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Adress

Datum

ANTIKVARISK KONSEKVENSANALYS 

Förslag till ändring av detaljplan för kv. Gillet 1

AIX Arkitekter AB har på uppdrag av Eskilstuna kommuns Stadsbyggnadsförvaltning, 
Planavdelningen, genom Robin Ljunggren Bergström sammanställt föreliggande 
antikvariska konsekvensbeskrivning av ett detaljplaneförslag för fastigheten kv Gillet 
1. Enligt nu liggande detaljplaneförslag uppförs bostäder fördelade på ett lamellhus 
och två punkthus samt ett omsorgsboende inom fastigheten.

Fastigheten ligger inom riksintresset för kulturmiljövården Torshälla [D2] och angräns-
ar till flera av riksintressets utpekade värdekärnor. Tillkommande bebyggelse kommer 
att medföra inverkan på riksintressets värden, framför allt gällande höjd och avtryck i 
stadssiluetten och i stadsrummet kring Eskilstunavägen och Torshällaån.

Den antikvariska konsekvensanalysen syftar till att beskriva förslagets konsekvenser 
för platsens kulturhistoriska värden. Till grund för de bedömningar som görs inom 
ramen för denna konsekvensanalys ligger den kulturmiljöanalys och de rekommenda-
tioner som AIX upprättat under maj 2016.

Revidering

Revideringen avser ändringar av stora delar av dokumentet för att analysera det änd-
rade planförslag som nu tagits fram. Planförslaget har omarbetats och dess exploate-
ringsgrad är nu betydligt lägre, med en justerad planstruktur och färre byggnader.

Granskade handlingar

Illustrationer, Maison Forte, 2020-12-10

Planhandlingar, utkastversion, Eskilstuna kommun, 2020-12-10

Stockholm datum som ovan
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Flygbilder med detaljplaneförslagets ungefärliga omfattning inom röd ram. Ovan ortofoto, nedan snedbild från norr. 
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ANTIKVARISK KONSEKVENSANALYS

KVARTERET GILLET 1, TORSHÄLLA

Läsanvisning

Konsekvensanalysen är uppdelad i tre kapitel. Detta 
kapitel, Inledning, ger en kort presentation av platsens 
historik och redogör för de granskade handlingarna 
samt beskriver planförslaget. 

Därefter följer kapitlet Kulturhistoriska förutsättningar 
som beskriver platsens kulturhistoriska- och landskaps-
mässiga värden samt riksintresset Torshälla [D2] och 
de regler som gäller vid nybyggnad enligt Plan- och 
bygglagen (PBL).

Det avslutande kapitlet, Antikvarisk konsekvensana-
lys, utgör själva analysen. Det inleds med rubriken 
Sammanvägd bedömning där planförslagets påverkan 
på riksintresset Torshälla [D2] och platsens kultur-
värden sammanfattats i punktform. Därefter följer en 
utförligare beskrivning av planförslagets konsekvenser. 

Bakgrund

Fastigheten Gillet 1 i Torshälla är belägen i hörnet 
Eskilstunavägen-Holmenleden. I direkt anslutning ligger 
Holmberget med sin äldre sekelskiftesbebyggelse, 
vattenrummen Torshällaån och Eskilstuna Nedre Kanal 
samt Holmens f.d. industriområde på andra sidan ån.

Fastigheten ägs sedan år 2010 av Eskilstuna kommun 
som under 2016 inlett en detaljplaneprocess. Syftet 
med det pågående detaljplanearbetet är att med  
hänsyn till utpekade natur- och kulturmiljövärden och 
riksintresset Torshälla [D2] möjliggöra uppförandet av 
tre bostadshus och ett omsorgsboende. Planen ska 
också reglera och säkerställa allmänhetens tillgång till 
vattenområdet.

I den pågående detaljplaneprocessen har AIX Arkitekter 
tillsammans med Landskapslaget tagit fram en kultur-
miljöanalys av fastigheten som stöd för beslut, priorite-
ringar och ställningstaganden inför detaljplanearbetet. 
Undertecknade har även tagit fram ett dokument 
innehållande rekommendationer för tillkommande 
bebyggelse på platsen. Arbetet har utförts på beställ-
ning av Eskilstuna kommuns Stadsbyggnadsförvaltning, 
Planavdelningen.

