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INLEDNING 

Om denna handling 
Fastighetsägaren planerar att utveckla den befintliga bebyggelsen inom fastig-
heten och att uppföra ny bebyggelse i dess västra del. Som en del av projektet 
pågår framtagandet av en ny detaljplan för fastigheten. I planprocessen har 
Länsstyrelsen efterlyst en kulturmiljöanalys för fastigheten. Kulturmiljöanalysen 
ska fungera som kunskapsunderlag vid bedömning om det finns risk för att den 
föreslagna fastighetsutvecklingen kan medföra negativ påverkan på riksintresset 
Eskilstuna [D5] för kulturmiljövården. Motiveringen till riksintresset lyder: 
”smides- manufaktur- och industristad som speglar många olika utvecklingssteg och de 
sociala förhållandena från medeltiden och 1600-talet fram till tiden efter 1950” och ett 
av dess uttryck är ”Industrianläggningar och stadsplanemönster från 1800-1900-tal”.  

Denna kulturmiljöanalys är en del av underlaget i planarbetet. Handlingen, som 
är oberoende i förhållande till uppdragsgivare och övriga intressenter, samman-
ställer och beskriver planområdets kulturvärden och karaktärsdrag utifrån plan-
strukturer, bebyggelse och nyttjande sedan området i början av 1900-talet togs i 
bruk av företaget August Stenman AB, numera ASSA ABLOY.  

Geografiskt begränsas handlingen till fastigheten Vintergatan 19, men området 
sätts på ett övergripande sätt in i sitt sammanhang genom dess roll som en del av 
det område som under 1900-talets inledning kom att utvecklas till en del av 
stadens nya industriområde. 

 
Flygbild över området, med fastighetens ungefärliga utbredning, inringad med rött. Källa: https://www.hitta.se/ 

Underlag 
Som underlag för kulturmiljöanalysen ligger relevant litteratur om Eskilstunas 
stadsutveckling under 1900-talet, industrihistorisk facklitteratur, källmaterial om 
företaget August Stenman AB och dess utveckling och arkivmaterial om bebyg-
gelsen inom fastigheten samt ett platsbesök i april 2020. 
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Metod 
Kulturmiljöanalysen baseras på DIVE-metoden. DIVE fungerar som stöd för att 
kulturarvets betydelse ska lyftas fram som en resurs och som en kvalitet vid 
utveckling av landskaps- och bebyggelsemiljöer. Strukturen för DIVE är flexibel, 
metodiskt öppen, tvärsektoriell och samverkansorienterad. DIVE baseras snara-
re på vad som bör hanteras för att nå uppsatta mål, än att den innehåller exakta 
anvisningar om hur arbetet ska genomföras. Meningen är att man vid varje en-
skilt tillfälle ska välja ut och anpassa arbetet efter respektive projekts förutsätt-
ningar och behov. DIVE ska ses som ett hjälpmedel för att sortera, diskutera och 
bearbeta information i plan- och utvecklingsprocesser. DIVE fungerar som en 
arena för ifrågasättande, kritiskt och kreativt tänkande och banar väg för tvärfack-
ligt och tvärsektoriellt engagemang, samarbete, delaktighet och kommunikation. 
De fyra bokstäverna står för D = describe/beskriva, I = interpret/tolka, V = valu-
ate/värdera och E = enable/aktivera. Denna kulturmiljöanalys innehåller framför 
allt de tre första stegen (DIV). Det fjärde steget i analysmetoden (E) hanteras i 
huvudsak i nästa fas av planarbetet.  

 
                Utdrag ur ”Kulturmiljöanalys: En vägledning för användningen av DIVE-analys”. 
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INTRODUKTION TILL FASTIGHETEN IDAG 

Ett konglomerat av industribebyggelse från 1900-talet 
Fastigheten Vintergatan 19 ligger på Väster, nordväst om Eskilstunas rutnätsstad 
och strax norr om järnvägens spårområde i Gredby. Fastigheten omgärdas av 
Kungsgatan i norr, Ståhlbergsgatan i öster och Gredbyvägen i söder. Väster om 
den aktuella fastigheten gränsar övriga fastigheter inom kvarteret.  

Bebyggelsen inom fastigheten härrör i sin helhet från företaget August Stenman 
AB:s etablering och utveckling, från början av 1920-talet och fram till idag. Upp-
förandet av industribebyggelsen inleddes 1921, i samband med ägarbyte och 
ombildning till aktiebolag. Då betraktades området som ”jungfrulig mark” och 
den första stadsplanen, med i huvudsak rektangulära kvarter, hade 1907 lagts ut 
över områdets glesa och organiskt framvuxna väg- och bebyggelsestruktur. 
August Stenman AB:s första bebyggelse uppfördes på fastighetens östra del, 
utmed Stålbergsvägen, och kom därefter att successivt och i takt med nya och 
utökade behov att byggas ut och kompletteras under hela 1900-talet. Den sista 
större tillbyggnaden (fram till i år) uppfördes under 1900-talets sista år, när 
anläggningen försågs med en nybesöksentré mot Kungsgatan.  

1900-talets utbyggnadsprocess har utmynnat i en yttäckande och utbredd, men i 
huvudsak låg industribebyggelse, där dess besöksinriktade framsida vänder sig 
mot Ståhlbergsgatan-Kungsgatan, medan den produktionsinriktade baksidan 
vänder sig mot Gredbyvägen och järnvägen samt mot grannfastigheten i väster. 
Tack vare den successiva utbyggnaden över tid, innehåller och uppvisar bebyg-
gelsekomplexet en intressant provkarta av industriarkitektur från nästan ett helt 
sekel.  

 
Drönarbild över fastigheten, tagen i mars 2020. Bilden är tagen mot nordost, med järnvägsspåren 
längst till höger i bild. Källa: Bilden har tillhandahållits av Tovatt Architects & Planners AB.  
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Bildexposé över bebyggelsen inom fastigheten 

Nedan presenteras ett urval bilder över fastigheten, avsedda att fungera som 
stöd för att beskriva dess kulturhistoriska karaktär. För ytterligare bilder hänvisas 
till handlingens bildbilaga, upprättad av Tovatt Architects & Planners. 

 
Den stora funktionalistiskt präglade fabriksbyggnaden utmed Ståhlbergsvägen.  

