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INTRODUKTION

Bakgrund
Torshälla är en av Sveriges äldsta städer och är en del av Eskilstuna kommun. Staden 
växer och har 10 000 invånare och drygt 640 företag. Stadens identitet bygger på dess 
industrihistoria, kultur och kulturarv och inte minst dess läge vid ån och Mälaren. Stadens 
karaktär präglas av småstadens värden av närhet och ett start samverkansklimat. 

2017 firade Torshälla 700 år. Eskilstuna kommun gav staden en födelsedagspresent, 
”Fördjupad förstudie för utveckling av Torshälla hamn inför investeringar i området samt 
budget för etappvis genomförande av föreslagna åtgärder”, med motiveringen:  
”Torshälla är en växande stad med potential att utvecklas som en attraktiv Mälarnära 
småstad. Torshälla hamn är Eskilstunas port till Mälaren och det första som möter besökare 
vattenvägen. Torshällas utvecklingsplan lyfter hamnens potential genom att tydliggöra 
stråk, binda samman hamnen med stadens hjärta, utveckla och variera vattenkanten samt 
tillgängliggöra platser vid vattnet. Hamnen ska vara en välkomnande och inbjudande plats 
för boende och besökare.”

Förstudien för hamnområdet har utgått från det pågående arbetet med Torshällas 
utvecklingsplan, som är en fördjupning av Översiktsplan 2030 och anger riktningen 
för Torshällas utveckling till 2030. Utvecklingsplanen beräknas att antas våren 2019. I 
utvecklingsplanen lyfts bland annat vikten av att skapa attraktiva och levande stadsmiljöer, 
knyta samman staden genom att tydliggöra stråk och kopplingar samt att synliggöra viktiga 
målpunkter. Målet är att skapa en levande och aktiv småstad för alla, en attraktiv miljö för 
vistelse och rekreation samt en innovativ plats med fokus på kultur och medskapande. 

Hamnen/hamnområdet är ett av de prioriterade fokusområdena i utvecklingsplanen för att 
öka Torshällas attraktivitet för boende, besökare, näringsliv och besöksnäring. Satsningar 
för att stärka ån som entré till Torshälla, tillgängliggöra ån och å-rummet, höja kvaliteten på 
hamnen och platserna i stadsmiljön samt koppla samman hamnen och Krusgårdsområdet 
med andra viktiga målpunkter i staden är viktiga effekter att uppnå. 

Uppdragsgivare för Förstudie Torshälla hamn är Kommunstyrelsen, Eskilstuna kommun.

 

KRUSGÅRDSPARKEN
HAMNEN

ÖSTRA
TORGET
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INTRODUKTION
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UPPDRAGETS SYFTE
Förstudien ska resultera i en helhetsbild för hamnområdets fortsatta utveckling och ett un-
derlag för kommande detaljplanering, investeringsplanering, projektering och för samordning 
av utvecklingsinsatser inom kommunkoncernen och med externa aktörer.  

PROJEKTMÅL
Förstudien ska ange riktningen för hamnens fortsatta utveckling samt beskriva och stärka 
kopplingar till viktiga målpunkter i Torshälla för att utveckla hamnen, Torshälla och Eskilstu-
na som helhet. I uppdraget ingår:

     • Nulägesanalys. Identifiera och analysera utmaningar, utvecklingsmöjligheter och behov.  
     • Två till tre parallella visionsskisser som föreslår hur området kan utvecklas för att skapa        
        en attraktiv, levande och sammankopplad miljö för boende, besökare och verksamma. 
     • Gestaltningsprogram med konkreta förslag på kostnadssatta etappvisa insatser för  
       hamnens och hamnområdets utveckling.
     • Förslag på lämplig placering av ny bro mellan hamnen med Krusgårdsparken med hjälp 
       av metoden Space syntax. 
    • Genomförandeplan med översiktlig kostnadsuppskattning för föreslagna åtgärder samt 
       beskriva nödvändiga tillståndsprövningar.

I denna förstudierapport redovisas ett övergripande utvecklingsförslag för Torshälla ham-
nområde, mer detaljerad information redovisas i separata dokument. Frågor som rör ut-
formning och materialval för föreslagna förändringar i det offentliga rummet behandlas mer 
ingående i det gestaltningsprogram som utgör en bilaga till denna förstudie.