Den antikvariska konsekvensanalysens syfte är att 
analysera den påverkan som planförslaget kan ha på 
fastigheternas kulturhistoriska värde och dess eventu-
ella konsekvenser för riksintresset Torshälla [D2].

Underlag

Kulturmiljöanalys kv Gillet 1, Torshälla. AIX Arkitekter 
AB 2016-05-10.

Rekommendationer inför kommande detaljplanearbete
Kv. Gillet 1, Torshälla, Eskilstuna kommun. AIX 
Arkitekter AB 2016-05-10.

Kunskapsunderlag, Riksintresse för kulturmiljövården, 
Torshälla (D2), Länsstyrelsen Södermanlands län, 2014

Granskade handlingar

Illustrationer av förslaget, Maison Forte, 2020-12-10.

Planhandlingar, utkastversion, Eskilstuna kommun, 
2020-12-10.

Arkeologisk utredning, Del av fornlämning Torshälla 
95:1, Gillet 1 m.fl, Almunga AB, 2016

Platsens historik

Torshälla är beläget i ett kuperat sprickdalslandskap 
med bergshöjder, sluttningar och dalgångar fyllda med 
lersediment och morän. De branta bergssluttningarna 
och de dalgångar som bildas däremellan skapar ett 
varierat landskap för människor att röra sig i.

Torshälla utvecklades sannolikt till tätort ca år 1300. 
Stadens läge vid de första fallen innan Torshällaån 
mynnade ut i Mälaren har historiskt sett utgjort en stra-
tegisk och viktig plats för handel. Omkring 1200-talet 
blev forsarna så stora att goda förutsättningar fanns för 
kvarndrift och vattensmide. Torshälla fick 1317 stadspri-
vilegier, vilket gör staden till en av Sveriges äldsta.

Kvarteret Gillet
Den östra åstranden under Holmberget, nuvarande kv. 
Gillet 1, utgjorde under lång tid av stadens utmark och 
fram till 1800-talet bestod bebyggelsen på platsen av 
någon enstaka enkel träbyggnad.

Under 1900-talets första hälft fanns åtminstone tre 
byggnader på platsen. En liten tvätteribyggnad och ett 
båtvarv, Stenhammars båtbyggeri, låg nära ån i väster. 
Varvslokalerna tömdes 1957 och i samband med detta 
revs sannolikt byggnaden.

Under 1920-, 1930- och 1940-talen låg en större trä-
byggnad intill Eskilstunavägen. Byggnaden inrymde 
restaurang Gillet vars sal var en populär danssa-
long. Restaurangen brann ner i januari 1948. Under 
1960-talet uppfördes en bensinstation på platsen. 
Verksamheten lades ned år 2008. År 2010 sålde Shell 
tomten till Eskilstuna kommun.

INLEDNING
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Projektbeskrivning

Orientering
Fastigheten ligger på en udde vid Torshällaåns 
östra strand, mitt emot Holmen och strax söder om 
Holmberget, med tydlig visuell koppling till det historiska 
Torshälla. Udden är låglänt och möter Torshällaån i 
väster och Eskilstuna nedre kanal i söder. Direkt öst-
erut leder Eskilstunavägen in mot stadens centrum, 
söder om fastigheten korsar Holmenleden Torshällaån. 
Trafiken på de båda vägarna genererar en påtaglig 
bullermatta som dominerar närområdet. Korsningen där 
vägarna möts är reglerad av trafikljus. Tomten saknar 
i dagsläget bebyggelse utan används som parkerings-
plats och som uppställningsplats för en av kommunens 
miljöstationer. Den har ett exponerat läge vid en av 
stadens viktigaste tillfartsvägar, verksamheten på plat-
sen upplevs idag som temporär och oordnad.

Planförslagets innehåll
Detaljplaneförslaget innefattar byggandet av cirka 100 
bostäder, som fördelas på privatbostäder och äldrebo-
ende. Den nya bebyggelsen ska utgöra en ny inre entré 
till Torshälla centrum och ges en uppbruten struktur 
för att bevara siktlinjer genom kvarteret. Den befintliga 
bebyggelsen längs Gesällgränd bevaras och ges var-
samhets- och skyddsbestämmelser. Detaljplanen syftar 
också till att ge möjlighet att bygga en cirkulationsplats 
i korsningen Eskilstunavägen/Holmenleden. I samband 
med nybyggnationen och cirkulationsplatsen smalnas 

Holmenleden av och Eskilstunavägen utformas som en 
stadsgata. Sluttningen ner mot Torshällaån avses beva-
ras och promenadvägen vid ån utvecklas vidare som en 
del av Åstråket. Olika typer av åtgärder görs att skydda 
strandsträckningen mot erosion. En ny brygga ska göra 
vattnet mer tillgängligt för allmänheten. 