 
Korsningen Ståhlbergsvägen-Kungsgatan, med den smala och höga bostadsbyggnaden med 
tegelfasad i gatukorsningen.  
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Till vänster: Bostadshuset i korsningen Ståhlbergsvägen-Kungsgatan. Till höger: Den låga recept-
ionsbyggnaden som är motbyggd mot kontorshuset och belägen utmed Kungsgatan. 

     
Till vänster: Bostadshuset, sett inifrån tomten och anläggningens huvudentré som vänder sig mot 
Kungsgatan. Till höger: Anläggningens huvudentré, vars tillbyggnad är tillkommen vid 1900-talets 
slut. 
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Vy från Kungsgatan, mot de byggnadskroppar som löper utmed Ståhlbergsvägen. 

 
Vy mot de byggnadskroppar som löper utmed Kungsgatan, men som ligger indragna i förhållan-
de till gatan. Det nedre planet av byggnadskroppen närmast i bild tillhör den äldre bebyggelsen, 
medan övriga delar tillkommit successivt under anläggningens utbyggnadsprocess. 
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Vy från nordväst, med Kungsgatan till vänster i bild. Bilden är tagen från den tidigare infarten från 
Kungsgatan, till produktionsanläggningens baksida. Vid fotograferingstillfället förbereddes för en 
ny tillbyggnad närmast i bild.   

 
Produktionsanläggningens baksida mot väster och kvarterets mitt. Denna del av anläggningen 
tillkom på 1960-talet.  
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Överbyggnaden över anläggningens industrispår, som löper utmed Gredbyvägen. Den del av bygg-
nadskroppen som ligger närmast i bild tillkom på 1960-talet, medan den resterande delen upp-
fördes på 1950-talet. 

 
Samma byggnad som ovan, men sedd från andra hållet, från sydost. 
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Kallförrådet i anläggningens sydöstra hörn, där Gredbyvägen och Ståhlbergsvägen möts. Kallförrådet 
uppfördes på 1970-talet. 

 
Mellan kallförrådet och den höga produktionsbyggnaden utmed Ståhlbergsvägen skymtar en av 
industrianläggningens äldsta delar från tidigt 1920-tal.  
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Vy ut över anläggningens taklandskap, med de många taklanterninerna som möjliggjorde dagsljus 
i hela anläggningen.  

     
Till vänster: Det höga tornet, beläget mitt i bebyggelsekomplexet, är en del av den gamla värme-
centralen och tillhör den äldsta delen av anläggningen. Till höger: Närbild på taklanterniner från 
olika tider i anläggningen. 
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Till vänster: Ett av trapphusen i byggnaden utmed Ståhlbergsvägen. Trapphusen har en saklig och 
mot slitage tålig gestaltning. Klinkergolven och de smidesräckena är karaktäristiska för anlägg-
ningen. Till höger: Det andra trapphuset i samma byggnad.  

     
Till vänster: Ett av trapphusen i anläggningens västra del. Gestaltningen är densamma som i flera 
andra trapphus i anläggningen Till höger: Trapphuset i bostadsbyggnaden, som till skillnad från 
övriga trapphus har plansteg av kalksten och smidesräcken med överliggare av trä.  
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Till vänster: Vy genom matsalen i den höga byggnaden utmed Ståhlbergsvägen. (Jämför med äldre 
bilder längre fram i denna handling.) Till höger: Vy genom kontorslandskapet i samma byggnad.   

     
Till vänster: Vy genom kontorslandskapet i samma byggnad. Till höger: Vy genom en korridor i 
samma byggnad. 
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Till vänster: Vy genom den lokal i den höga byggnaden mot Ståhlbergsgatan, där golvnivån till 
skillnad från övriga utrymmen, inte höjts upp vid ombyggnaden i slutet av 1900-talet. Till höger: 
De asymmetriska fönstren är mycket karaktäristiska för byggnaden och fönstertypen återkommer 
även i andra byggnader inom anläggningen.  

     
Till vänster: Vy genom korridoren till direktionsvåningen högst upp i den höga byggnaden mot 
Ståhlbergsgatan. Inredning tillkom på 1950-talet. Till höger: Den påkostade inredningen i toalett-
avdelningen i direktionsvåningen.   
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Till vänster: Ett av de före detta vardagsrummen i bostadshuset. Till höger: Utsikt från en av bo-
stadshusets balkonger.  

     
Till vänster: Vy genom en av de äldre, envåniga produktionsbyggnaderna inne i anläggningen. Till 
höger: Vy genom det överbyggda industrispåret utmed Gredbyvägen.   
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Till vänster: Vy genom en av de tvåvåniga produktionsbyggnaderna från 1950-talet, inne i anlägg-
ningen. Till höger: Fönstertypen är densamma som i den höga byggnaden utmed Ståhlbergsvägen.  

     
Till vänster: I de senare tillkomna byggnadskropparna, i den västra delen av anläggningen, är 
interiören karaktäristiskt för sin tid, det vill säga för 1960-talet. Till höger: Utspritt på olika platser i 
byggnaden finns fortfarande utrustning som berättar om den tidigare produktionsverksamheten.  
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RIKSINTRESSET OCH RIKTLINJER FÖR HANTERING AV 
DETSAMMA 

Riksintresset Eskilstuna [D5] för kulturmiljövården 
Fastigheten ligger inom riksintresset Eskilstuna [D5] för kulturmiljövården. 
Motiveringen till riksintresset lyder:  

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

Ett av riksintressets uttryck är: 

”Industrianläggningar och stadsplanemönster från 1800-1900-tal”.  

Riktlinjer för omhändertagande av riksintressets uttryck 
Länsstyrelsen har tagit fram ett fördjupande kunskapsunderlag för riksintresset. I 
dokumentet, som finns att ladda ner från länsstyrelsens hemsida, finns textavsnitt 
som har direkt bäring på stadsdelen Väster och kvarteret Vintergatan. Där står 
bland annat att:  

”Staden har stora historiska upplevelsevärden av närmast unik karaktär. På ett stort 
antal platser kan enskilda men även komplexa historiskt värdefulla byggnader och 
miljöer upplevas som tydligt speglar olika faser i stadens utveckling. Några påtagliga 
exempel är Gredby bangårdsområde på Väster”. (s. 2) 

” De fysiska uttrycken för Eskilstunas utveckling från medeltida ort till manufaktur- 
och industriort tom 1950-talet ska bevaras och vara avläsbara fysiskt på orten.” 
[samtidigt som det ska ske] ”Aktivt brukande av historisk bebyggelse och miljöer.” 
(s. 2) 

Riktlinjer, med bäring på kvarteret Vintergatan och för att hantera riksintresset 
anger att:  

• Viktiga betydelsebärare vad gäller topografi, bebyggelse, stadsplan, kommunika-
tionsstråk (långgator, gränder, kanal, hamnar), ska bevaras och underhållas. 

