skolbyggnaden ligger i en sluttning omgärdad av större träd och öppna gräsytor mot Sundbyvägen. 
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Klosters skolbyggnad

• Inga nya tillbyggnader eller andra 
tillägg har skett mot entrésidan.  

• Skolbyggnaden från 1862 och 
tillbyggnaden från 1871 är tydligt 
skilda genom avvikande fasadma-
terial.  

• Interiört är byggnaderna välbe-
varade och har en tydligt avläsbar 
planlösning med äldre ytskikt och 
material så som snickerier och 
spegeldörrar.  

Skolbyggnaden 1862
• Den äldsta delen har en traditionell 

form, rektangulär i en våning samt 
vind.  

• Byggnaden står på en förhöjd 
socken i grå putsad, grovhuggen 
gråsten.  

• Fasader symmetriskt utformade 
med liggande slät träpanel målad i 
en röd kulör. 

• Centralt på fasaden en farstukvist på 
en betonggrund. Troligen från renove-
ring på 1940-talet. 

• Snickerier och fönster målade i en 
avvikande grå kulör. 

• Stående, rektangulära träfönster, 
spröjsade två lufter med tre rutor 
i varje.  

• Sadeltak, vilket är starkt karaktärs-
bärande för den historiska prägeln. 
Två symmetriskt placerade skor-
stenar. 

• Mot byggnadens baksida finns en 
tillbyggnad från andra hälften av 
1900-talet. 

• I en av de äldre skolsalarna finns 
en sedan hemvärnet och Lottakå-
ren tog över byggnaden en konst-
närligt utformad väggmålning på 
tre av väggarna. 

De två byggnaderna är tydligt avläsbara 1862/1871

Symmetrisk fasad 

Markerad sockenFarstukvist från renovering 1940/50-tal

Byggnadens baksida

Dekorativa väggmålningar från när 
hemvärnet tog över skolbyggnaden. 



13

Tillbyggnaden från 1871
• Byggnaden har en traditionell 

byggnadsvolym,rektangulär i en 
våning plus vind. 

• Byggnaden står på en grovhuggen 
naturstenssockeln, putsad och 
avfärgad svart.  

• Fasaderna är symmetrisk utforma-
de med lika stora fönster. Fasader-
na är slätputsade och avfärgade i 
en ljusgul kulör. 

• Byggnaden har en nyklassicistisk 
utformning med en tydligt mar-
kerad profilerad takfot. Målad i en 
avvikande grå kulör.  

• Stående rektangulära träfönster, 
spröjsade tvålufter med tre rutor i 
varje.  

• Sadeltak vilket är starkt karaktärs-
bärande för den historiska prägeln.

Markerad takfotslist i en avvikande färgsättning. 

Klassicistiskt formspråk 

Markerad sockel Markerad sockel Fönster i trä, tvåluft spröj-
sade i tre rutor

Sadeltak Interiört finns bevarad 
interiör, så som pardörrar 
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RIKSINTRESSET

Eskilstuna [D 5]

Motivering:
Smides- manufaktur- och industristad som speglar många olika utveck-
lingssteg 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 avancerad, rutnäts-
plan från 1658. Olika administrativa stads- och tätortsbildningar som senare 
slagits samman. Rademachersmedjorna och Fristadshusen. Handels- och 
hantverksgårdar från 1700-och 1800-talet. Industrianläggningar och stads-
planemönster från 1800-1900-tal. Bostadsområden för arbetare och tjäns-
temän från 1900-talet.
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Miljöns kopplingar till riksintresset

Tema -Stadsutbyggnaden 1800 - och 1900-talet
Eskilstunas stadsdelar från senare delen av 1800-ta-
let fram till 1900-talets andra hälft visar på stadens 
utveckling med en växande befolkning, vilket ledde 
till ett stort behov av nya bostäder för tjänstemän och 
arbetare. Planstrukturen visar på tidens ideal där stä-
derna planerades omsorgsfullt med olika kvartersfor-
mer för att skapa ett varierat stadsrum. Den varierade 
bebyggelsen visar på att områden planerades för såväl 
arbetare som tjänstemän där de första idéerna om en 
god bostad för alla kan utläsas.

Norr
År 1863 bestäms rågångarna mellan Eskilstuna 
kungsladugård och den växande staden Eskilstuna 
av öster Rekarne häradsrätt. Vid det tillfället 
tomtregleras de norra stadsdelarna. Gränsgatan med 
sina karaktäristiska krökar i nordväst och sydost 

Riksintresset Eskilstuna har ett mycket stort antal ut-
tryck. Stadens utveckling från smide, manufaktur till 
industri 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.

kommer att utgöra stadens norra gräns. Mellan denna 
och ån läggs en kvartersstruktur som är fullt synlig 
än idag. I området finns en del historisk bebyggelse 
bevarad men den präglas i stort av 1900-tals 
bebyggelse från dess andra hälft, ett resultat efter en 
omfattande sanering av äldre arbetarbostäder.

Övergripande uttryck 
• 1876 års stadsplan är fortfarande idag läsbar i ga-

tustrukturen och kvartersindelningen med bevara-
de förgårdsmarker.

• Gränsgatan

• Kloster kyrkan och angränsande Klostrets kyrko-
park 

• Stadsparken längs ån 

• Bebyggelsen i området är till stor del uttryck för 
stadens större saneringsprojekt under 1970-talet. 

Resonemang kring riksintresset och fastigheterna
Den fysiska miljön som möjliggör att utläsa och förstå 
Eskilstunas utveckling som smides- manufaktur- och 
industristad är av riksintresse. Det betyder att ett 
bevarade av miljöns uttryck och värden ur nationellt 
perspektiv främja en god hushållning med marken, 
vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Riksintressebe-
skrivningen är uppdelad i två delar, dels ett motiv som 
beskriver företeelsen, dess sammanhang och koppla-
de verksamheter, dels uttryck som gör den utpekade 
företeelsen och dess kontext utläsbar.

Bebyggelsen på fastigheten kan inte direkt koppla mot 
riksintressets värdebärande uttryck. Skolmiljön med 
Klosters första skolbyggnad från 1800-talets andra 
hälft bedöms inte utgöra ett bärande uttryck för riks-
intresset. 

Fastigheten ligger i direkt anslutning till riksintressets 
gräns, och åtgärder som sker inom fastigheten kan 
innebära visuell påverkan på riksintresset. 
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KÄNSLIGHET & POTENTIAL

Känslighetsanalys

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 
påtaglig förändras. Grunden i analysen är de värdebärande 
uttrycken, strukturer och samband som är särskilt nödvän-
diga för företeelsens helhet och relevans.

Miljön som helhet är mycket känslig för åtgärder som 
innebär att upplevelsen minskar av miljön som en 
äldre bebyggelsemiljö med skolhuset från 1800-talets 
andra hälft och den omgivande park- och trädgårds-
miljön. 