Längs Holmenleden ordnas en trädplantering vilket 
bidrar till rumsligheten längs vägen och möjliggör en 
mjukare övergång till den nya bebyggelsen.

Ny bebyggelse
Förslaget innebär uppförandet av fyra fristående bygg-
nadsvolymer på fastigheten med varierande skala och 
form. En av byggnaderna planeras för äldreboende 
med omkring 40 boenden, i övrigt flerbostadshus 
med cirka 60 lägenheter. Bostadshusen är fördelade 
på ett lamellhus och två punkthus. Lamellhuset upp-
förs mot Holmenleden och utgör, tillsammans med 
äldreboendet intill Eskilstunavägen, en buffert mot 
trafikbuller inåt kvarteret. Byggnaderna ska även in-
rymma möjlig förskola samt lokaler för centrumfunktion. 
Byggnadshöjderna följer generellt den sluttande tom-
ten. Från högsta punkten i nordöst följer bebyggelsen 
topografin mot sydväst och ger en höjdskillnad på omkr 
3 m mellan byggnadernas nockhöjder. 

Äldreboendet föreslås placeras i hörnet Gesällgränd-
Eskilstunavägen och utformas i 45 gradig vinkel med en 
anslutande trädgård mot kvarterets inre. 

Vy över planförslaget från sydöst. Illustration av Maison Forte.
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KVARTERET GILLET 1, TORSHÄLLA

För byggnadens östra del planeras fyra våningar som 
trappas ned i väster mot Torshällaån till tre våningar. 
Fasadmaterial anges vara ljusgrått tegel. Hela södra 
fasaden mot Holmenleden upptas av stora balkonger. 
Tak planeras som flacka sadeltak. Mindre komplement-
byggnader som är placerade inom kvarteret ges låga 
höjder. 

Grönstruktur
Ett öppet parkrum med planteringar och grönska 
ordnas i kvarterets mitt. Mellan punkthusen och 
Torshällaån sparas grönyta som förgårdar till bygg-
naderna och det gröna stråket längs med ån behålls. 
Erosionsskydd anläggs på delar av å-stråket samtidigt 
som den naturliga slänten ner mot ån ska bibehållas. 

Den befintliga grönstrukturen kompletteras med 
gröna kopplingar i form av nya trädplanteringar 
längs Holmenleden, Eskilstunavägen och delar av 
Gesällgränden. Den gröna zonen med trädridå och 
promenadstråk längs vattnet bevaras för allmänhe-
ten. Beroende på alternativ av erosionsskydd kan 
de befintliga träden sparas eller behöva nyplanteras. 
Allmänhetens tillgång till vattnet ökas genom möjlighe-
ten till en mindre brygga om cirka 3 till 4 meter.
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

HuvudgataGATA1

LokalgataGATA2

GångvägGÅNG

CykelvägCYKEL

ParkPARK

NaturområdeNATUR

Kvartersmark,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

Centrumverksamhet i bottenvåningen(C1)

ÄldrevårdD

Tekniska anläggningarE

DetaljhandelH

KontorK

Parkering under mark(P1)

Vattenområden,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

VattenområdeW

BryggorW1

ErosionsskyddW2

Brygga och eriosionsskyddW3

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats

plantering1 Trädplantering ska finnas,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

dike1 Dagvattendike,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Trädridå1 Trädridå ska finnas,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Skydd
Erosionsskydd Erosionsskydd,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Högsta exploateringsgrad i bruttoarea är 1000 m2,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 Högsta exploateringsgrad i bruttoarea är 3500 m2,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e3 Högsta exploateringsgrad i bruttoarea är 6250 m2,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast komplementbyggnad får placeras,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0 Högsta nockhöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

3 Högsta byggnadshöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Femte våningens fasad ska förses med samma material och kulör

som taket. Fasadmaterial och kulören på taket och femte våningen
ska avvika från underliggande fasadliv,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Bottenvåningens rumshöjd ska minst vara 2,7 meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Marken får byggas under med garage och/eller källare. Bjälklag ska

vara planterbart,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

In/utfart till parkeringsgarage ska placeras mot Gesällgränd,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
n1 Marken får inte användas för parkering,  4 kap. 13 § 1 st 3 p.