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

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

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

• Befintlig, värdefull bebyggelse med koppling till järnvägens historiska betydelse 
bör bevaras. 
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 KOMMUNALT SKYDD OCH STRATEGIER FÖR HANTERING 
AV KULTURMILJÖN 

Gällande detaljplan 
Den gällande detaljplanen för fastigheten, Pl 1-276, är upprättad och antagen 
1964. Planen innehåller inga varsamhets- eller skyddsbestämmelser, eller andra 
planbestämmelser som har bäring på bebyggelsens kulturvärden. 

Förslag till ny översiktsplan 
I samrådshandlingen för en revidering av översiktsplanen (samråd våren 2020), 
finns följande beskrivning av hur området Väster ska utvecklas:  

”Området domineras idag av storskaliga industribyggnader och lager för bland annat 
transport och parkering. De flesta byggnader är uppförda i en eller två våningar och 
befinner sig i stora kvarter med breda vägar. Väster håller på och utvecklas och 
visionen är att det ska vara en levande stadsdel med trevliga promenadstråk som 
binder samman staden från flera olika håll.” 

Fördjupning av program för Väster 
I förslaget till nya översiktsplan hänvisas till Fördjupning av program för Väster, 
godkänt av stadsbyggnadsnämnden 2011. Kvarteret Vintergatan ligger visser-
ligen strax utanför det område som omfattas i fördjupningsprogrammet, men 
innehållet är i högsta grad applicerbart även på Vintergatan.  

I förvaltningsprogrammet finns en Vision 2030, vars ena del lyder: 

”Stadens strävan efter en mångfald i upplevelser och uttryck det ”brokiga Eskils-
tuna” har gett stadsdelen en egen karaktär. Identiteten i området utgår från områdets 
historia och har lyft fram en spänning i mötet mellan det moderna och äldre bebyg-
gelse. Utvecklingen av området präglas av en tillit till människors drivkraft och en 
bredd av aktörer deltar i utvecklingen och sökandet efter nya former och funktioner i 
området. Lokala initiativ och temporär användning av platser uppmuntras.” 

Med avstamp i Vision 2030 poängteras i programmet vikten av att utveckla ”det 
eskilstuna-egna”, vilket innebär att:  

”Eskilstuna värnar om sin industrihistoria och identitet som industristad. Det är därför 
viktigt för områdets fortsatta attraktivitet att en utveckling av stadsdelen tar avstamp 
i områdets specifika karaktär och så långt möjligt finner nya användningar till befint-
liga byggnader med kulturhistoriskt värde. Områdets historia är identitetsskapande 
och visar på en över 100-årig utveckling av industribyggande. Att fortsättningsvis 
kunna avläsa områdets historia skapar en förankring och identitet till platsen. 
Bebyggelsen inom området har allt eftersom verksamheterna förändrats byggts till 
och om efter behov. Det har lett till att bebyggelsen inte alltid är ordnad och 
strukturerad utan upplevs ”gyttrig” med en blandning av stora och små volymer 
samt olika hushöjder. Denna struktur bör återspeglas i det nya Väster och utvecklas 
som en stadsdel med ”eskilstunaegen” karaktär i området. I den förändring av 
området som pågår från rent industriområde till verksamhetsområde är det intressant 
att byggnaderna ständigt återanvänds, och utan större förändringar kan användas till 
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andra verksamheter. Under senare år har en hel del gjorts som plockat fram kvali-
teter som t.ex. borttagande av plåtinklädningar och tidigare igensatta fönster. Fina 
exempel på det finns i kv. Valpen, Valkyrian (Profeel) och i hörnet av kv. Valnöten 
mot Kungsgatan.”1 

De riktlinjer som anges i fördjupningsprogrammet, för att lyckas med att 
utveckla det eskilstuna-egna, lyder:  

► Områdets historia är identitetsskapande och ska finnas läsbart. Det är viktigt 
att man under kommande förändringar inte styrs av att bara det äldsta är värt 
att bevara utan att man även i fortsättningen kommer att kunna uppfatta 
områdets hela historia t.ex. att bevara komplementbyggnader och detaljer 
som ger liv åt historien. 

► Identitetsskapande är även de gamla järnvägsspåren inom området vars 
sträckning fortsättningsvis skall vara läsbar t.ex. i Björksgatan. 

► I kommande detaljplaner skall särskilt den kulturhistoriska aspekten tas till 
vara. 

► Gatu- och platsnamn kan vara historiebärare och nya tillägg bör därför få 
namn som anknyter till områdets historia. 

► Återanvänd gamla byggnader och ge dem nya funktioner där så är möjligt. 

► Ett viktigt karaktärsdrag söder om ån som skall bevaras är att inom kvarteren 
ska bebyggelsen ha olika uttryck samt vara en blandning av stora och små 
volymer och olika hushöjder. Den karaktär av att bebyggelsen inte alltid är 
ordnad och strukturerad utan upplevs ”gyttrig” bör återspeglas i det nya 
Väster. 

Utkast till Arkitekturprogram för Eskilstuna 
I det utkast till Arkitekturprogram för Eskilstuna från 2018, som ligger på 
kommunens hemsida, anges sju mål för arkitektur, där ett av dem är att: 

”Arkitektur och stadsbyggandet tar tillvara och utvecklar Eskilstunas identitet 
(Arkitekturevolution)” 

Strategier för att uppnå detta mål anges i Arkitekturprogrammet vara att:  

”Platsens historia är en tillgång och ska vara en utgångspunkt för förändring och 
tillägg.” och ”Särskilt viktiga byggnader kan placeras fristående eller särskilt betydel-
sefulla platser kan markeras med fristående byggnader eller höga hus, gamla som 
nya.” 