Miljön har stor potential att stärkas och utvecklas 
som en förskole-/skolverksamhet, detta bidrar till att 
tydliggöra det kulturhistoriska sammanhanget och läs-
barheten av byggnaden och platsen historiska använd-
ning som skola. 

Parkmiljön mot gaturummet i sydöst/öster är mycket 
känslig för åtgärder som innebär att byggnaden skyms 
från vägen, där värdebärande vyer och siktlinjer bryts. 
Parkmiljön är känslig för åtgärder som innebär att nya 
växter och anläggningar anläggs som inte knyter an 

Klosters skolbyggnad från 
1862/1871

Äldre bevarad trädgård med 
allékantad infartsväg med 

lönnar. 

Bevarad helhetsmiljö med 
skolbyggnad och omgivan-

de trädgård.

till de kulturhistoriska växterna och strukturerna på 
platsen med helt främmande material.  

Hela parkmiljön har potential att utvecklas som en 
park- och trädgårdsmiljö, där äldre kulturhistoriska 
strukturer och växtmaterial lyfts fram, där platsen his-
toriska användning som en skolträdgård förtydligas. 

Området bakom byggnaden är idag en tydlig baksida, 
denna sida har potential att utvecklas genom att för-
stärka givna strukturer och exempelvis äldre frukt-
träd. 

Skolbyggnaden som är Klosters första skolhus och en 
av få bevarade småskaliga byggnader och skolbygg-
nader inom staden från tiden för 1900 som finns kvar 
idag, bidrar till att byggnaden är mycket känslig för 
åtgärder som innebär att byggnaden förvanskas eller 
rivs. Det finns potential för eventuella tillägg som har 
en hög arkitektonisk ambition som inte bidrar till att 
läsbarheten av den ursprungliga byggnaden försvåras. 
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Värdefull visuell siktlinje. Från Sunbyvägen får man ett historiskt blick-
fång i gaturummet sett mot skolmiljön.

Särskilt värdefull byggnad/ mycket känsligt

Mycket känsligt/potential

Känsligt/potential Känsligt blickfång

Känslig grönmiljö utanför planområdet
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Bevarande och utvecklande står inte i motsats till varandra, befintliga värden kan mycket väl berika och användas i utveck-
lingen av ett område. I förvaltande samt förändringen av äldre miljöer bör de kulturhistoriska värdena utgöra en grundförut-
sättning för den vidare planeringen. Vid en framtida exploatering, utveckling eller förvaltning av området bör utgångspunk-
ten vara områdets befintliga kvalitéer.

ATT VÄRNA KULTURMILJÖN

Vid förändring i miljön ska antikvarisk sakkunnig 
medverka i planprocess och vid bygglov som kan 
påverka kulturmiljöns värden och karaktärsdrag. 

Att värna kulturmiljön och uppfylla lagstiftningens 
krav om varsamhet och förbud mot förvanskning. 

• Miljöns sammantagna och enskilda byggnaders 
kulturhistoriska värden ska skyddas. 

• Skolbyggnaden med tillhörande parkmiljö inom 
fastigheten ska bevaras och underhållas på ett 
hänsynsfullt sätt. (Detta gäller särskilt den blåmarke-
rade byggnaden grönmarkerade/blåmarkerade ytan i 
känslighetskartan) 

• Underhåll och reparationer ska ske med hänsyn 
till befintligt material och formspråk.  

• Ursprungliga fönster i trä ska bevaras och under-
hållas.  

• Byggnadernas huvudsakliga struktur och planlös-
ning bör bevaras. 

• Undvik att hårdgöra ytor i form av exempelvis 
asfalt och större marksten/betongplattor. Företrä-
desvis gräs och grus inom fastigheterna. 

• Värna uppvuxna äldre lövträd inom parkmiljön. 

• Ändrad verksamhet: Det finns potential att åter ha 
en skolverksamhet i byggnaden, där byggnaden 
kan utvecklas genom varsam anpassning med hän-
seende till byggnadens kulturhistoriska värden. 

• Vid en eventuell verksamhetsanpassning ska 
ursprungliga materialval vara vägledande vid 
utformningen. Exempelvis bevara äldre snicke-
rier, dörrar, fönster och andra karaktärsbärande 
element. 

• Befintliga tillbyggnader på byggnadens baksida 
kan utvecklas genom att ersättas/byggas om/
byggas till för att tillskapa nya utrymmen för en 
eventuell ny verksamhet i byggnaden.  

• En eventuell tillbyggnad kan utredas på byggna-
dens baksida samt mot väster/nordväst (exempel-
vis via länk som hålls låg). Inom det orangea området 
i känslighetskartan. 

• Eventuell exploatering och ändring behöver ske 
med stor hänsyn till byggnadens bärande karak-
tärsdrag så att dessa kan tas till vara.  

• Senare tillkomma tillbyggnader kan utvecklas och 
kompletteras.  

• Nya håltagningar i byggnaden och ev. ventila-
tionsdon på tak måste planeras och ske med stor 
hänsyn till byggnaden bärande karaktärsdrag så 
att dessa kan tas tillvara.  
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• Undvika stora markförändringar, nya byggnader 
ska placeras efter befintlig terräng och större 
nivåskillnader ska tas upp med förhöjd sockel, 
souterräng eller källarvåning.  

• En nära dialog bör hållas med antikvarisk kompe-
tens under gestaltningsskedet för att värdebäran-
de karaktärsdrag och egenskaper värnas. 

• Tillgänglighetsanpassning och annan anpassning 
med hänseende till barns behov behöver göras 
med stor hänsyn till miljöns värden. Exempelvis 
behöver tillgänglighetsanpassning inom tomten 
ske på ett sett hänsynsfullt sätt som en del av 
arkitekturen och välplanerad in i miljön. Ta fram 
utformning på ramp som är anpassade till byggna-
dernas kulturhistoriska värde och karaktärsdrag 

• En ändrad verksamhet som exempelvis en förskola 
innebär behov av komplementbyggnader. Dessa 
bör placeras på lämplig plats med hänseende till 
användning och med hänseende till utpekade vär-
den. Exempelvis undvika komplementbyggnader inom 
den grönmarkerade/mycket känsliga området enligt 
känslighetskartan. Om bebyggelsen kompletteras 
med mindre uthus ska dessa till volym och utform-
ning ta stor hänsyn till miljöns utpekade värden. 
Förslagsvis enkel utformning i trä med pulpettak/
sadeltak. 
 

Att stärka kulturhistoriska värden

• Park- och trädgårdsmiljön kan stärkas genom att 
äldre kulturväxter och bevarade äldre uppvuxuna 
träd vårdas och sköts.  

• Vid en eventuell skolverksamhet inom miljön, 
kan med fördel den tidigare skolträdgården åter 
utvecklas som en skolträdgård för barnen. Detta 
med utgångspunkt av en trädgårdsantikvarie/
landskapsarkitekt.  