n2 Minst 20 % av markytan skall vara grönytor som möjliggör
infiltration,  4 kap. 10 §

Stängsel och utfart
Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

Skydd av kulturvärden
q1 Byggnadens exteriör vad gäller liggande fasspontpanel, fjällpanel,

snickarglädje och profilerad takfotslist ska bevaras. Nya dörr- och
fönsteröppningar får ej göras. Ändringar som skett från
originalutformningen av huset får återställas,  4 kap. 16 § 1 st 3 p.

q2 Byggnadens exteriör vad gäller torn med tälttak och utsirade
konsoler, liggande fasspontpanel, fönstersnickerier, profilerad
takfotslist och snickarglädje ska bevaras. Nya dörr- och
fönsteröppningar får ej göras. Ändringar som skett från
originalutformningen av huset får återställas,  4 kap. 16 § 1 st 3 p.

Rivningsförbud
r1 Byggnad får inte rivas,  4 kap. 16 § 1 st 4 p.

Varsamhet
k1 Fönster ska till form, material, indelning, proportion och

upphängning bibehållas till sin utformning. Tak ska vara täckt med
ståndfalsad svart slätplåt,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.

k2 Befintliga dörr- och fönsteröppningar får inte förstoras eller
förminskas. Vid ändringar av fasaden ska slätputsen och den
profilerade takfoten bevaras. Tak ska vara täckt med ståndfalsad
svart slätplåt,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.

Skydd mot störningar
m1 För lägenheter större än 35 m2 ska minst hälften av bostadsrummen

ha tillgång till bullerdämpad sida,  4 kap. 12 § 1 st 2 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år,  4 kap. 21 §

Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för ändrad markanvändning förrän sanering av markföroreningar har
kommit till stånd,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Strandskydd
Strandskydd upphävs för kvartersmark, erosionsskydd inom allmän platsmark och i vatten,
samt brygga i vatten

Övrigt
Tomtindelningskartorna för Kv. Gillet och Kv. Gesällen med aktnummer 0485K-34/1967 och
0485K-11/1969 upphör att gälla

Detaljplan för Granskningshandling

Gillet 1, m.fl.
Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen

Upprättad 2020-04-12 Reviderad 20

Jacob Lithamme
Planchef

Robin Ljunggren Bergström
Planarkitekt

Samråd

SBN
Granskning

SBN
Godkännande

Antagande

SBN
Laga kraft

Till planen hör:

Planbeskrivning

Behovsbedömning

Fastighetsförteckning

Sammanställning av synpunkterPlankarta med bestämmelser
Illustrationskarta

UPPLYSNING
Länsstyrelsen har i ärende 521-2530-2016 utfärdat en dispens från biotopskyddet för att ta bort alléträd inom planom-
rådet. Ett villkor i beslutet är att som
kompensationsåtgärd ska nya lövträd, minst lika många som tagits bort, planters inom planområdet.

UtkastsmaterialUtsnitt ur plankarta, utkastversion. Eskilstuna kommun, planavdelningen.

Nockhöjden för äldreboendet regleras till 16,5 m vilket 
möjliggör en byggnad i fem våningar. Byggnadens 
höjd kommer avvika från omkringliggande bebyggelse. 
Bebyggelsens volym är baserat på behovet av vårdbo-
endeplatser i centrala Torshälla. Den femte våningen 
integreras i taket, förses med burspråk och ges ett 
avvikande fasadmaterial och kulör än underliggande 
fasadliv. Fasader putsas och avfärgas vita medan sock-
elvåningen och delar av gavlar får ljusgrått tegel. För 
fasadytor vid balkonger samt balkongräcken föreslås 
ofärgad träpanel.  Taket och översta våningen kläs med 
svart plåt. Bottenplanet ska ges en rumshöjd om minst 
2,7 meter för centrum- och kontorsverksamhet. Vid 
byggnadens nordöstra del mot Gesällgränd planeras 
parkeringsyta och entré för äldreboendet.