GEOGRAFISK AVGRÄNSNING
I uppdraget ingår hamnen och hamnområdet, vilket bland annat inkluderar stråken mellan 
hamnen och centrum, Krusgårdsparken, ån, samt kopplingen till viktiga målpunkter såsom 
Östra torget, gamla Torshälla, Torsharg och Mälaren. 

Projektet har delats upp i sex delområden: hamnen, Krusgårdsparken, strandpromenaden, 
Hamnkajen, båtplatser, parkering/ställplatser, nya bostäder samt angöring från Mälaren.

Utredningsområdet (blått) med markerat fokusområde (rött).
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TORSHARG IP

I tidigt skede gjordes analyser av förslag från tidigare utvecklingsarbete. Skissfasen har sedan 
pågått parallellt med fortsatta dialoger med näringsliv, föreningsliv, båtliv, kommunala verksam-
heter med flera. Under processens gång har olika skissalternativ diskuterats, vilket lett fram till 
en slutlgiltig övergripande idé för etappvis utveckling av olika delprojekt.

Under det pågående ortsutvecklingsarbetet i Torshälla har ett flertal dialoger och workshops 
genomförts med boende, näringsliv, föreningsliv och kommunala verksamheter i syfte att identi-
fiera utmaningar och möjligheter samt fånga upp utvecklingsförslag. Aktiviteterna bidrog till en 
mängd olika förslag och idéer som nu inkluderades i analysarbetet för hamnområdets utveckling.

Metoden Space syntax har använts för att identifiera en lämplig placering av en ny bro mellan 
hamnen och Krusgårdsparken. Med Space syntax-metoden analyseras potentiella flöden av 
fotgängare i en stad eller stadsdel. Olika broplaceringar har testats och analyserats utifrån vilka 
effekter de ger för hur människor kan komma att röra sig i närområdet med omgivningar i fram-
tiden och vilka huvudsakliga flöden av fotgängare som kan ske.  

METOD

Dialoger/
Workshops

med allmänhet 
samt  

intressegrupper

Space syntax

Platsbesök

ÖP 2030

Barn GIS

Referensprojekt

Skissarbete

Styrgrupp

Referensgrupp

Utvecklingsplan med fokus på Stadsrums- 
och stadslivsstrategier i Torshälla

Fokusområde 
HAMN

Fördjupad förstudie för Torshälla 
hamnområde

Gestaltningsprogram

Projektområde

Förslagen i denna förstudie för Torshälla hamnområde utgår från utvecklingsplanen för 
Torshälla och från de aktiviteter och analyser som genomförts inom projektets ramar.

Space syntax-analys av befintlig Torshälla. Ju rödare desto större rumslig potential för många fotgängare, ju blåare desto mindre potential.
För space syntax-analys vid utveckling av förstudieområdet, se sidan 11.
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ANALYS OCH UTVECKLINGSFÖRSLAG
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ANALYS
Miljön i hamnen upplevs idag som en eftersatt stadsmiljö, men anses också vara en 
viktig och omtyckt plats som har stor potential att utvecklas. 

De senaste årens satsningar för spontanaktiviteter i Krusgårdsparken är exempel på 
kommunens ambition att utveckla hamnområdet för såväl boende som för besökare. 
En viktig utgångspunkt i utvecklingen av hamnen och hamnområdet är därför att kny-
ta samman hamnen och Krusgårdsparken till en helhet. Grundläggande för en sådan 
sammanknytning är bättre koppling mellan hamnen och Krusgårdsparken i form av 
en bro. Space syntax-analysen visade att det bästa läget för en ny gång- och cykelbro, 
utifrån ett gångflödesperspektiv, var i förlängningen av Tegelbruksgatan.

Det saknas idag en “dragare” (attraktion) som höjer hamnområdets generella attraktiv-
itet och som även lockar besökare som bor utanför Torshälla. Denna del av Torshälla 
har dock potential att bli en viktig identitetsskapare i den framtida utvecklingen av 
staden. Inte minst som en start för att på sikt möjliggöra för attraktiva lägenheter med 
båtplats för de som idag bor i de stora villor som finns i Torshälla med omnejd, och 
därmed bidra till flyttkedjor.