• Byggnaden åter får en användning som förskola 
vilket stärker läsbarheten av byggnadens ur-
sprungliga användning som skola, där byggnadens 
förutsättningar värnas förändring. 
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Rekommendationer vid eventuellt planarbete inom fastigheten

Nedan kommer förslag på planbestämmelser vid en eventuellt ny detaljplan. Rekommendationerna är framtagna med ut-
gångspunkt i miljöns kulturhistoriska värde och de övergripande råd och riktlinjerna (s16-17) för ett fortsatt bevarande av 
miljöns kulturhistoriska värde. Ingen ingående exteriör och i interör inventering har gjorts avseende ursprungligt material.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER

Byggandets omfattning
• Grönmarkerade området i känslighetskartan bör förses 

med bestämmelse: Marken ska förses med prickmark – 
mark som inte får bebyggas.

Markens anordning och vegetation
• n - träd ska bevaras. Träd får tas ner om det utgör fara 

för människor. (4 kap. 10 §)
(Äldre uppvuxna lövträd behöver mätas in)
• q 100% av fastigheten ska vara genomsläppligt och får 

inte hårdgöras.  (4 kap. 10 §) - procentsatsen behö-
ver analyseras med hänseende till eventuellt 
förslag på före ändring med hänseende till till-
gänglighet etc. Området som är markerat grönt 
i känslighetskarta är extra känsligt. 

 
Bestämmelser för samtliga byggnader
Rivningsförbud
• r- Byggnad är särskilt värdefull och får inte rivas (4 kap. 

16 § 1 st 4 p.)
Skydd av kulturvärden
• q1 Exteriör utformning ska bevaras avseende fasadens 

utformning och byggnadsdetaljer. Inga nya hålupptag-
ningar i fasad får utföras på fasader enligt illustration 1. 
(4 kap. 16 § 1 st 3 p.)

• q2- Huggen gråstenssockel ska bevaras. (4 kap. 16 § 1 st 
3 p.)

• q2 - Interiört ska den ursprungliga planlösningen 

(byggnad från 1862) bevaras och inte delas av med nya 
mellanväggar. (4 kap. 16 § 1 st 3 p.) 
 
Här behöver istället tydligt markeras vilken del av 
fasaden en eventuell hålupptagning för tillbyggnad 
får göras exempelvis genom en enkel illustration. 

Varsamhet
• k - Takens utformning ska bibehållas. (4 kap. 16 § 1 st 2 

p.)
• k1 - Fasaden (byggnad från 1862) ska vara utförd med 

träpanel och målas med röd slamfärg. (4 kap. 16 § 1 st 2 
p.)

• k2 - Fasaden (byggnaden 1871)ska vara utförd med 
slät puts, avfärgad i en ljust beige nyans, fasaddetaljer 
putsade i en avfärgad ljusgrå nyans. Sockel ska ha en 
avvikande mörkgrå färgsättning. (4 kap. 16 § 1 st 2 p.)

• k3 - Fönster ska vara utförda i trä, tvåluftsfönster spröj-
sasde med tre fönster i varje. (4 kap. 16 § 1 st 2 p.)

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Förslag på utökad lovplikt -  4 kap. 15 § 

• Marklov krävs för fällning av träd reglerade med n 
bestämmelse.

• Marklov krävs vid fyllning eller schaktning som ändrar 
markens nivå +-30 cm. 

• Bygglov krävs även för fasadändring avseende färga om, 
byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial. 

Illustration
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Förändring inom fastigheten

Gundprincipen vid förändring bör alltid vara att 
det är verksamheten och användningen som 
anpassas efter byggnadens förutsättningar. En 
ändrad användning kan innebära omfattande 
ombyggnationer och ett renoveringstryck och nya 
krav på till exempel tillgänglighet, brandutrym-
ning eller privatisering av utemiljöer som bidrar till 
en förändrad karaktär.

I aktuellt fall har vi en före detta skolbyggnad som 
idag fungerar som en typ av samlingslokal för 
hemvärnet. Byggnaden med omgivande parkmil-
jö är känsliga för förändringar sett till struktur och 
material. Byggnaderna har samtidigt stor potential 
att användas på flera olika sätt. 

Miljön ligger i ett känsligt område där stora krav 
på hänsyn behöver göras i utemiljön. Miljön har 
potential att utvecklas genom en användning som 
bidrar till att utemiljöns karaktär bibehålls, här 
skulle exempelvis utemiljön kunna fungera som 
grönområde för S- mindre skolverksamhet annan 
eventuelle möjlig användning är exempelvis: 
besöksanläggning eller K – kontor, även H/C – med 
mindre handel/café/restaurangverksamhet. 

Foto från stadsantikvarie Anna Götzlinger
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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 ett vapenfaktori, då Kung Karl X Gustaf kallade 
in Reinhold Rademacher för att anlägga ett nytt stort 
manufakturverk och vid samma tid får Eskilstuna 
stadsrättigheter. Arkitekten Jean de la Vallée ritade 
på kungens order 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. Sist att inkorporeras var 
Tunafors som år 1907 ingick i det moderna Eskilstuna 
stads nya stadsplan. Eskilstuna kom att bli en av lan-
dets 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 får 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. 
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.  

Eskilstuna från medeltid till 1900-tal

HISTORISK FÖRDJUPNING

2
Fördjupning -  
kulturhistoria
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Arkiv: Stadsarkivet, Ljunggrens atlas, litografi , Lantmätare: Ljunggren 1857, 
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Kapellbacken och Klosters första skolhus

Kapellbacken ligger i norra delen av Eskilstuna stad, 
norr om ån och Kloster kyrka. Historiskt har marken 
legat i Kloster socken. Under medeltid låg marken un-
der Johanniterklostret och det ska ha legat ett träka-
pell på kullen under 1400-talet som tillhörde klostret. 
Genom reformationen under 1500-talet kom klostrets 
mark att dras in till kronan. I det äldsta kartmaterialet 
som finns över staden så framgår att Kapellbacken låg 
utanför stadsgränsen, detta syns på Jean de la Vallés 
karta från 1658, där marken tillhör Kungsladugårds 
ägor. Även enligt kartmaterialet från hela 1700- och 
1800-talet ligger Kapellbacken utanför stadsgränsen 
under Kungsladugårds ägor. 

Att backen benämns Kapellbacken finns det skriftli-
ga belägg för tillbaka till 1658 då prästen Lithomus 
benämner platsen Capellbacken. Detta namn bör ju 
rimligtvis anspela på det träkapell som kan ha legat 
här under 1400-talet. Det har dock inte hittats några 
areologiska lämningar efter detta träkapell vid arkeo-
logiska utgrävningar på platsen. 