De två punkthusen ordnas längs fastighetens västra 
del, detaljplaneförslaget medger olika alternativ för 
hur de kan vinklas mot Torshällaån. Mot vattenrum-
met begränsas nockhöjden till 13,5 m, vilket möjliggör 
en byggnad i tre våningar. Fasadmaterial planeras bli 
ljusgrått tegel och på gavlar ofärgad träpanel. Husen 
föreslås täckas av flacka sadeltak. Lamellhuset längs 
Holmenleden i söder regleras nockhöjden till 15,5 m. 
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Kulturhistorisk värdebeskrivning i korthet

Kvarteret Gillet 1 har i nuläget en funktion som ”visuell 
språngbräda” till de angränsande kulturmiljöerna och 
besitter få kulturhistoriska värden för egen del. Det är i 
relation till närmiljöerna som fastigheten får betydelse. 
Fastigheten spelar en betydande roll i stadsbilden med 
sitt exponerade läge, varför dess öppna karaktär bidrar 
till upplevelsen av landskapet. Betraktaren ”lånar” 
landskapet, särskilt vid utblickar från Holmberget.

Ur en riksintressesynpunkt är det i dagsläget fastig-
hetens öppna karaktär som bidrar till och framhäver 
riksintressets kulturvärden. Fastigheten angränsar till 
flera av riksintressets värdekärnor och har därför en 
väsentlig betydelse i relation till dessa. Vid kommande 
förändringar av platsen finns det därför risk för att vid 
en överexploatering ”bygga bort” relationen mellan den 
småskaliga stadsbebyggelsen, de naturgeografiska 
förutsättningarna och de kulturhistoriska lagren.

Topografi och landskapsbild
Kopplingen mellan det låga vattenrummet, den sluttan-
de marken och Holmbergets synliga bergssluttningar är 
kulturhistoriskt intressant och har ett pedagogiskt värde 
som illustration över sprickdalslandskapets karaktär.

Det gröna som stadsbyggnadselement betingar olika 
grad av kulturhistoriskt värde. Äldre träd och medvetet 
planterade områden utgör del i det gröna kulturarvet, 
antingen med egenvärde eller som del i en kulturmiljö 
ihop med byggnader och anläggningar. Vattenrummen 
kring Eskilstuna nedre kanal och Torshällaån ger en 
kontinuitet och identitet i landskapsbilden och möjliggör 
att kulturhistoriska samband ännu kan läsas. De skapar 
samtidigt en visuellt exponerad och känslig miljö utmed 
vattenrummen.

De exponerade bergsfronterna visar tydligt hur 
sprickdalslandskapets bergsknallar ligger spridda 
i stadsmiljön. De har av praktiska skäl i hög grad 
förblivit obebyggda och utgör idag karaktäristiska 
stadsbyggnadselement.

Känslighet- och tålighet mot förändringar
Framtida förändringar av fastigheten bör i struktur 
och gestaltning anpassas till platsens visuella och 
kulturhistoriska värden. Vyerna över vattenrummet 
från Strömbron, de fria siktlinjerna över Torshällaån 
och kanalen, vyerna mot söder från Holmberget, samt 
förhållandet mellan den historiska staden Torshälla, 
industrimiljöerna och vattendragen är av stor vikt för 
riksintresset. Dessa förutsättningar bör vara utgångs-
punkt vid förändringar.

Riksintresse för kulturmiljövården, Torshälla [D2]

Riktlinjer av relevans för kv Gillet för hantering av riksin-
tressets värden enligt kunskapsunderlag, Länsstyrelsen 
Södermanland 2014: 

De fysiska uttrycken för Torshällas utveckling från med-
eltid till tiden före andra världskriget ska bevaras och 
vara avläsbara fysiskt på orten. [...] De tydliga strukturer 
som än idag är avläsbara i samhället från dess grund-
läggande under medeltiden fram till tiden före andra 
världskriget ska vara avläsbara och gott förvaltade. [...] 
De naturgeografiska förutsättningarna som ligger till 
grund för samhällets placering ska bevaras. Bibehållen 
funktion som centralort med turism-, tjänste-, handels-, 
bostads-, rekreations- och pendlingsverksamhet.

Det innebär att:

• Grundläggande stadsplanestrukturer från Torshällas 
etablerings- och blomstringstider ska bibehållas men 
kan kompletteras om kulturhistoriska värden beaktas.

