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Antikvariskt utlåtande

Årby är en kulturmiljö som bedömts motsvara plan- 
och bygglagens begrepp särskilt värdefull bebyggel-
se. Detta innebär att kommunen har ett ansvar för 
att förvalta och bevara det kulturhistoriska värdet.

Årby har en stor tålighet för den föreslagna kom-
pletteringen med ny bebyggelse på den norra 
parkeringsytan. Den tilltänkta åtgärden kommer 
att innebära att områdets ursprungliga avgräns-
ning ändras och att landskapsrummets siluett och 
entrén till Eskilstuna ändras.  I övrigt är försla-
get utformat på sådant vis att de kulturhistoriska 
värdena inte påverkas. I bedömningarna har inte 
gestaltning och detaljutformning vägts in, varvid 
antikvarisk kompetens bör konsulteras i vidare 
utformning av detaljplanen.

Förslaget bedöms inte innebära att det kulturhisto-
riska värdet ändras, Årbys kulturhistoria kommer 
även fortsättningsvis vara läsbar och tydlig.

Sammantaget bedöms åtgärden förenlig med plan- 
och bygglagens krav, avseende förvanskning av 
kulturmiljö och hänsyn till kulturvärden.

De handlingar som utgjort underlag till bedömning-
en listas på sida 11.

Emil Bergstén Lilja
Byggnadsantikvarie
Certifierad sakkunnig kulturvärden (K)
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Överblick

FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER
Förslaget innebär att bostadsområdet Årby kom-
pletteras med ny bebyggelse mot norr. Platsen 
utgörs idag av en parkeringsplats med garage-
längor, en förskola samt gräsplaner och gång- och 
cykelstråk. Ytan inramas av ringleden kring Årby. 
Som grundförutsättningar för planprojektet har 
öppna kvarter, variation av flerbostadshus och 
radhus samt lokaler i strategiska lägen i bottenplan 
antagits.
Förslaget innebär nya byggrätter för flerbostads-
hus, där volymer för flerbostadshus i åtta våningar 
uppförs som skivor i en öst-västlig riktning paral-
lellt med E20. Byggnaderna ämnar ge en enhetlig 
volymverkan mot E20 och ge Eskilstunas entré en 
ny siluett. I nord-sydlig riktning planeras byggrät-
ter för en lägre bebyggelse i fyra våningar. Bygg-
naderna utförs med släpp mellan volymerna för att 
undvika monotoni.  

Byggrätter för nya radhus införs med våningsanatal 
om två till tre våningar och med parkering på den 
egna fastigheten. Den tilltänkta planen innebär att 
flera ytor planläggs som grönområde, bland annat 
den gräsade ytan som idag utgör gångstråk från 
Årby mot naturreservatet. Även en torgyta/mötes-
plats planeras in, i samma del av området som den 
ursprungliga centrumanläggningen.
Byggrätter för verksamheter förväntas införas i 
plan. Mot öst uppförs en byggnadsvolym med en 
högre torndel, där den högre volymen utgörs av 
bostäder och den lägre av parkeringshus för att 
ersätta de parkeringsplatser som tas bort. Byggna-
den kommer utgöra ett landmärke och ett avslut på 
området mot öst. I västra delen ämnas en byggrätt 
för äldreboende och förskola.
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Lagstiftningens krav
I Plan- och bygglagen hanteras särskilt vär-
defull kulturmiljö genom förvanskningsför-
budet och avvägningarna mellan allmänna 
och enskilda intressen. 
Om en väsentlig egenskap går förlorad eller 
om områdets särart/karaktär väsentligt änd-
ras sker en förvanskning. För att undvika en 
förvanskning måste därför bärande karak-
tärsdrag, egenskaper och särarter identifieras 
och pekas ut. Dessa ska skyddas och ligga 
till grund för val av ändringar och vidare ex-
ploatering, för att det kulturhistoriska värdet 
inte ska minska. Förvanskningsförbudet gäl-
ler alltid, och ska följas av alla, såväl kommu-
nen som fastighetsägare och hyresgäster. 
Förvanskningsförbudet ska tillämpas vid alla 
åtgärder som berör miljön.
Kommunen har enligt lagstiftningen ett sär-
skilt ansvar vid planläggning i särskilt värde-
fulla miljöer. Det är kommunens ansvar att 
det allmänna intresset bevakas och priorite-
ras. Kommunen har även ett uttalat ansvar 
att skydda de särskilt värdefulla kulturmil-
jöerna vid planläggning. Detta innebär att 
kommunen inte kan utarbeta en detaljplan 
som skadar den särskilt värdefulla kulturmil-
jön och ska besluta om lämpliga bestäm-
melser som garanterar ett fullgott skydd för 
miljön.
Den kulturhistoriska värderingen utmynnar 
i att Årby har ett kulturhistoriskt värde som 
motsvarar lagstiftningens begrepp särskilt 
värdefull. Området som helhet utgör en sär-
skilt värdefull bebyggelsemiljö.