 
1 Fördjupning av program för Väster, s. 22. 
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HISTORISK BAKGRUNDSBESKRIVNING 

Planläggning och utveckling av området Väster 
Området Väster fick sin första stadsplan 1907, upprättad av stadsingenjör O. 
Sjölin. Traditionellt hade fabrikerna legat på bakgårdar främst i Fristaden (nuv. 
Centrum) och Nyfors, men i takt med att verksamheterna växte, ökade också 
behovet av tomter där fabrikerna kunde expandera. Väster om stadens centrum, 
där det tidigare hade varit åkermark, fanns utmärkta förutsättningar för ett nytt 
industriområde. Här var det nära till Eskilstunaån, med ångbåtstrafik, och sedan 
1878 löpte även järnvägsförbindelsen strax intill området. Via stickspår bands båda 
sidor av ån samman med hamnarna: Nedre hamn alldeles väster om Rothoffs-
parken och Norra hamn på den norra åstranden, ned mot nuvarande Gasverks-
bron. I kvarteren närmast Rinmansparken byggdes två kvarter med flerfamiljs-
hus, resten av området bebyggdes med industrier och mindre fabriker. Väster 
kom att bli Eskilstunas första renodlade industriområde. 2 

 
Utsnitt ur O. Sjölins stadsplan från 1907. Kvarteret Vintergatan var då mindre till ytan än vad det är idag. 
Genom kvarteret löpte sedan tidigare en väg och här låg också ett par mindre byggnader. Källa: Eskilskäl-
lan. 

Efter stadsplanen från 1907 växte nya byggnader fram utefter Ståhlbergsvägen 
och Kungsgatan. De första anläggningarna, vid Gredbyvägen och TGOJ:s verk-
städer visar på sekelskiftets representativa arkitektur. Nästa steg var slutet av 

 
2 Texten i detta kapitel är hämtad från sidan 20 i Eskilstuna kommuns dokument 
Fördjupning av program för Väster, beslutat 2011. Texten är lätt bearbetad, för att 
passa in i kontexten.  
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1920-talet då även mindre företag vågade sig ut på det nya området (området 
kallades ”nya” ända in på 1940-talet). De första små fabrikerna byggdes i kvarte-
ret Vikingen vid Libergsgatan. Husen placerades en bit in på de små tomterna, 
med höga brandgavlar och låga längor om vart annat. Under 1930-talet byggdes 
många industribyggnader i en lite modernare stil, husen uppfördes i en eller två 
våningar med flacka sadeltak, de småspröjsade fönstren hänger dock med fort-
farande. Många av byggnaderna är ritade av stadsarkitekten Frej Klemming. 
Under 1940 och 1950-talen byggs det flera stora industribyggnader med kon-
torsbyggnader i två våningar och produktionslokaler som stora lägre hallar. 
Samtidigt kompletteras de äldre anläggningarna med nya moderna personal-
utrymmen och skyddsrum. Detta påminner om att Eskilstunas metallindustri gick 
på högvarv under krigsåren. Under 1960- och 70-talen lämnar man de traditio-
nella metoderna och de stora hallarna i betong eller plåt gör entré, ibland kan de 
få en fasad i tegel. Efter sent 1970-tal har bara några enstaka mindre nybyggna-
der tillkommit, mestadels för att anpassa befintliga lokaler till nya verksamheter. 
Postkontoret vid Björksgatan från 1992 och den nya tillbyggnaden för Ågerups 
Grafiska AB i kvarteret Vikingen är några få nybyggnader från senare tid. 

------- 

Nedan visas utsnitt ur de stadsplaner, i vilka man tack vare deras noggranna 
redovisning kan följa fabriksanläggningens bebyggelseutveckling, från 1920-talet 
och fram till 1960-talets början. 

 
Utsnitt ur V. Dales stadsplan från 1927. Vid den här tiden hade August Stenman AB etablerat sig i kvar-
teret Vintergatan, som nu fördubblats till ytan. De större byggnadskropparna på planen, färglagda i rosa 
kulör, är stenhus (tegel), medan de gula byggnadskropparna är uppförda av trä. Den lilla blå byggnaden i 
norr är ett reveterat hus. Redan vid den här tiden hade företaget ett eget stickspår som förenklade trans-
porter av gods till och från fabriken. Källa: Eskilskällan. 
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Utsnitt ur V. Dales stadsplan från 1938. Under de föregående dryga tio åren hade August Stenman AB 
fortsatt att bygga till fabriken och även ersatt träbyggnader med stenbyggnader. Källa: Eskilskällan. 

 
Utsnitt ur V. Dales stadsplan från 1946. Under de år som gått sedan den föregående stadsplanen upprät-
tades hade August Stenman AB fortsatt att bygga till fabriken västerut, på ett för industribyggnader ka-
raktäristiskt vis, det vill säga att man adderar nya byggnadskroppar till de befintliga. Källa: Eskilskällan. 
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Utsnitt ur E. Gabrielssons stadsplan från 1955. Nu har fabriks- och kontors- samt bostadsbebyggelsen 
utmed Ståhlbergsvägen uppförts. Källa: Eskilskällan. 

 
Utsnitt ur E. Gabrielssons stadsplan från 1962. Vid den här tiden har företagets egna stickspår till järnvä-
gen täckts över med den tegelbyggnad som finns där idag. (Längst västerut i kvarteret Vintergatan, som 
nu förlängts genom att slås samman med kvarteret Vildgåsen, ligger fortfarande den egnahemsbebyg-
gelse som senare kom att rivas.) Källa: Eskilskällan.   
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August Stenman AB:s etablering och utveckling inom fastig-
heten 
Firma August Stenman hade, sedan företaget startades på 1880-talet sina loka-
ler inne i Eskilstuna, men efter att grundaren Stenman 1920 avlidit och bolaget 
ombildats till aktiebolag, etablerade man sig även ute på Väster, i kvarteret 
Vintergatan. Mellan 1921 och 1930 genomfördes successiv utbyggnation inom 
fastigheten, i takt med att företagets verksamhet växte.3 

På den färglagda perspektivritning över fabriksområdet från 1929 (se nedan och 
jämför även med 1927 års stadsplan), framgår hur fabriksanläggningen då bestod 
av envånings tegelbyggnader med lanterniner mot norr och något högre träbygg-
nader mot söder. Mitt i bebyggelsen ligger värmecentralen av tegel, vars torn 
och skorsten höjer sig över bebyggelsen i övrigt. Längst upp i nordost finns ett 
reveterat, mindre hus, som kan ha fungerat som kontorsbyggnad eller personal-
bostad för en fabrikschef.  

 
August Stenman AB:s fabrikslokaler i kvarteret Vintergatan år 1929. Nere till höger i bild löper Ståhlberg-
vägen. Perspektivritningen är förfärdigad av Julius Grenberg Källa: Tavlan tillhör ASSA ABLOY och finns i 
företagets förvar. 