• Centrala samhällsfunktioner bör kvarligga i samhället, 
[...] kulturhistoriskt värdefull bebyggelse underhålls kon-
tinuerligt så att människor kan bo kvar och /eller nyttja 
dessa. Kulturhistoriskt värdefulla samhällskomponenter 
bör i det längsta bevaras och ges en användning.

• Viktiga betydelsebärare vad gäller bebyggelse, t.ex. 
stadsgårdar, verksamheter, stadsplan, kommunikations-
stråk (vägar, järnväg, kanaler, hamn) ska bevaras och 
underhållas.

Plan- och bygglagen (PBL)

Plan- och bygglagen innehåller ett antal paragrafer 
som reglerar planläggning ochnybyggnad på tidigare 
obebyggda tomter.

2 kap. 3 § Planläggning enligt denna lag ska med 
hänsyn till natur- och kulturvärden [...] främja 1. 
en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tillta-
lande utformning av bebyggelse, grönområden och 
kommunikationsleder.

2 kap. 6 § Vid planläggning, i ärenden om bygglov och 
vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov 
enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk 
utformas och placeras på den avsedda marken på ett 
sätt som är lämpligt med hänsyn till 1. stads- och land-
skapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och 
intresset av en god helhetsverkan.

8 kap. 9 § En obebyggd tomt som ska bebyggas ska 
ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- 
eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena 
på platsen. Tomten ska ordnas så att 1. naturförutsätt-
ningarna så långt möjligt tas till vara.

Kulturhistoriska förutsättningar
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Bebyggelsen bör utföras med en hög arkitektonisk 
verkshöjd som mål, med hög kvalitet avseende material 
och med ett eget arkitektoniskt uttryck. Den palett som 
föreslås enligt illustrationer bedöms brista i anpass-
ning till platsen samt närliggande bebyggelse och bör 
justeras.

Utifrån ovan formulerade punkter bedöms förslaget:

• Uppfylla de krav som ställs i samband med nybyggna-
tion enligt Plan- och bygglagen 2 kap. 3 § och 6 § samt 
8 kap. 9 §.

• ej medföra negativ påverkan på riksintresset i den 
mening som beskrivs i 3 kap 6 § Miljöbalken.

Planförslaget i förhållande till riksintresset Torshälla 
[D2]

Kvarteret Gillet ligger i direkt anslutning till flera av 
riksintressets värdekärnor: Forsarna med dammen, 
Kanalen, Holmbergets rekreationspark, Holmens bruk. 
Fastigheten har därmed en viktig relation i samspelet till 
dessa. Bebyggelse inom kvarteret Gillet är, utifrån riks-
intressets formuleringar, möjlig under förutsättning att 
tillräcklig hänsyn tas till platsens kulturhistoriska värden.

Den nya bebyggelsen bedöms inte störa den visuella 
upplevelsen av riksintressets huvudsakliga kärna, 
fallområdet intill den medeltida staden. Den kan däre-
mot delvis komma att störa den visuella upplevelsen av 
riksintressets värdekärnor från söder. Denna påverkan 
mildras av den bibehållna siktlinjen genom kvarteret.

Uppförandet av ett äldreboende och centrumfunktioner 
och utformandet av Eskilstunavägen som en framtida 
stadsgata stärker och säkrar förutsättningarna för 
Torshälla centrums fortlevnad och dess roll som sam-
lingspunkt för viktiga samhällsfunktioner.

Planförslagets exploateringsgrad är fortsatt hög, men 
då större hänsyn nu har tagits till fastighetens känsliga 
läge nära riksintressets värdekärnor, bedöms detaljpla-
neförslaget som genomförbart utan negativ påverkan 
på riksintresset.

Sammanvägd bedömning

Föreliggande förslag till detaljplan har i flera avseenden 
omarbetats efter det samråd som hölls 2017 samt de 
synpunkter som framfördes i den antikvariska kon-
sekvensbeskrivningen som undertecknade tog fram i 
samband med tidigare planförslag.

Planförslaget innebär en omfattande exploatering i an-
slutning till riksintressets innersta kärna och det käns-
liga vattenrummet utmed Torshällaån och Eskilstuna 
Nedre Kanal. Nedan följer en sammanvägd bedömning 
av planförslagets påverkan på platsens kulturhistoriska 
värden: 

• De föreslagna volymerna överskrider delvis den eta-
blerade stadssilhuetten. Hänsyn har tagits till områdets 
topografiska förutsättningar och byggnadshöjderna 
följer med landskapets naturliga sluttning ned mot 
vattenrummet. Holmberget är rådande i de flesta av de 
studerade vyerna, utom från södra infarten.