Kapellbacken omgärdades av öppna åkrar och ängar 
tillhörande Kungsladugård och kopplade vidare mot 
omgivande jordbruksbygd med bland annat Vallby och 
Odensalas ägor. En ägomätningskarta över Kungsladu-
gårds ägor från 1879 visar att Kapellbacken är bebyggd 
med ett skolhus, på kartan benämnt Klosters skolmäs-
tarboställe, då syns tre olika byggnader inom tomten.  
Enligt en karta över Kungsladugårds ägor från 1898 
syns tydligt den skolbyggnad som står kvar där än 
idag, och skolan benämns på kartan Klosters skolhus. 
År 1907 uppgår Kloster och Fors socknar i Eskilstuna 

stad och på den upprättade stadsplanen över staden 
från denna tid syns nu skolhuset med tillhörande 
trädgård nu omgiven av planerade kvarter. Öster om 

Kapellbacken ligger Norra stationen och järnvägen 
löper söder om tomten. 

Foto från Eskilstuna stadsarkivs bildarkiv (Eskilskällan) EM RB-A1806 - Försvarsgården, Eskilstuna 1950-tal. Visar renoveringen av skolan från 1950-ta-
let efter att byggnadne tas över av hämvärnet.,
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Ägomätning 1879 över Kungsladugård ägor - lantmäteriets historiska kartor

Ägomätning 1898 över Kungsladugård ägor - lantmäteriets historiska kartor

Häradsekonomiska kartan från 1868-77 - Eskilstuna karta - historiskt kartöverlägg

Stadsplanen för Eskilstuna stad 1907 - Eskilstunakartan - historiskt kartöverlägg
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Klosters skolhus
Genom folkskolestadgan som infördes 1842 kom Es-
kilstunas socknar att ordna med lokaler eller skolhus 
för församlingen barn. 1850 var folkskolan allmänt 
inrättad i socknarna i Eskilstuna och för i princip hela 
landet. I Eskilstuna ökade bokningen av skolplatser 
mot slutet av 1800-talet vilket också återspeglar sig i 
det stora antalet skolor som började byggs och inrät-
tas. I Kloster socken kom till en början en lokal i Sahl 
att hyras. Tjugo år efter att folkskolestadgan inrät-
tades, år 1862 kom Kloster sockens första skolhus att 
uppföras vid Kapellbacken inom Kungsladugårds ägor. 
Kapellbacken bestod av den lilla höjden omgiven av 
ett öppet jordbrukslandskap med öppen åker- och 
ängsmark samt invid en av till- och utfartsvägarna till 
Eskilstuna stad norr ut (idag Sundbyvägen).  

Skolan byggdes efter sin tids normer och inrymde 60 
barn. Skolan fick en typisk plan med kapprum i mitten 
och två flankerade salar. Inga ritningar har i dagslä-
get hittats för byggnaden och med detta är arkitekten 
okänd. Byggnaden uppfördes precis innan de första 
typritningarna kom ut för landets byggande av folk-
skolor, de första kom 1865 och 1878. 

Enligt karta från 1907 syns kring skolan en välplanerad 
trädgård med slingrande gångar i en för tiden typisk 
trädgårdsarkitektur med romantiskt slingrande gång-
ar, präglade av tidens typiska organiska formspråk. 
Skolträdgården var en viktig del av skolmiljön där 
skolträdgårdsarbete var en del av skolundervisningen. 
Trädgården för skolan hade flera funktioner både ur 
estetiska och praktiska aspekter. 

Ganska snart blir den lilla skolan för liten för Klosters 
barn, och 1871 görs en tillbyggnad som skulle inrym-
ma ytterligare 84 barn, totalt 144 barn kunde samtidigt 
gå i skolan. Jämte den nya skolan fördes småskoleun-
dervisning vidare i lägenheten i Sahl. Socknens första 
lärare efter skolstadgans införande var Carl Gustav 
Lundgren som var verksam mellan 1844 till 1862 då 
han dog strax innan den nya skolan stod klar. Genom 
åren kommer nya lärare och en att nämna är Vilhelm 
Björk som var lärare i Klosters skola i 39 år fram till sin 
död 1909. På foto till höger som togs våren 1907 syns 
en skolklass med pojkar och till höger står Vilhelm då 
62 år gammal. I äldre minnesanteckningar som finns 
nedskrivna beskrivs att Vilhelm var särskilt intresse-
rad av trädgårdsskötsel och blomsterodling.

När Fors och Kloster uppgår i Eskilstuna stad år 1907 
blir det ett gemensamt skoldistrikt för hela områ-
det med innerstaden. Vid den tiden fanns i Kloster 
fem skolor; Kapellbackens skola (första skolhuset), 
Hälltorps skola, Balsta skolan, Viptorps skola och 
Tunafors skola. I centrala Eskilstuna hade flera skolor 
uppförts från 1800-talets andra hälft; Västra folkskolan 
från 1862, Nybroskolan från 1895 och Slottskolan från 
1903.

Klosters skola vid Kapellbacken fortgår med undervis-
ning fram till 1940 då skolan läggs ned. Därefter kom 
hemvärnet och Lotta-kåren att husera i byggnaden. I 
backen bakom huset kommer hemvärnet att uppföra 
två skyttevärn och efter andra världskriget uppför 
även ett skyddsrum i berget.
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Exempel på fysiska uttryck för berättelsen i dagens landskap

44

1. Kloster skolhus från 1862/1871 tillsammans med omgivande rester av park- och 
trädgårdsmiljön

2. Äldre uppvuxna träd i from av bland annat dubbelsidig lönnallé och fruktträdFoto från 1907. På bilden syns en skolklass med pojkar tillsammans med läraren Vilhelm Björk som var 
lärare vid skolan i 39 år fram till sin död. (foto tillhandahållit av stadsantivkarie Anna Götzlinger)
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Utblick - skolan

Skolan 
Året 1842 infördes den så kallade förskolestadgan, 
vilket var startskottet på den moderna skolan. Före-
skolestadgans syfte var att försöka utjämna kvaliteten 
mellan de olika undervisningssystemen. 

Skolan var fram till 1900-talets början intimt samman-
kopplad till kyrkan och verksamheten sköttes adminis-
trativt av bl.a klockaren i församlingarna och präster 
var lärare. Undervisning av befolkningen startade 
långt tidigare med kyrkans hemundervisning, vilket 
har sina rötter i ett system i 1600-talets lutherska or-
todoxi och kontrollerades av prästen i sk.k husförhör. 
Konfirmationsläsningen var en slags ”examen” och 
kontroll på läskunnigheten. Utan godkänt konfirma-
tionsförhör fick man svårigheter att gifta sig och bilda 
familj som vuxen längre fram. Förutom hemundervis-
ning fanns även andra undervisningsformer för folk-
skolestadgan, däribland i mer reguljära skolbyggnader 
ute på landsbygden och i staden, däribland så kallade 
bruksskolor, fattigskolor, sockenskolor eller skolor på 
ett gods.  

I och med folkskolestadgan 1842 var tanken att alla 
barn skulle skaffa sig vissa kunskaper och färdigheter. 
Denna stadga innebar även en skyldighet för försam-
lingarna att inrätta skolor. Stat och kommun skulle 
senare komma att bidra till nödvändiga förutsättning-
arna: utbildade lärare och skolor över hela landet. Det 
var inte långt efter skolstadgans tillkomst som skol-
byggnaden och skolgården fick en särskild prägel.