Kulturmiljö i Plan- och Bygglagens an-
dra kapitel
Plan- och bygglagen ställer en rad krav vid 
planering och byggande i kulturmiljö.
Vid prövning av en detaljplan ska kultur-
miljöperspektivet vägas in. Som ett all-
mänintresse är kulturmiljöperspektivet 
en central och ibland avgörande aspekt 
för lämpligheten i att bebygga ett mark-
område. Särskild hänsyn ska alltid tas till 
kulturvärdena på en plats, till exempel ska 
utformning och placering vara lämplig 
utifrån kulturvärdena på platsen. Vid plan-
läggning ska särskilt värdefulla kulturmil-
jöer skyddas, och ändringar och tillägg ska 
göras varsamt så att befintliga karaktärs-
drag kan respekteras och tas tillvara.

Kulturmiljö i Plan- och Bygglagens åt-
tonde kapitel
13 § En byggnad som är särskilt värdefull 
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig 
eller konstnärlig synpunkt får inte för-
vanskas. /.../

17 § Ändring av en byggnad och flyttning 
av en byggnad ska utföras varsamt så att 
man tar hänsyn till byggnadens karaktärs-
drag och tar till vara byggnadens tekniska, 
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga 
och konstnärliga värden.



6

KULTURHISTORISKA VÄRDEN
Årby, uppfört 1963-1966, är en representant för 
efterkrigstidens (ca. 1945-1980) stadsbyggande 
och estetiska ideal. Området berättar om en tid av 
kraftig tillväxt inom industrin, där Eskilstuna som 
stad expanderade med stor inflyttning, såväl från 
landsbygden som från det krigshärjade Europa som 
en ökad förväntan på välfärd. Befolkningen ökade 
allt eftersom arbetstillfällena i stadens väletable-
rade industri blev fler och ett stort behov av goda 
bostäder framträdde.
Den sammanhållna och avgränsade stadsdelen är 
ett tydligt uttryck för tidsandan. Genom stadspla-
nen med centrum, skola och bostäder kan det lätt 
utläsas att Årby är uppfört som en helt egen stads-
del. Miljön ger även en god överblick över tidens 
stadbyggnadsideal med den konsekventa trafikse-
pareringen och stadsmiljö helt präglad av grönska.

Årby uppträder som ett monument över tiden med 
sin stora skala och dominans i stadsrummet, just 
vid entrén till Eskilstuna. Estetiken och gestaltning-
en är välavvägd där materialverkan, rytm och sym-
metri samt enhetlighet utgör de bärande inslagen. 
Särskilt utmärker sig teglet som fasadmaterial som 
präglar såväl Eskilstunas äldre, som yngre miljöer, 
och ger Årby sin karaktär
I förhållande till plan- och bygglagen bör Årby 
betraktas som ett särskilt värdefullt bebyggelse-
område. m.  Årby påvisar särskilt väl brytning-
en mellan det hantverksmässiga och småskaliga 
1950-talets bostadsbyggande och det sena 1960-ta-
lets och 1970-talets mer industriella och rationella 
byggande och gestaltande. Ett stadsbyggande för 
människor där grönska, god standard och den upp-
repande unisona estetiken präglar stadsbyggnads-
projektet.