På 1940-talet kompletterades den befintliga bebyggelsen genom att den låga 
tegelbebyggelsen utökades med flera byggnadsskepp västerut och genom att ett 
antal mindre, fristående byggnadskroppar och förvaringsskjul placerads ut på 
olika platser inom tomten (se bilder på nästa sida).  

I början av 1950-talet uppfördes den långsmala och höga produktionsbyggnaden, 
med restaurang och direktionsvåning på det översta våningsplanet, utmed Ståhl-
bergsvägen. Ungefär samtidigt uppfördes den lika höga men till ytan mindre bo-
stadsbyggnaden med fasadtegel, i hörnet Kungsgatan-Ståhlbergsvägen. Vid sam-

 
3 Samlingsverket Sveriges städer och samhällen jämte landsbygd: del III, s. 186. 
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ma tid överbyggdes det befintliga stickspåret, genom att den långa magasins-
byggnaden utmed Gredbyvägen uppfördes. Den var dock kortare än vad den är 
idag. 

 
Fotografiet, med vy från Kungsgatan, ska vara taget före 1944. Bebyggelsen från 1929 års perspektivrit-
ning känns väl igen, men det har tillkommit en del mindre förvaringsbyggnader av enklare slag. Källa: 
Eskilskällan. 

 
Perspektivet är odaterat, men stämmer väl överens med fotografiet ovan, varför de bör vara ungefär sam-
tida. De äldre träbyggnaderna nere vid järnvägsspåret och pannhuset finns fortfarande kvar och den högre 
bebyggelsen utmed Ståhlbergsvägen är ännu inte uppförd. Källa: Tavlan tillhör ASSA ABLOY och finns i 
företagets förvar.  
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Vy mot fabriksanläggningen och hörnet Kungsgatan-Ståhlbergsvägen 1956. Närmast i bild står den smala 
och höga bostadsbyggnaden. Källa: Stenman: Ett namn som tagit skruv. 

 
Perspektivet är odaterat, men stämmer väl överens med fotografiet ovan, varför de bör vara ungefär sam-
tida. Vid denna tid är den ursprungliga träbebyggelsen nere vid järnvägen ersatt av tegelbebyggelse. 
Källa: Tavlan tillhör ASSA ABLOY och finns i företagets förvar. 
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Vy mot fabriksanläggningen 1956, sedd från nordväst med Kungsgatan i förgrunden. Senare tillkom ytter-
ligare byggnadsskepp mot väster och den dåvarande vaktstugan vid infarten på själva industriområdet 
kom att ersättas av en annan. Källa: Stenman: Ett namn som tagit skruv. 

 
Vy genom de funktionella, envåniga produktionsskeppen, med en gjuten pelarkonstruktion som bär upp 
takbjälklaget. I takbjälklagen finns generösa taklanterniner som gör att hela anläggningen överspolas av 
dagsljus. Källa: Stenman: Ett namn som tagit skruv. 
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Vy genom ett av våningsplanen i den höga produktionsbyggnaden utmed Ståhlbergsvägen. Byggnaden var 
relativt nyuppförd när bilden togs, varför den troligtvis visar hur lokalerna såg ut och nyttjades från början. 
Källa: Stenman: Ett namn som tagit skruv. 

 
Ytterligare en bild på ett av våningsplanen i den höga produktionsbyggnaden utmed Ståhlbergsvägen. 
Källa: Stenman: Ett namn som tagit skruv. 



 

 Kulturmiljöanalys inför upprättande av ny detaljplan för ASSA ABLOY:s fabriksområde på Väster 
Vintergatan 19 i Eskilstuna 

   2020-08-05 
Sida 32 av 41 

 
Vy genom ett av de (troligtvis) äldsta envåniga produktionsskeppen, med en gjuten pelarkonstruktion som 
bär upp takbjälklaget. I taklanterninernas nederdel sitter småspröjsade fönsterbågar, som skyddar mot 
kondensdropp och kraftigt kallras. Källa: Stenman: Ett namn som tagit skruv. 

 
Vy genom ett av de nyare envåniga produktionsskeppen, med en gjuten pelarkonstruktion som bär upp 
takbjälklaget. Källa: Stenman: Ett namn som tagit skruv. 
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Vy genom personalmatsalen högst upp i den höga produktionsbyggnaden utmed Ståhlbergsvägen. Källa: 
Stenman: Ett namn som tagit skruv. 

 
Vy genom en kontorsmiljö, troligtvis i eller någonstans i anslutning till den höga produktionsbyggnaden 
utmed Ståhlbergsvägen. Källa: Stenman: Ett namn som tagit skruv.  
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Vy genom köket högst upp i den höga produktionsbyggnaden utmed Ståhlbergsvägen. Källa: Stenman: 
Ett namn som tagit skruv. 

 
Vy genom tvättavdelningen, längst ner i den höga produktionsbyggnaden utmed Ståhlbergsvägen. 
Källa: Stenman: Ett namn som tagit skruv. 
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På 1960-talet utökades fabriksanläggningen dels västerut, dels genom att den en-
våniga bebyggelsen utmed Kungsgatan byggdes på med ytterligare ett vånings-
plan. Då uppfördes också den fristående portvaktsstuga som idag finns utmed 
Kungsgatan, strax väster om den stora fabriksbyggnaden. Dessutom förlängdes 
vid samma tid magasinsbyggnaden över industrispåret utmed Gredbyvägen. 

Efter 1960-talet tycks utbyggnaden av fabriksanläggningen ha upphört, fram till 
1990-talet när den kompletterades med en modern entrébyggnad för besökare. 
Tillbyggnaden vänder sig mot Kungsgatan, men ligger indragen på tomten. 
Därefter har inga ytterligare byggnader tillkommit, förrän den tillbyggnad 
som nu uppförs i anläggningens nordvästra hörn. 

 
Tovatt Architects & Planners illustration från 2020-05-04, över bedömda utbyggnadsperioder sedan 
företaget August Stenman AB etablerade sig i kvarteret Vintergatan. Eftersom källmaterialet är be-
gränsat måste utbyggnadsfaser och tider ses som ungefärliga. Årtalet 1927 är det första år som det 
finns bevarade arkivhandlingar från, men dessa byggnader är troligtvis från tidigt 1920-tal. Röd text är 
kompletteringar och kommentarer gjorda av Wenanders Byrå. Även efter upprättandet av denna 
kulturmiljöanalys finns oklarheter i utbyggnadsprocessen. Det handlar framför allt om den äldsta 
bebyggelsens tillkomst, då denna inte gått att fastslå med säkerhet.  