• Det föreslagna äldreboendet är som volym fortsatt 
problematisk på platsen då den introducerar en för det 
historiska Torshälla främmande skala. Byggnadens 
offentliga funktion möjliggör samtidigt att den kan ma-
nifestera sig i stadsbilden. Byggnadsvolymen bedöms 
vara acceptabel ur kulturhistoriskt perspektiv.

• Planstrukturen är anpassad utifrån hänsyn till platsen 
och den kulturmiljöanalys som undertecknade tog fram 
2016. Byggnadernas placering medger bibehållna 
siktlinjer genom kvarteret. Planförslaget bedöms inte 
påverka kulturhistoriskt värdefull stadsplanestruktur då 
bebyggelsen i huvudsak håller sig inom det befintliga 
kvarterets ramar.

• Då fastigheten har ett mycket exponerat läge i staden, 
vid tätortens södra entré, blir byggnadernas och den 
omgivande markens gestaltning av stor vikt. Särskilt de 
markåtgärder för förebyggande av erosion vid strand-
promenaden, där befintlig trädrad riskerar att påverkas, 
behöver hanteras omsorgsfullt med estetisk hänsyn. 

Ant ikvar isk konsekvensanalys
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Den vinkelställda byggnaden bedöms bli dominant 
i stadsrummet och medför en skalmässig förskjut-
ning mot den befintliga bebyggelsen på norra sidan 
Gesällgränd.

Volymer och gestaltning
Planförslaget innebär att kvarteret ges en stadsmäs-
sig bebyggelse liknande den intill Östra centrum. För 
att inte medföra negativ påverkan på riksintresset och 
på kulturhistoriska värden i närområdet bör volymerna 
förhålla sig till höjderna på intilliggande bebyggelse. Det 
nu liggande förslaget är till vissa delar bättre anpassat i 
höjd jämfört med tidigare planförslag. 

Byggnadshöjden i kvarteret Gillet bör generellt ej över-
skrida höjden på Holmberget. Byggnaderna höjer sig 
över stadens generella taksiluett och ansluter snarare 
till den sentida bebyggelsen på Holmen, motsatta sidan 
Torshällaån, än till stadens äldre bebyggelse och östra 
delar. Denna skalförskjutning bedöms i princip vara 
möjlig att genomföra intill Eskilstunavägen eftersom 
funktionen som tätortens entré söderifrån tillåter en mer 
stadsmässig och utåtriktad arkitektur och närheten till 
Ebelingmuseets förhållandevis stora volym.

Äldreboendet föreslås bli fem våningar högt vilket 
innebär att byggnaden blir högre än Holmberget. 
Byggnaden bedöms därför bli dominant i stadsrum-
met och medföra en kraftig skalmässig förskjutning. 
Byggnadskroppen är samtidigt smalare i föreliggande 
förslag, vilket ger ett smäckrare intryck. 

Antikvarisk bedömning av detaljplaneförslagets 
påverkan på kulturhistoriska värden

Generella bedömningar
Detaljplaneförslaget innebär en total omdaning av 
kvarteret. Historiskt sett har fastigheten legat i stadens 
utkant och inrymt olika typer av lättare industriverksam-
heter. Exploateringsgraden har generellt varit låg med 
ett fåtal byggnader. Planförslaget medför att tomtens 
karaktär förändras kraftigt, från att vara en öppen plats 
i den historiska stadskärnans utkant till att bli en för-
längning av centrumbebyggelsen med en stadsmässig 
karaktär. 

Planstruktur
Planförslaget innebär ingen betydande förändring av 
nuvarande fastighetsstruktur utan projektet håller sig 
i huvudsak inom given fastighet. Påverkan utanför 
kvarteret sker med den planerade rondellen vid södra 
infarten, mark- och vegetationsåtgärder intill ån samt 
omdaningen av Eskilstunavägen till en stadsgata. 

Ordnandet av de nya byggnadsvolymerna inom kvar-
teret, med fristående byggnader av varierande storlek 
och orientering, förhåller sig fritt till intilliggande bebyg-
gelse. Bebyggelsen bedöms förändra fastighetens 
historiska roll och reducera läsbarheten av kvarteret 
som del av stadens utmark.