Mycket känsligt

Känsligt

Tålig

För att beskriva möjlighe-
ter i kulturmiljön har en 
känslighets/tålighetsanalys 
gjorts. Analysen visar vart 
riskerna är lägre för att 
kulturmiljön skadas vid för-
ändring och exploatering.
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Ytan norr om Årbyparken och bostadsbebyggelsen som främst domineras av asfalterade ytor så som parke-
ringsplatser, mindre gräsade ytor och träd. Parkeringsplatserna har ett kulturhistoriskt värde men ytan har 
bedömts som tålig eftersom möjligheten att utläsa tidens stadsplanering ändå enkelt kan utläsas.
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Konsekvensanalys

PÅVERKAN, EFFEKT OCH KONSEKVENS
Förändringar i landskapet påverkar oundvikligen kulturmiljön. Påverkan 
kan såväl ledan till positiva som negativa effekter och konsekvenser.
Bedömningen utgår från hur påverkan förändrar miljöns läsbarhet och 
karaktär. Om påverkan stärker eller säkerställer läsbarheten och/eller för-
tydligar dess karaktär blir konsekvenserna positiva. 
Påverkan som sänker läsbarheten eller möjligheten att ta del av kultur-
miljön, alternativt äventyrar miljöns framtida fortlevnad medför negativa 
konsekvenser.

Graden av negativa eller positiva konsekvenser beror på omfattningen 
av påverkan tillsammans med vilket kulturhistoriskt värde miljön eller 
byggnaden har. I bedömningarna som denna utredning utmynnar i 
tas endast hänsyn till kulturmiljövärden. Effekter och konsekvenser be-
skrivs utifrån ett kulturmiljöperspektiv. 

Om negativa effekter uppstår betyder det inte automatiskt att åtgär-
den är förbjuden. Syftet med beskrivningarna är att bidra med kunskap 
till planprocessen, för att där kunna väga in kulturmiljöperspektivet i 
helhetsbilden. Utredningen omfattar även ett utlåtande om hur WSP 
bedömer åtgärdens förenlighet med gällande kulturmiljölagstiftning, 
utlåtandet är endast vägledande och de slutgiltiga ställningstagande-
na fattas av den kommunala myndigheten.
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PÅVERKAN PÅ KULTURMILJÖN
Planförslaget medför en påverkan på Årbys kultur-
historiska värde. Årbys planstruktur är i princip in-
takt och oförändrad sedan uppförandet av området 
och påvisar tydligt 1960-talet ideal och stadsplane-
ring samt efterkrigstidens kontext av ett omfattan-
de, rationellt och kvalitativt byggande.

Årby är uppbyggt efter idéerna om efterkrigstidens 
idealstad med tydlig avgränsning, gröna stadsrum 
eget centrum och konsekvent trafikseparering. Den 
tilltänkta detaljplanen innebär ingen direkt påver-
kan på den befintliga bebyggda miljön, däremot 
kommer Årbys ursprungliga utbredning som stads-
del påverkas i viss mån och stadsdelens ursprung-
liga avgränsning försvagas. Den tilltänkta utbygg-
naden och kompletteringen av stadsdelen innebär 
även en liten påverkan genom att den ursprungliga 
strukturen bevaras i helhet och där centrumfunkto-
nen och parken kvarstår som centrala rum. Planen 
innebär att ytterligare mötes och kommersiella 
platser tillkommer. Dessa bedöms inte utgöra hot 
om utarmning av de befintliga funktionerna i stads-
delen utan snarare ett komplement. 

Förslaget innebär att trafiksepareringen i det 
befintliga Årby kvarstår. Inom den tillkommande 
bebyggelsen tillåts trafik, men utan direkt genom-
fartstrafik och med få målpunkter vilket borgar för 
små trafikflöden. En ny bostadsform adderas till 
området med radhus. Placering av radhusen anslu-
ter inte till de modernistiska idealen som präglar 
Årby, detta innebär dock ingen påverkan på det 
kulturhistoriska värdet eftersom radhusen inte bry-
ter upp den ursprungliga strukturen eller bedöms 
framträda i landskapet. 