Bostadshuset 
uppfördes 1952. 
(Arkitekt Kaleb 
Sjödén.) 

Kallförrådet, 
som inte 
finns med på 
skissen, är 
från 1976. 

Byggnader som 
tillkommit före 
1927 är troligt-
vis från 1920-
talets början. 

Besöksentrén 
tillkom 1998. 
(Arkitekt AQ 
Arkitekter.) 

Portvaktsstugan, 
som inte finns 
med på skissen, är 
från 1967. 

Förrådsbyggnader, 
som inte finns med 
på skissen, är 
åtminstone delvis 
från 1940-talet. 
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KULTURHISTORISK KARAKTÄRS- OCH VÄRDEBESKRIVNING 

Kulturhistorisk värdebeskrivning 
Nedan beskrivs de teman som tillsammans beskriver fabriksområdets kultur-
värden.  

 Anläggningen är en viktig del av Eskilstunas industriella utveckling och 
identitet. 
Fabriksanläggningen ligger centralt placerad i det för Eskilstuna värdebärande 
industriområdet Väster och anläggningen är en av de första som började upp-
föras efter att områdets stadsplan fastställts. August Stenman AB var, sedan 
decennier tillbaka, redan ett väletablerat företag i staden.  

Under 1900-talet fortsatte verksamheten att växta, såväl fysiskt inom fastig-
heten, som geografiskt i Sverige och Världen. Under seklets andra hälft 
spelade ASSA en viktig roll för landets industriella identitet, även på den 
internationella arenan, och fabriksanläggningens utbredning växte samtidigt 
till en ansenlig yta och volym, även i förhållande till många andra industrier i 
staden.  

Fabriksanläggningen är idag en av flera industrianläggningar med höga kultur-
värden på Väster. Anläggningen besitter stadsbyggnadshistoriska värden, 
industrihistoriska värden och identitetsvärden för Eskilstuna. De industri-
historiska värdena är så starka att de även har bäring på nationell nivå. 

     
Illustrationer på några av de produkter som företaget tillverkade på 1950-talet. Källa: Boken 
”Stenman marches on: A chronical of industrial enterprise” från 1956. (Boken gavs även ut på 
Svenska, då med titeln ”Stenman: ett namn som tagit skruv”.) 
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 Anläggningen har en karaktäristisk industrikaraktär och uppvisar en 
värdefull provkarta över 1900-talets industriarkitektur. 
Fabriksanläggningen består av en vidsträckt byggnadsmassa, som i själva 
verket är uppbyggd av ett flertal (till största del) sammanbyggda byggnads-
kroppar från 1900-talets olika decennier. I takt med att verksamheten behövt 
mer produktionsyta eller när nya industriella förutsättningar krävt det, har 
anläggningen successivt byggts ut.  

Respektive byggnadsenhet är uppförd efter sin tids gestaltnings- och produk-
tionsmässiga preferenser, varför de var och en för sig, och tillsammans, be-
rättar om utvecklingen av 1900-talets industriarkitektur. De äldsta byggna-
derna har fasader av tegel med viss utsmyckande mönstermurning, medan de 
senare byggnadskropparna har fasader med mer saklig gestaltning. Gemen-
samt för samtliga produktionsbyggnader är att de är utformade så att de 
medger ordentligt dagsljusinsläpp, antingen via generösa taklanterniner eller 
genom stora fönster i fasad. Ett annat gemensamt karaktärsdrag är att 
byggnaderna försetts med öppna och flexibla planlösningar, där pelare bär upp 
bjälklagen inne i byggnadskropparna.  

Exteriört har anläggningen tydliga fram- och baksidor, där fasaderna i 
anslutning till korsningen Ståhlbergsvägen-Kungsgatan utgör anläggningens 
gestaltningsmässiga framsida, medan fasaden mot väster, in mot kvarterets 
mitt, är dess utbyggnadsvänliga bakgård. Detta sätt att disponera anlägg-
ningen är karaktäristiskt för många av 1900-talets industrianläggningar. Även 
stickspåret som ansluter till järnvägen är karaktäristiskt för industrianlägg-
ningar från 1900-talets första hälft. 

Karaktäristiskt för anläggningen är också att byggnadskropparna utformats på 
ett för verksamheten rationellt sätt, men alltid med en balanserad samman-
vägning mellan produktionsbehov och för verksamheten imageskapande 
gestaltning. Det innebär att interiörerna i huvudsak utformats för att på abso-
lut bästa sätt främja produktionen, medan exteriörerna, framför allt mot Ståhl-
bergsvägen och Kungsgatan, gestaltats på ett sätt som främjar stadsbilden 
och företagets varumärke.  

Tillsammans med några mindre och fristående byggnader, i kombination med 
sättet att disponera ytorna på fastigheten, berättar anläggningen dels specifikt 
om ASSA ABLOY:s fabriksanläggningsutveckling, dels generellt om hur en 
fabriksanläggning hos ett framgångsrikt industriföretag utvecklades under den 
andra och den tredje industriella revolutionen under 1900-talet och början av 
2000-talet. Anläggningen besitter därför industrihistoriska värden, teknik-
historiska värden, arkitekturhistoriska värden och arkitektoniska värden. 
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Kulturhistoriskt värdefulla karaktärsdrag hos fastigheten som 
helhet 
Nedan anges de karaktärsdrag som är särskilt värdefulla hos fastigheten som 
helhet. Dessa karaktärsdrag är viktiga att bibehålla samt lyfta fram i samband 
med fastighetsutveckling. 

 Den i huvudsak låga byggnadshöjden, där de högre byggnadskropparna 
placerats så att de markerar en betydelsefull gatukorsning i stadsbilden.  
 

 Anläggningens tydliga fram- och baksidor, där fasaderna i anslutning 
till korsningen Ståhlbergsvägen-Kungsgatan utgör anläggningens gestalt-
ningsmässiga framsida, medan fasaden mot väster, in mot kvarterets 
mitt, kan beskrivas som dess utbyggnadsvänliga baksida. 
 

 Den gestaltningsmässiga variationen hos fabriksanläggningens olika 
byggnadskroppar, vilken berättar om byggnadskropparnas respektive 
tillkomsttid. Det gäller såväl exteriört som interiört. 
 

 Fasadgestaltningen i anslutning till gathörnet Ståhlbergsvägen-Kungs-
gatan, som under långt tid varit en del av stadsbilden och fabriks-
anläggningens sätt att annonsera sig mot staden.  
 