GAMLA TORSHÄLLA

BIBLIOTEK

CENTRUM

HOLMBERGET

TORSHARG

VÅRDCENTRAL

5 MIN 10 MIN 15 MIN

Viktiga målpunkter i Torshälla ligger inom 10–15 minuters gångavstånd från hamnen.

ANALYS OCH UTVECKLINGSFÖRSLAG: HELA FÖRSTUDIEOMRÅDET / ANALYS
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ANALYS OCH UTVECKLINGSFÖRSLAG: HELA FÖRSTUDIEOMRÅDET / ANALYS

CYKELNOD

P

P

H

H

H
FRAMTIDA UTREDNING 

BOSTÄDERPARK

SERVICE BÅTMOTORER

VINTERFÖRVARING BÅTAR

I- OCH UPPTAGNING

BÅTMACK

KAPELLMAKARE

FOODTRUCK/CAFÉ

FOODTRUCK/CAFÉ

EVENT
RESTAURANG

RESTAURANG

BAD/BASTU

GÄSTHAMN

BÅT/HAMNKOPPLING

BEFINTLIG   POTENTIELL

SERVICE

BEFINTLIG POTENTIELL
  

NÄRINGSLIV

Torshälla hamnområde kan nås med båt, buss, bil, cykel och till fots. Gång- och 
cykelstråk kopplar samman hamnen och Krusgårdsparken med övriga delar i Torshälla. 
Men en direkt koppling mellan hamnen och parken saknas, gående och cyklister 
hänvisas idag till Juhlinbron längre söderut i höjd med Skeppargatan. Kopplingspilarna 
visar viktiga samband som behöver förstärkas genom olika åtgärder för att tydligare 
koppla samman hamnområdet med andra viktiga målpunkter i Torshälla.

Ett mindre serviceutbud för båtägare och andra besökare finns idag väster om ån, med 
förstudiens föreslagna åtgärder skapas potential även för serviceutbud öster om ån.   

PARK

FRAMTIDA UTREDNING 

BOSTÄDER

ÖSTRA TORGET

GAMLA TORSHÄLLA

RÅDHUSTORGET

TORSHARG 

IDROTTSPLATS
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TORSHÄLLA - AXIALKARTA BROPLACERING ALT 1
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TORSHÄLLA - AXIALKARTA BROPLACERING ALT 2 TORSHÄLLA - AXIALKARTA BROPLACERING ALT 3

±

0 250 500125 m

±

0 250 500125 m

±

0 250 500125 m

TORSHÄLLA - AXIALKARTA BROPLACERING ALT 2 TORSHÄLLA - AXIALKARTA BROPLACERING ALT 5 TORSHÄLLA - AXIALKARTA BROPLACERING ALT 6

Space syntax-analys av alternativa broplaceringar. Ju rödare desto större rumslig potential för många fotgängare, ju blåare 
desto mindre potential. Utvecklingsförslaget baseras på en kombination och vidareutveckling av alternativ 2 och 3. 

ANALYS OCH UTVECKLINGSFÖRSLAG: HELA FÖRSTUDIEOMRÅDET / ANALYS
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ANALYS OCH UTVECKLINGSFÖRSLAG: SAMMANFATTNING HELA FÖRSTUDIEOMRÅDET

UTVECKLINGSFÖRSLAG
Fyra alternativa översiktliga utvecklingsförslag för hamnområdet har tagits fram och 
diskuterats med projektets styr- och referensgrupper:

A. Färjekaj och hamn kvar i befintligt läge, ett fåtal nya funktioner tillkommer
B. Färjekaj och hamn kvar i befintligt läge, flera nya funktioner tillkommer och  
    som möjliggörs genom att läge av gång- och cykelväg samt bilväg flyttas
C. Färjekaj kvar i befintligt läge, hamn placeras i Krusgårdsparken och nya  
    funktioner tillkommer
D. Färjekaj kvar i befintligt läge, hamn placeras i norra Krusgårdsparken  
     (förutsatt att området exploateras för bostäder och inte våtmarkspark) och nya  
     funktioner tillkommer