Sverige vid tiden som var starkt kopplat till bonde-
samhället, som i stora delar av befolkningen under 
1800-talet var fattigt. Detta ledde till att det nya 
systemet var svårt att få igång, dels då barnen behöv-

des som arbetskraft på gården och det var häller inte 
lätt att få fram examinerade lärare på grund av bland 
annat långa avstånd ute i bygden. Ofta bestod skolans 
elever av en enda klass med barn i olika åldrar och en 
lärare. Ca 15 år efter infinnandet kunde konstateras 
vid 1856-58 års riksdag att folkskolestadgan var påväg 
mot ett misslyckande. Det stod klart att staten behö-
ver gå in och ta ett hårdare grepp kring skolfrågan. 
För att överbygga motsättningarna mellan det äldre 
hemundervisningssystemet och folkskolesystemet 
föreslog Torsten Rudenschöld nya sorts skolor i form 
av småskola (roteskola). Så småningom resulterade 
förändringarna i att det inte längre ställdes krav på ex-
aminerad lärare och inga särskilda skolhus och under 
1850-talet infördes småskolor och de så kallade folk-
skolorna, (en slags glesbygdsskola). Detta var statens 
svar på ett akut problem i ett fattigt lands skolväsende.

Skolbyggnaderna
Till en början var skolbyggnader ofta anspråkslösa 
vilket kom att förändras vid 1800-talets slut. Nu blev 
byggnaderna ofta påtagliga inslag i landskapsbilden. 
Det var under det sena 1800-talet som skolan utveck-
lades som byggnadstyp med egna specifika drag men 
med släktskap med andra institutioner. Undervis-
ningsanstalten krävde tydlig och överskådlig plan-
lösning och funktionella rumssamband. Generösa 
trapphus, korridorer och passager, sal jämte sal utgör 
några karakaraktäristiska drag liksom stora fönster. 
Hygien och hälsa var en annan aspekt som inkluderade 
i skolverksamheten vilket reflekteras i exempelvis in-
kluderingen gymnastiksalar och särskilda duschrum/
skolbad.

Skolbyggnaden var en nymodighet och skulle fram-

hävas som institution och som ansågs utgöra en 
barometer på ett lands intellektuella nivå, dess flit, 
skaparkraft och välstånd vilket förväntades uttryckas i 
byggnadens arkitektur.

Alltefter att tiden fortlöpte växte ett behov fram av 
anvisningar för uppförande av skolhus för att höja den 
arkitektoniska nivån och skapa en standard främst gäl-
lande landsbygden. Byggnaderna skulle vara funktio-
nella men även prydliga. 1865 kom en officiell vägled-
ning ut, den första versionen av normalritningar till 
folkskolebyggnader. Föreskrifterna var tydliga både 
i fråga om exteriör som interiör. Fönsterrika fasader 
och sanitära frågor och hygien var viktiga aspekter. 
Vid valet av plats rekommenderades att “söka den 
vackrast möjliga”, då gärna med fri utsikt över land-
skapet, vilket även gjorde skolan mer synlig. 1878 i 
samband med tillkomsten av en normalplan kom en 
ny upplaga av även normalritningarna. Nu gällde en 
fastare organisation med särskilt angivna föreskrifter; 
en småskola på två år och en folkskola på 4, bland de 
nya typhusen förekom därmed även småskolor. Till 
nyheterna hör bland annat ett skolhus med mer än ett 
klassrum och i vissa fall även en slöjdsal. Det arkitek-
toniska uttrycket förblev dock i huvudsak oförändrat 
vars uttryck inte enbart styrdes av funktion utan även 
av estetiken. Genom god och vacker arkitektur skul-
le undervisningens “höga syfte” komma till uttryck, 
inte med hjälp av påklistrad dekor utan främst genom 
användning av äkta material.

Man lyckades således att framhäva skolan som en lätt 
igenkännbar byggnadstyp vilket stärkte dess roll som 
pedagogiskt och kulturellt centrum. Samhällen fick 
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efter 1800-talets skiften ett nytt riktmärke i landskaps-
bilden.

Nya folkskolestadgan som utfärdades 1882 gav folk-
skoleundervisningen en ny struktur som kom att vara 
långt in på 1900-talet:
• Folkskola, årskurs 3-6
• Mindre folkskola, årskurs 1-6
• Småskola, årskurs 1-2

Från det tidiga 1900-talet sker förbättringar i folksko-
lans undervisning. Det syns bl. a. i att klassernas stor-
lek minskar och i bättre utbildade lärare. På 1920-talet 
kom 1800-talets byggnads ideal att kännas föråldrade. 
Nu blickades det tillbaka på allmogehemmen och skol-
byggnaderna (främst på landsbygden) vilka snarare 
skulle uttrycka den traditionella svenska landsbygds-
arkitekturen. Idealet blev den harmoniska formen med 
goda proportioner där ornament och dyrbara detaljer 
skulle undvikas. Funktionalismens genombrott inom 
arkitekturen på 30-talet med en utveckling mot ny 
saklighet och renodlade praktiska funktioner ledde 
till en förändrad syn på skolbyggnadens planering och 
form. Skolbyggnadens form och uttryck kom att spegla 
ny teknik och rationell uppbyggnad. Under 1940-talet 
växte en allt större standardisering fram i samhället. 
På samma sätt som detta kom att prägla vardagslivet 
i hemmen skapade det en likriktning i skolbyggna-
dernas utformning. Dessa rymmer detaljerade mått 
för bland annat klassrummens storlek och trappors 
bredd samt anger noggrant vilka inventarier som ska 
finnas i olika salar. Bland anvisningarna fanns även ett 
inredningsförslag. Att kraven följdes var en förutsätt-
ning för att statligt anslag skulle beviljas för den nya 

skolbyggnaden, som kunde vara av olika typ beroende 
på skolans storlek. De sedan länge dominerande na-
tionella värdena som individen skulle underordna sig 
kunde inte längre utgöra en grund för undervisningen. 
Detta innebar en ny roll på undervisningens innehåll 
där nya perspektiv belystes: Det gällde dels fostran för 
att upprätthålla demokratin i samhället och dels en 
matematisk och vetenskaplig kunskapsuppbyggnad. 
Tio år senare 1955, efter anslaget från 1944, kom nya 
mer utförligare anvisningar. På 50-talet togs ett kliv 
tillbaka till 20-talets nyklassicism i skolans estetiska 
utformning både i form och materialval. Skolbebyggel-
sen kunde numera även underordna sig kringliggande 
bebyggelse och behövde inte längre sticka ut i samhäl-
let.

I och med att skolbyggnadernas utformning och arki-
tektur var sammankopplad med rådande värderingar 
och politiska strömningar, utgör skolhuset med tillhö-
rande skolgård en samhällsspegel som speglar samhäl-
lets utveckling där synen på samhällsmedborgarens 
fostran och bildning kommer till uttryck.