 Fasadgestaltningen med den långsträckta tegelväggen utmed Gredby-
vägen, som under lång tid fungerat som fond för järnvägsområdet.  
 

 Flexibiliteten hos interiören, vilken medger stora variationer av plan-
lösning och funktion. I stora delar av anläggningen är de bärande pelarna, 
taklanterninerna och trapphusen de enda byggnadsdelar som ger 
interiören dess ”arkitektoniska stadga”.  
 

 Det medvetna omhändertagandet av dagsljus in i byggnaden, via tak-
lanterniner och generöst stora fönsterytor. 
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Kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnadsdelar och bygg-
nadselement  
Nedan anges byggnadsdelar och enskilda byggnadselement som är särskilt 
värdefulla. Dessa delar ska särskilt värnas i samband med fastighetsutveckling. 

 Det karaktärsfulla och orienteringsunderstödjande tegeltornet som hör 
till den ursprungliga värmeanläggningen.  
 

 Taklanterninerna, som är ett återkommande och identitetsskapande 
taklandskapselement, såväl exteriört som interiört, för anläggningen. 
 

 Ursprungliga fönster och dörrpartier från alla tider. Dessa byggnads-
element understödjer förståelsen och berättelsen om att anläggningen 
tillkommit successivt och vid olika tider. 
 

 Exteriöra, vertikala förstyvningar i fasaderna hos flera av byggnads-
kropparna, som är karaktäristiska för industribyggnader där det kräves 
invändig flexibilitet. Förstyvningarna återfinns bland annat på den höga 
byggnadskroppen mot Ståhlbergsvägen och hos fler av tegelfasaderna.  
 

 Trapphusen, med tillhörande ytskikt och fast inredning, i samtliga bygg-
nader. De har alla en robust karaktär som berättar om industriverk-
samhetens förutsättningar och gestaltningsmässiga preferenser. Även 
trapphuset i bostadshuset har en liknande karaktär. 
 

 Bärande pelare i industrianläggningens alla byggnadskroppar. Pelarna 
bär både bildligt och bokstavligt upp industrianläggningen.  
 

 Rester av stickspåret som ansluter till järnvägen. Stickspåret, med 
anslutning till järnvägen, är en viktig del av det tidiga 1900-talets 
industrianläggningar. 
 

 Direktionsvåningen högst upp i den höga byggnaden utmed Ståhlbergs-
vägen. Till skillnad från merparten av fabriksanläggningen i övrigt, har de 
gestaltningsmässiga preferenserna i dessa utrymmen fått råda över 
produktionsvillkoren. 
 

 Respektive byggnads karaktärsskapande byggnadsdetaljer och 
byggnadselement. Alla byggnader i anläggningen har en eller flera 
byggnadselement som är unikt och karaktäristiska för just den byggna-
den. Exempel på sådana är den exteriöra takfrisen av tegel på bostadshu-
set, altanen på den höga byggnaden utmed Ståhlbergsvägen och möns-
termurningen på den kvarvarande delen av den äldre tegelfasaden utmed 
Ståhlbergsvägen. Dessa byggnadsspecifika detaljer och element måste in-
venteras separat och specificeras i samband med detaljprojektering inför 
ombyggnad och upprustning av respektive byggnad.  
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REKOMMENATIONER OCH RIKTLINJER VID FASTIGHETS-
UTVECKLING 

Förhållningssätt vid fastighetsutveckling 
Vid utveckling av en industrifastighet som ASSA ABLOY:s fabriksområde är det 
viktigt att dess kulturvärden betraktas som en tillgång i alla led och att den 
kulturhistoriska karaktären respekteras på ett sätt som gör att kulturvärdena 
bibehålls och även fortsättningsvis är läsbara inom fastigheten. I bästa fall kan 
kulturvärden till och med förädlas, i samband med en fastighetsutveckling. 

Det är dessa principer och förhållningssätt som föreskrivs i länsstyrelsens riktlinjer 
för omhändertagande av riksintressets uttryck och i kommunens förvaltnings- 
och arkitekturprogram. Med stöd i dessa riktlinjer och innehållet i denna kultur-
miljöanalys, kan fastigheten utvecklas utan att dess kulturvärden skadas. 

Skydds- och varsamhetsbestämmelser i ny detaljplan 
Som ett led i en varsam fastighetsutvecklingsprocess rekommenderas att den 
detaljplan som projektet kräver, förses med skydds- och varsamhetsbestäm-
melser som specificerar hur kulturvärdena ska hanteras, utöver anpassnings-
kravet, varsamhetskravet och förvanskningsförbudet som redan finns i plan- och 
bygglagen (PBL §§ 2:6, 8:13, 8:14 och 8:17).  

Medverkan av sakkunnig kulturvärden 
Under planering, projektering och byggproduktion rekommenderas att en sak-
kunnig specialist kulturvärden medverkar som rådgivare till fastighetsägaren. 
Medverkan ska säkerställa att kulturhistoriska karaktärsdrag och värdefulla 
byggnadsdelar och byggnadselement bevaras och lyftas fram som värdebärare i 
fastighetsutvecklingen.  



 

 Kulturmiljöanalys inför upprättande av ny detaljplan för ASSA ABLOY:s fabriksområde på Väster 
Vintergatan 19 i Eskilstuna 

   2020-08-05 
Sida 41 av 41 

KÄLLOR 

Internet 
https://www.assaabloyopeningsolutions.se/sv/local/se/om-oss/assas-historia/assas-
historia-en-oversikt/: Om ASSA ABLOYS historia. Besökt: våren 2020. 

https://www.assalock.com/sv/om-assa/i-korthet/: Om ASSA ABLOYS historia. Besökt: 
våren 2020. 

https://www.eskilstuna.se/uppleva-och-gora/bibliotek-arkiv-och-lokalhistoria/lokalhistoria--
-eskilskallan.html: Eskilskällan med information om stadsplaner, äldre kart-
material, äldre fotografier oh adresskalendrar. Besökt: våren 2020. 

https://www.eskilstuna.se/framtid: Översiktsplan 2030, samrådshandling våren 2020. 
Besökt: våren 2020. 

Otryckta källor 
ASSA ABLOY:s företagsarkiv: Ritningar och handlingar som behandlar byggnation 
inom fastigheten samt kolorerade perspektivritningar över fabriksanläggningen.  

Stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna: Handlingar som berör lämnade bygglov och 
gällande detaljplan. 