Planstrukturen i den nya stadsdelen bygger vidare 
på Årbys kulturhistoriska värden och kvalitéer. Vo-
lymverkan och placering i landskapet ansluter till 
efterkrigstidens ideal med uppbrutna kvarter och 

gröna rum. Gångstråket norr ut, från Årby och upp 
mot E20 kvarstår, det gräsbevuxna stråket kommer 
i planförslaget att vara park, vilket inte bryter det 
ursprungliga sambandet mot rekreationsområdet 
norr ut. Årby utgör idag en entré till Eskilstuna, 
denna ställning kan komma att påverkas av föresla-
gen detaljplan. De nya volymerna kommer fram-
träda tydligt från motorvägen och kan i viss mån 
skymma den ursprungliga bebyggelsen vilket gör 
att landskapsrummet sett från norr ändras. Påver-
kan bedöms ändock som liten eftersom befintlig 
volymverkan i princip kvarstår. I vyer från söder 
bedöms inte den tillkommande bebyggelsen fram-
träda i betydande mån.

Tillkommande gestaltning är något oklar men kom-
mer sannolikt att utföras individuellt per uppförd 
volym. Årby har en stor tålighet för komplettering 
av ny bebyggelse men gestaltningen av tillkom-
mande byggnader kan innebära en påverkan på 
området som helhet.  För att minimera påverkan 
från tillkommande bebyggelse kan gestaltning-
en anpassas genom att fånga upp referenser och 
förhålla sig till grundläggande ideal som präglar 
Årby.  Exempel på detta är upprepande volymver-
kan, kontrastverkan i färgsättning, materialverkan 
med flera material i fasad, det genomgående röda 
teglet samt symmetri och repetition i fönster- och 
balkongsättning.

Generellt underordnar sig den tillkommande be-
byggelsens volymer de befintliga volymerna, vilket 
ger liten påverkan, den högre torndelen i öster kan 
innebära en något större påverkan. Men eftersom 
de ursprungliga volymerna är så framträdande i 
landskapet finns en stor tålighet för tillkommande 
volymer.
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Konsekvens

Förslaget innebär försumbara konse-
kvenser, då de kulturhistoriska värdena 
bevaras

Påverkan

1. Områdets ursprungliga avgränsning 
ändras

2. Områdets siluett i landskapet ändras

11

EFFEKTER OCH KONSEKVENS
Överlag bedöms påverkan från planförslaget som 
försumbar till liten gällande de kulturhistoriska 
värdena i Årby. Förväntad effekt kan bli att områ-
dets kulturhistoria kan bli försummbart svårare att 
utläsa när det kompletteras med ny bebyggelse och 
av att områdets ursprungliga utbredning och av-
gränsning ändras. Årbys siluett och verkan i land-
skapet kommer att påverkas i viss mån av åtgärden, 
effekterna bedöms dock bli små till försumbara.

Sammantaget bedöms inte de presenterade försla-
get medföra annat än neutral/försumbar konse-
kvens för Årbys kulturhistoriska värden. Stadsde-
lens kulturhistoria kommer även fortsättningsvis 
vara enkelt utläsbar.

Underlag för bedömningen utgörs 
av följande dokument:

- Årby - Antikvarisk förundersökning, 2017-09-27

- Illustrerad plan, 2017-12-22

- Volymstudie, 2018-01-02

- Inriktningsbeslut för Årby Norra, 2017-09-07
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WSP är ett av världens ledande analys- och 
teknikkonsulföretag.  
 
Kulturmiljökompetensen på WSP är bred, 
våra cirka 15 medarbetare finns över hela 
landet och har starka kompetenser som 
byggnadsantikvarier, arkitekturhistoriker, 
konstvetare, kulturgeografer, arkeologer och 
samhällsplanerare. Tillsammans ser vi till att 
WSP kan försörja myndigheter, allmänheten, 
företag, exploatörer och privatpersoner med 
tydliga underlag och utredningar, efter de 
senaste rönen inom kulturmiljöfältet. 

www.wsp.com

Kontakt  
Emil Bergstén Lilja, Antikvarie  
emil.bergsten@wsp.com 
T 010-722 87 13  
 
Kulturmiljögruppen  
WSP Sverige AB  
Arenavägen 7 121 88 Stockholm-Globen  
T 010-722 50 00  
WSP Sverige AB Kulturmiljögruppen  
121 88 Stockholm-Globen  
Besök: Arenavägen 7  
T: +46 10 7225000  
Fax: +46 10 7228793  
WSP Sverige AB  
Org nr: 556057-4880  
Styrelsens säte: Stockholm