Skolträdgården
Skolgården har genom tiderna styrts av olika ideal för 
hur den skulle utformas och vad den skulle
erbjuda barnen. Ansträngningarna fanns redan på 
1800-talet att sprida kunskap, bildning och estetiska 
ideal via skolträdgården vilken även hade starka kopp-
lingar till 1800-talets bildningsinstitutioner. Man ansåg 
att hur vacker en byggnad än var så kom den ändå 
inte till sin rätt utan en trädgård. Varmt och levande, 
lummigt och mjukt var några riktmärken. Skolbarn-
strädgården

spelade en särskild roll även om alla elever inte deltog 
i undervisningen som var kopplad till praktisk kun-
skap kring trädgårdens vegetation så var den “ögon-
fägnaden allas” och ansågs skapa en känsla av trevnad 
och behag och för befolkningen i stort utgöra “ett 
föredöme av prydlighet, ordning och smak”. 1890 gavs 
även normalritningar för folkskoleträdgårdar ut med 
kortare anvisningar gällande trädgårdsskötsel men 
även som undervisningsämne. Ett ökat intresse följde
för växtkunskap och trädgårdar vilket kan sättas i en 
större samhällelig kontext och ses som ett led i moder-
niteten i takt med urbanisering och industrialisering.
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3
Konsekvens-
beskrivning

KONSEKVENSBEDÖMNINGAR OCH RIKSINTRESSET

- Bedöma påverkan, effekt och konsekvens i riksintresse

Riksintressen för kulturmiljövården är sammanhäng-
ande kulturmiljöer av stor betydelse ur ett nationellt 
perspektiv. Det är områden som pekats ut av Läns-
styrelsen och Riksantikvarieämbetet gemensamt. För 
riksintresseområden för kulturmiljövården gäller att 
de ska skyddas mot åtgärder som kan innebära påtag-
lig skada på kulturmiljön. Till varje område (anspråk) 
som pekats ut som riksintresse för kulturmiljövård 
finns en riksintressebeskrivning, som redogör för 
anspråket. Det är den delen av anspråken som regleras 
enligt lag (Miljöbalken 3 kap 6 §).Ett riksintresse kan 
bara vägas mot andra riksintressen, inte mot intres-
sen som kommunen bedömer som viktiga i allmänhet. 
Förbudet mot att vidta åtgärder som kan påtagligt 
skada riksintresset gäller oberoende av om den plane-
rade åtgärden vidtas inom eller utanför det utpekade 
riksintresseområdet. Det är åtgärdens påverkan på 
områdets riksintressanta värden som ska bedömas och 
som avgör åtgärdens tillåtlighet.

Länsstyrelsen kan upphäva en detaljplan som innebär 
påtaglig skada och ska senast vid granskningen lämna 
besked om invändningar som kan leda till ett ingripan-
de. 

Om länsstyrelsen bedömer att en åtgärd kan medföra 
påtaglig skada bör länsstyrelsen så tidigt som möjligt 
ange hur åtgärden riskerar att inte tillgodose riksin-
tresset. Därigenom skapas förutsättningar för att åt-
gärden ska kunna justeras under planeringsprocessen 
och påtaglig skada undvikas.

Vid bedömningar av förändringar i riksintresse för 
kulturmiljövården är möjligheten att förstå och upp-
leva det riksintressanta kulturhistoriska sammanhang 
som ligger till grund för utpekandet centralt. Detta 
handlar om möjligheten att läsa och uppleva miljön.

Riksintressen består av objekt, karaktärsdrag, struktu-
rer, funktioner och samband som gör berättelsen läs-
bar. Påverkas dessa påverkas möjligheten till läsbarhet 
och därigenom riksintresset. Vid bedömningar av 
konsekvenser är beskrivningar hur dessa olika uttryck 
påverkas och förändras som är centralt.

Metodiken för att bedöma påverkan, effekt och konse-
kvens för kulturmiljö finns tydligt beskriven i Riks-
antikvarieämbetets ”Handbok för kulturmiljövårdens 
riksintresse”.
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I konsekvensbedömningen utgår WSP från Riksantikvarieämbetets handbok för rik-
sintressen (2014). Handboken fungerar även för bedömningar av påverkan på kom-
munala värden. Ett av handbokens centrala avsnitt belyser kulturmiljöns läsbarhet. 
Det vill säga hur väl miljön fortsättningsvis kommer att karaktäriseras av eller åter-
spegla det riksintressanta sammanhang som ligger till grund för  utpekandet. I den-
na bedömning är utgångspunkter påverkan på miljön som helhet samt påverkan på 
enskilda objekt som har betydelse för den riksintressanta kulturmiljöns läsbarhet.

Relevanta frågor för bedömningen har varit:

Vad försvinner och vad tillkommer?

Är påverkan visuell eller funktionell?

Är påverkan direkt eller indirekt?

Är påverkan tillfällig eller bestående?

Bedömningen vilar även på en översiktlig känslighets- och tålighetsanalys i vilken 
WSP utgått från risken att de kulturhistoriska värdena kan förstöras eller minska vid 
föreslagna förändringar eller tillägg, samt utifrån kulturmiljöns möjlighet att ta emot 
nya inslag utan att dess kulturhistoriska karaktär eller värde förändras. Grunden i 
analysen är de värdebärande uttrycken, strukturerna och sambanden som är särskilt 
nödvändiga för företeelsens helhet och relevans.

Bland annat har följande frågeställningar använts:

Är värdena tillkomna under en längre historisk period? 

Är värdena knutna till uttryck för en avgränsad historisk period? 

Återspeglar uttrycken olika tiders kontinuerliga nyttjande av en viss plats?

Metodik - 
Bedömning av påverkan, effekt och konsekvens i ett riksintresse för kulturmiljövården
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FÖRESLAGEN ÅTGÄRD 

Del av fastigheten Eskilshem 4:1 del av ”Kapellbacken”  är i 
startskedet för planläggning med syfte att möjliggöra för en 
förskola på platsen. Den befintliga kulturhistoriskt värdeful-
la bebyggelsen förses med skydds- och varsamhetsbestäm-
melser.

Planområdet omfattar 0.5 hk och ska indrymma en 
förskola för 120 barn. Inom planområdet finns idag 
befintlig bebygglese från andra hälften av 1800-talet, 
i form av Klosters första skolhus (1862/1871). Skolan 
har sedan 1940-talet används av hemvärnet och Lot-
ta-kåren. Enligt situationsplanen som tillhandahållits 
framgår att skolbyggnaden från 1871 rivs och ersätts 
med en ny byggnad som upptar ett större fotavtryck 
som upptar sota delar av den östra gränsen och byggs 
samman med skolbyggnaden från 1862. Vidare rivs 
befintliga tillbyggnader på byggnaden från 1862 och 
ersätts med en ny som placeras centralt på den norra 
fasaden.  En ny tillgänglig entré tillskapas mot entrési-
dan på byggnaden från 1862. 