Tovatt Architects & Planners AB: Fotodokumentation från 2019 (bilaga) och plan-
illustration med bedömning av utbyggnadsperioder (illustration i handlingen). 

Undersökning om behov av strategisk miljöbedömning avseende detaljplan för Vinter-
gatan 19, Väster, Eskilstuna, Eskilstuna kommun. Yttrande från länsstyrelsen, Dnr. 
402-763-2020 / 2020-02-18. 

Tryckta källor 
Ahlgren, Arvid m.fl., Stenman: Ett namn som tagit skruv (sv)/ Stenman marches on: A 
Chronicle of industrial enterprise (eng), Stockholm: Esselte Reklam AB, 1956. 

Arkitektur Eskilstuna: ett arkitektur och stadsbyggnadsprogram, utkast 181203. (Ned-
laddat från kommunens webbsida.) 

Fördjupning av program för Väster. Upprättat av Eskilstunas stadsbyggnadsförvalt-
ning och godkänt av SBN 7 december 2011.  

Kunskapsunderlag för riksintresset för kulturmiljövården: Eskilstuna D5, odaterat. Upp-
rättat på uppdrag av länsstyrelsen. (Nedladdat från länsstyrelsens webbsida.) 

Moelv, Bjarne, Smedstad i förvandling: Eskilstuna från förr till nu, Stockholm: Liber 
Förlag, 1985. 

Riksintressen för kulturmiljövården: Södermanlands län (D). Upprättad av Riksantik-
varieämbetet och senast uppdaterad 2020-02-14. (Nedladdat från Riksantikvarie-
ämbetets webbsida.) 

Samlingsverket Sveriges städer och samhällen jämte landsbygd: del III, Göteborg: 
Förlagsaktiebolaget Nordisk kultur, 1949. 



VINTERGATAN EXTERIÖRA SAMT INTERIÖRA BILDER 2019.09.25
a part of Sweco



2VINTERGATAN EXTERIÖRA SAMT INTERIÖRA BILDER 2019.09.25
a part of Sweco

KV VINTERGATAN 19
EXTERIÖRA BILDER MOT KUNGSGATAN



3VINTERGATAN EXTERIÖRA SAMT INTERIÖRA BILDER 2019.09.25
a part of Sweco

KV VINTERGATAN 19
EXTERIÖRA BILDER MOT PARKERINGEN



4VINTERGATAN EXTERIÖRA SAMT INTERIÖRA BILDER 2019.09.25
a part of Sweco

KV VINTERGATAN 19
EXTERIÖRA BILDER MOT STÅHLBERGSVÄGEN



5VINTERGATAN EXTERIÖRA SAMT INTERIÖRA BILDER 2019.09.25
a part of Sweco

KV VINTERGATAN 19
EXTERIÖRA BILDER BEFINTLIG INNERGÅRD



6VINTERGATAN EXTERIÖRA SAMT INTERIÖRA BILDER 2019.09.25
a part of Sweco

KV VINTERGATAN 19
INTERIÖRA BILDER PLAN 0 - KÄLLARPLAN

1 2

3 4

2143



7VINTERGATAN EXTERIÖRA SAMT INTERIÖRA BILDER 2019.09.25
a part of Sweco

KV VINTERGATAN 19
INTERIÖRA BILDER PLAN 1 - ENTRÉ



8VINTERGATAN EXTERIÖRA SAMT INTERIÖRA BILDER 2019.09.25
a part of Sweco

KV VINTERGATAN 19
INTERIÖRA BILDER PLAN 1 -BEF. PRODUKTIONEN

1

2 3 4 5

1
4

3
5

2



9VINTERGATAN EXTERIÖRA SAMT INTERIÖRA BILDER 2019.09.25
a part of Sweco

KV VINTERGATAN 19
INTERIÖRA BILDER PLAN 1 -BEF. PRODUKTIONEN

1

2 3 4 5

1
2

4
3

5



10VINTERGATAN EXTERIÖRA SAMT INTERIÖRA BILDER 2019.09.25
a part of Sweco

KV VINTERGATAN 19
INTERIÖRA BILDER PLAN 1 -BEF. PRODUKTIONEN

ÄLDSTA DELARNA AV BYGGNADEN

12 34

2

1

3 4



11VINTERGATAN EXTERIÖRA SAMT INTERIÖRA BILDER 2019.09.25
a part of Sweco

KV VINTERGATAN 19
INTERIÖRA BILDER PLAN 1 -BEF. PRODUKTIONEN

6

2

4 5 63

1
21

3

54



12VINTERGATAN EXTERIÖRA SAMT INTERIÖRA BILDER 2019.09.25
a part of Sweco

KV VINTERGATAN 19
INTERIÖRA BILDER PLAN 1 -KALLT UTRYMME



13VINTERGATAN EXTERIÖRA SAMT INTERIÖRA BILDER 2019.09.25
a part of Sweco

KV VINTERGATAN 19
INTERIÖRA BILDER PLAN 1 - TRAPPOR

1 2

3 4 5 6

1

2

3

5

4

6



14VINTERGATAN EXTERIÖRA SAMT INTERIÖRA BILDER 2019.09.25
a part of Sweco

KV VINTERGATAN 19
INTERIÖRA BILDER PLAN 1 - TRAPPOR



15VINTERGATAN EXTERIÖRA SAMT INTERIÖRA BILDER 2019.09.25
a part of Sweco

KV VINTERGATAN 19
INTERIÖRA BILDER PLAN 2

1

1

2 3 4 5

2

3 4

5



16VINTERGATAN EXTERIÖRA SAMT INTERIÖRA BILDER 2019.09.25
a part of Sweco

KV VINTERGATAN 19
INTERIÖRA BILDER PLAN 3

Kontorsutrymmen Plan 2 & Plan 3 är likvärdiga

1 2

3 4 5 6

2

3-5

6

1



17VINTERGATAN EXTERIÖRA SAMT INTERIÖRA BILDER 2019.09.25
a part of Sweco

KV VINTERGATAN 19
INTERIÖRA BILDER PLAN 4

1 2

3 4 5 6

6

4
5

1-3



18VINTERGATAN EXTERIÖRA SAMT INTERIÖRA BILDER 2019.09.25
a part of Sweco

KV VINTERGATAN 19
INTERIÖRA BILDER PLAN 4

54

2

3

1

6

1-6


	Kulturmiljöanalys_Vintergatan19_20200805
	190925_Vintergatan_exteriöra samt interiöra bilder