Det föreslagna omsorgsboendet är som volym, framför 
allt dess höjd, problematisk på platsen då den introdu-
cerar en för Torshälla främmande skala. 

Vy från sydöst, korsningen Eskilstunavägen-Holmenleden. Illustration av Maison Forte.
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Dess placering och den 45-gradiga vinklingen av bygg-
naden gör att vyn mot Torshällas medeltida bebyggelse 
med kyrkan som blickfång fortfarande kan upplevas 
från infarten i söder samt att Holmberget och dess äldre 
bebyggelse kan upplevas från Eskilstunavägen i öster. 
Äldreboendets roll som samhällsfunktion innebär även 
att den kan ta en mer dominant roll i stadsbilden.

Byggnaderna får enligt illustrationer i planförslaget 
ett modernt uttryck, som delvis ansluter till den äldre 
bebyggelsen i Torshälla med fasader i tegel och puts.  
Den tillkommande bebyggelsen kommer att utgöra en 
tydligt urskiljbar årsring i stadens byggnadsbestånd. 
Enligt planförslaget illustrationer så ges byggnaderna 
mörka eller bjärt vita fasader, med inslag av mjukare 
partier klädda med träpanel. Kontrasten mellan ljust och 
mörkt bedöms bli skarp i sammanhanget, bebyggelsen 
skulle gagnas av mer mättad och jordnära palett. En 
tydligare koppling till bostadsbebyggelsen öster om 
Eskilstunavägen vore lämpligt. Särskilt punkthusens 
fasader mot Torshällaån och äldreboendet kräver sär-
skild arkitektonisk verkshöjd.

Hänsyn till befintlig bebyggelse
Fastigheten står utan bebyggelse i dagsläget. Hänsyn 
bör dock tas till bebyggelse av högt kulturhistoriskt 
värde i kvarteret Gesällen och till de närliggande be-
byggelsemiljöerna i öster. Detta innebär att den tillkom-
mande bebyggelsens volym och fasadgestaltning tillika 
materialval bör redovisa en medvetenhet om bebyggel-
seområdets nuvarande och historiska karaktär.

Fastigheten angränsar mot norr till äldre bebyggelse 
inom kvarteret Gesällen, som består av två villor från 
sekelskiftet 1900 samt en industrilokal. Planförslagets 
respektavstånd till denna bebyggelse bedöms vara 
tillräckligt. 

Landskap och vegetation
Holmberget kommer genom planförslaget att förlora 
sin roll som huvudsakligt fondmotiv för inresande till 
staden söderifrån. Äldreboendet föreslås bli högre än 
Holmbergets högsta punkt och försvagar dess ställning 
i stadsbilden och i landskapet. 

Enligt förslaget behålls befintlig slänt och trädraden mot 
Torshällaån, vilket är positivt. Dock krävs erosionsåt-
gärder, vilket kan medföra att befintliga träd behöver 
tas ned och delar av marken schaktas av. Åtgärden 
bedöms vara genomförbar under förutsättning att träd-
raden återplanteras med för platsen lämpliga träd, så 
som björk, pil eller klibbal. Vidare så måste strandsko-
ningen behandlas på ett för platsen lämpligt sätt, med 
hänsyn till den kulturhistoriska miljön intill Torshällas 
medeltida stadskärna. Det är av stor vikt att årummet 
upplevs som en helhet och inte fragmentiseras på ett 
sådant sätt som skett vid bostadsområdet vid Holmen, 
motsatta sidan ån. Inom riksintresseområdet finns flera 
exempel på strandskoningar där huggna eller större 
stenar använts i detta syfte.

Allmänhetens fria tillgång till strandzonen värnas 
genom att bebyggelsen förläggs indragen från fastig-
hetsgränsen. Vidare hamnar husen något högre i land-
skapet än strandpromenaden då marken vid husen höjs 
upp och sluttas ned mot ån. Sluttningarna försvårar 
för boende att privatisera ytor mellan hus och gång-
väg vilket bedöms vara positivt utifrån det allmännas 
perspektiv. Det är av yttersta vikt att markytorna mot 
strandpromenaden inte successivt privatiseras, särskilt 
med tanke på byggnadernas exponerade läge ned mot 
vattnet och de allmänna ytorna. Buffertzonen mot årum-
met bedöms i övrigt vara tillräcklig.