Ner mot Sundbyvägen föreslås att två uthusbyggnader 
uppförs vardera 42 respektive 69 kvm. 

Från kommunens underlag: ”Med en förskolabyggnad 
om 2 våningar med ett fotavtryck på ca 1 000 kvm. Bil-och 
cykelparkering upptar en yta på ca 300 kvm. Angöring för 
hämtning och lämning samt varutransporter upptar en yta 
om ca 700kvm. Kvarvarande friyta för barnen blir då ca 3 000 
kvm.”

Skiss på föreslagen förändring inom planområdet. Grå byggnad är förslag på ny bebyggelse
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BESKRIVNING AV PLANFÖRSLAGETS PÅVERKAN, EFFEKT & KONSEKVENS PÅ KULTURMILJÖN

Detaljplanen kommer att innebära så väl en funktio-
nell som en visuell påverkan. Detaljplanen innebär att 
dagens användning som samlingslokal för hemvärnet 
ändras och byggnaden får istället användning som sko-
la. Detta innebär att byggnadens ursprungliga funktion 
återställs, vilket tydliggöra det kulturhistoriska sam-
manhanget och läsbarheten av byggnaden och platsen.

Föreslaget innebär en direkt påverkan på befintlig 
bebyggelse genom att tillbyggnaden från 1871 rivs och 
att en helt ny modern byggnad uppförs i en annan ska-
la och volym, vilken sammankopplas med skolbyggna-
den från 1862. 

Den föreslagna tillbyggnaden bestående av en större 
volym i två plan, vilket innebär en visuell påverkan. 
Upplevelsen av miljön som en äldre bebyggelsemiljö 
med skolhuset från 1800-talets andra hälft och den 
omgivande park- och trädgårdsmiljön minskar. Vidare 
innebär föreslagna komplementbyggnader som pla-
ceras mot Sundbyvägen att vyn mot den ursprungliga 
skolbyggnadens entrésida delvis skyms från vägen, där 
värdebärande vyer och siktlinjer försvagas. 

Förslaget förväntas innebära direkt påverkan på 
parkmiljön. Idag fungerar trädgården/skolgården 
som en allmän park, det framgår inte i föreslagen 
detaljplan hur parkmiljön ska behandlas. Utifrån det 
material som granskats framgår inte hur parkmarken 
ska användas avseende funktion, markbeläggning 
och utformning av grönmiljön. Detta kan innebära 
negativ påverkan på parkmiljön om nya växter och 
anläggningar anläggs som inte knyter an till de kul-

turhistoriska växterna och strukturerna på platsen 
med helt främmande material. Om hela parkmiljöns 
funktion som en park- och trädgårdsmiljö stärks, där 
äldre kulturhistoriska strukturer och växtmaterial 
lyfts fram och platsen historiska användning som en 
skolträdgård förtydligas kan planen innebära positiv 
påverkan på miljöns läsbarhet. Föreslagen detaljplan 
kan innebära påtagliga följdeffekter i form av att andra 
åtgärder eller anläggningar kommer att uppföras.  

Föreslagen detaljplan tydliggör inte hur miljön på 
baksidan ska användas, enligt förslaget är tidigare 
tillbyggnad på byggnaden från 1862 riven och ersatts 
med en ny tillbyggnad centralt på byggnaden. Detta 
bedöms bidra till att byggnadens ursprungliga volym 
sett från väster stärks och inte påverkar byggnadens 
kulturhistoriska värden på ett negativt sätt. 

Konsekvensbedömning
Hur påverkas miljöns värden?
Kulturmiljöns värden kommer att påverkas av den 
föreslagna detaljplanen. Detta genom att delar av 
Klosters första skolhus, en av få bevarade småskaliga 
skolmiljöer från andra hälften av 1800-talet rivs och 
ersätts med en ny volym i en annan skala. 
Detaljplanen bedöms innebära bestående effekter. 
Detta genom att delar av de kulturhistoriskt värdeful-
la bebyggelse rivs samt att det idag inte finns någon 
tydlighet i föreslagen detaljplan om hur platsens kul-
turhistoriska värden ska beaktas. Planen bedöms inte 
innebära att riksintressets bärande uttryck och värden 
påverkas. 

Vidare innebär föreslagen detaljplan att den visuella 
upplevelsen av den kulturhistoriskt intressanta miljön 
minskar. Miljön som helhet har en mycket hög käns-
lighet.  För att kunna bedöma planens påverkan på 
miljöns sammantagna kulturhistoriska värden behövs 
ett förtydligande kring hur kulturmiljöns värdebä-
rande egenskaper och karaktärsdrag ska skyddas och 
värnas i planen. 

Granskningen av planen omfattade endast en situa-
tionsplan och volymstudie och påverkan av byggna-
dens utformning på miljöns kulturhistoriska värden 
har inte studerats.

Sammantaget innebär den tilltänkta detaljpla-
nen stora möjligheter till flexibel utformning och 
placering av tillkommande bebyggelse. Detta kan 
innebära en betydande risk för stora lokala nega-
tiva konsekvenser för kulturlandskapets värden. 
Konsekvenserna för riksintressets värden bedöms 
som försumbara.
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4
Lagstift-
ningens 
krav

BEFINTLIGA STÄLLNINGSTAGANDEN

Det nationella övergripande miljömålet God bebyggd miljö 
grundar sig på att det kulturella, historiska och arkitekto-
niska arvet i form av värdefulla byggnader och bebyggel-
semiljöer samt platser och landskap bevaras, används och 
utvecklas. För kulturmiljön tillämpas Kulturmiljölagen, 
Miljöbalken samt Plan- och bygglagen.

Kulturmiljölagen

Befintlig bebyggelse inom utredningsområdet omfat-
tas inte av KML.

Utredningsområdet inom ett område som är utpekat 
som övrig kulturhistorisk lämning. Vid utgrävningar 
inom området har inga lämningar som bedömts som 
fornlämningar påträffats. Hela Kapellbacken omfattas 
av L1985:6633 - Plats med tradition.  

Enligt Fornsök:s beskrivning: ” Enligt 1600-talskällor 
platsen för ett medeltida träkapell, delundersökt. 1977 
utfördes en arkeologisk provundersökning i NÖ delen av 
området. Ett 15 m l schakt grävdes ner till steril marknivå. 
Inga kulturlager påträffades och schaktet visade att marken 
var helt omgrävd”

Fornsök.nr: L1985:663

Kända lämningar. Lämningstyp och nummer enligt Fornsök - 
Riksantikvarieämbetet.
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Kommunala planer och program

Kulturmiljöprogram

Kulturmiljöprogrammet pekar inte ut enskilda miljön 
inom Eskilstuna stad. Miljön är idag inte utpekat i nå-
gon kommunalt eller regionalt utpekad kulturmiljö. 

Utredningsområdet med byggnad och närmaste park-
miljö ner mot Sundbyvägen omfattas av detaljplan 
med aktbeteckning 0484-P92/28, datum 1992.  Idag 
omfattas inte byggnaderna i gällande detaljplan av 
några skydds- eller varsamhetsbestämmelser. Byggna-
derna har användning som samlingslokal. Stora delar 
av marken är prickad, mark som inte får bebyggas.
Träden om planområdet har försett med n1, Träden 
skall bevaras. 

 I översiktsplan för 2030 är området är utpekat som ut-
redningsområde för bostäder och förskola. Övrigt ställ-
ningstagande är att stora delar av befintliga grönytor i 
området ska användas till en framtida förskola.

Översiktsplan

Detaljplan
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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.
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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, av-
ancerad, 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 stadsplanemöns-
ter från 1800 - 1900-tal. Bostadsområden för 
arbetare och tjänstemän från 1900-talet.

Eskilstuna [D 5]
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Miljöbalkens hushållningsbestämmelser

Hänsyn till kulturmiljöer av allmänt intresse och av riksintres-
se regleras i de s.k. hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. 
miljöbalken (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 
vissa beslut eller tillståndsprövningar enligt bl.a. plan- och byggla-
gen 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 om-
rådets 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 
betydelse 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 se-
dan för att bestämmelserna följs inom länet, och ska ta de initiativ 
som behövs för att reglerna blir beaktade i arbetet med miljökon-
sekvens- beskrivningar och i planprocesser. Länsstyrelsen ansva-
rar för den geografiska gränsdragningen av riksintressena, men 
ska underrätta Riksantikvarieämbetet om klassificeringen eller 
avgränsningen i stort bör omprövas.

Allmänt råd (NFS 2005:17)

Påtaglig skada på natur- eller kulturmiljön kan uppstå om en 
åtgärd kan mer än obetydligt skada något eller några av de 
natur-, kultur- eller friluftsvärden som utgör grunden för riksin-
tresset.

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 
området i något avseende förlorar sitt värde som riksintresse-
område.

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 myck-
et, på vilka sätt och för hur lång tid åtgärden kan inverka nega-
tivt på de värden som utgör grund för att området har bedömts 
vara av riksintresse. Vid bedömningen av om en skada skall 
anses påtaglig bör det vidare beaktas att olika områden är olika 
känsliga för påverkan och, vad avser naturmiljön, även kan ha 
olika återhämtningsförmåga.

Vid bedömningen bör även tidigare ingrepp och/eller skad-
or beaktas. 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 påtaglig skada uppstår. Detta gäller även sådana åtgärder 
utanför ett riksintresseområde som kan påverka värdena i om-
rådet negativt så att påtaglig skada uppstår.
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KULTURMILJÖLAGENS KRAV

Kulturmiljölagen (KML) inleder med att klargöra att det är en 
nationell angelägenhet att vi ska skyddar och vårdar kultur-
miljön och ansvaret delar vi tillsammans: såväl myndighet som 
enskilda personer är skyldiga att visa hänsyn  och aktsamhet 
mot kulturmiljön. Lagen innehåller bland annat bestämmelser 
för skydd av värdefulla byggnader liksom fornlämningar, forn-
fynd, kyrkliga byggnadsminnen och vissa kulturföremål.

Fornlämningar
Fornlämningar är lämningar efter människors verksamhet 
under forna tider, som har tillkommit genom forna tiders bruk, 
som är varaktigt övergivna och tillkomna före 1850. Det är inte 
bara lämningen i sig som är skyddad utan till en fornlämning 
hör även ett så stort område på marken, sjö- eller havsbotten 
som behövs för att bevara fornlämningen och ge den ett till-
räckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. Detta 
område benämns fornlämningsområde och dess storlek avgörs 
från fall till fall av Länsstyrelsen. Lämningar som är yngre än 
1850 brukar kallas för övriga kulturhistoriska lämningar. 

Det är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka 
över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt 
ändra eller skada en fornlämning.  Den som tänker t.ex. bygga 
något bör i god tid höra av sig till Länsstyrelsen för att ta reda 
på om någon fornlämning kan komma att beröras och om så 
är fallet samråda med Länsstyrelsen. Det är Länsstyrelsen som 
beslutar om krav på arkeologisk undersökning och gör bedöm-
ningen hur bevarandet ska avvägas mot samhällsintressen vid 
en eventuell exploatering. Länsstyrelsen kan även besluta om 
att en arkeologisk utredning ska utföras i områden som det 
inte finns kända fornlämningar i, men där det finns anledning 
att misstänka att det kan finnas lämningar. 
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Kulturmiljölagen (1988:950)

Fornlämningar i Kulturmiljölagen andra kapitlet:
 
1 §   Fornlämningar är skyddade enligt denna lag.

Fornlämningar är följande lämningar efter människors 
verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom 
äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna:
   1. gravar, gravbyggnader och gravfält samt kyrkogårdar 
och andra begravningsplatser,
   2. resta stenar samt stenar och bergytor med inskrifter, 
symboler, märken och bilder samt andra ristningar eller 
målningar,
   3. kors och minnesvårdar
   4. samlingsplatser för rättskipning, kult, handel och andra 
allmänna ändamål,
   5. lämningar av bostäder, boplatser och arbetsplatser 
samt kulturlager som uppkommit vid bruket av sådana 
bostäder eller platser, liksom lämningar efter arbetsliv och 
näringsfång,
   6. ruiner av borgar, slott, kloster, kyrkobyggnader och 
försvarsanläggningar samt av andra byggnader och bygg-
nadsverk,
   7. färdvägar och broar, hamnanläggningar, vårdkasar, väg-
märken, sjömärken och likartade anläggningar för samfärd-
sel samt gränsmärken och labyrinter, och
   8. fartygslämningar.
Fornlämningar är också naturbildningar som ålderdomliga 
bruk, sägner eller märkliga historiska minnen är knutna till 
liksom lämningar efter äldre folklig kult. Lag (2013:548)

Ingrepp i fornlämning

10 §   Den som avser att uppföra en byggnad eller en anläggning 
eller genomföra ett annat arbetsföretag bör i god tid genom att 
inhämta information från länsstyrelsen ta reda på om någon 
fornlämning kan beröras av företaget och i så fall snarast samrå-
da med länsstyrelsen.

Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, 
ska arbetet omedelbart avbrytas till den del fornlämningen be-
rörs. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet 
till länsstyrelsen. Lag (2013:548).

12 §   Den som vill rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom 
bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en 
fornlämning ska ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsen får lämna sådant tillstånd endast om fornlämning-
en medför hinder eller olägenhet som inte står i rimligt förhållan-
de till fornlämningens betydelse.

När det gäller ägaren av en fartygslämning eller ett fornfynd som 
hör till en fartygslämning får tillstånd lämnas, om inte särskilda 
skäl talar emot det.

Om någon annan än ägaren av marken eller vattenområdet eller 
ägaren av fartygslämningen ansöker om tillstånd, ska ansökan 
avslås om ägaren motsätter sig åtgärden och det inte finns syn-
nerliga skäl för att lämna tillstånd. Lag (2013:548).
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