Det slutgiltiga utvecklingsförslaget bygger på en kombination och utveckling av de 
ursprungliga fyra förslagen A-D. I det slutgiltiga utvecklingsförslaget föreslås en ny 
gång- och cykelbro från Krusgårdsparken, i Tegelbruksgatans förlängning, över ån 
och till Storgatan i höjd med brf  Nyby. Den nya bron öppnar upp nya möjligheter att 
utveckla både gästhamnen och Krusgårdsparken. Delar av hamnens funktioner kan 
nu flyttas öster om ån, vilket gör det möjligt att bygga om Storgatan så att gång- och 
cykelmiljöerna blir säkrare, trevligare och mer tillgängliga. Bron gör det även möjligt 
att utveckla hamnen och gästhamnen, där vissa funktioner föreslås flyttas över till 
öster om ån. Därtill medför bron att boende i Krusgårdsområdet (inklusive föresla-
gna nya bostäder) får en genare väg till busshållplats (Torshälla hamn). Vidare föreslås 
lämpliga lägen för utökad småbåtshamn och en framtida båtmack.

Genom att utveckla hamnkajen och strandpromenaden mellan Torshälla centrum och 
hamnen kan hamnen tydligare kopplas samman med andra viktiga målpunkter i sta-
den. Ån och vattnet tillgängliggörs och nya vistelseytor skapas för att stärka folklivet i 
stadsmiljön.

I Krusgårdsparken föreslås ytterligare ytor för fritidsaktiviteter och evenemang samt 
en ny badplats med sandstrand och flytande bad, vilket förväntas höja områdets
attraktionskraft i hela kommunen och signalera att Torshälla är en levande sommar-
stad. I parken föreslås även lämpliga lägen för parkering/ställsplatser och food trucks.

En mer detaljerad beskrivning av föreslagna åtgärder presenteras i följande avsnitt för 
respektive delområde.

BÅTPLATSER

UTREDNINGSOMRÅDE 
BOSTÄDER

NY DRAGARE: BAD

EVENEMANGS- 
PLATS

HAMN MED SERVICE

NY BRO / GÄSTHAMN

HAMNKAJEN

STRANDPROMENADEN

Översiktligt utvecklingsförslag för Torshälla hamnområde (hela förstudieområdet).
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ANALYS OCH UTVECKLINGSFÖRSLAG: HAMNEN

ANALYS
Hamnen, särskilt gästhamnen, har möjligheten att bli en symbol för Torshälla som 
sjöstad. Hamnen uppfattas av sjöfolk som den säkraste i Mälaren vid dåligt väder och 
hamnen kan få större betydelse om de kan erbjudas aktiviteter i anslutning till
denna. Dagens placering av gästhamn intill Storgatan innebär trafikstörningar för 
övernattande båtgäster och begränsad kvällssol. 

Angöringsmöjligheten för större tur- och evenemangsbåtar är dock idag begränsad på 
grund av vändradien i hamnområdet. Hamnen skulle kunna bli bättre och
intressantare med relativt enkla åtgärder som att skapa bättre strömförhållanden och 
generösare svängradie i hamnen för såväl dagens som framtida turbåtar.

Periodvis strömmande vatten, vilket innebär en utmaning att lägga till i gästhamnen.

Dialoger och workshops med boende och båtfolk visar på önskan om nya funktioner, 
uppgraderad standard och fler båtplatser i hamnen för att höja hamnens attraktivitet 
för båtgäster. På åns östra sida finns plats att expandera och uppgradera hamnen, men 
avsaknaden av en förbindelse över ån försvårar en sådan utveckling. 

UTVECKLINGSFÖRSLAG
Genom att anlägga en ny gång- och cykelbro mellan hamnen och södra Krusgård-
sparken tillåts hamnen utvecklas på båda sidor ån. Hamnområdet kopplas till parken 
både för att tydliggöra vattnets betydelse för Torshälla, men också för att ge större 
plats för vändande båtar. Väster om ån, där dagens toalettbyggnad och septi-tömning 
är placerade, utgör hamnens servicesida. Här möjliggörs även långskeppsförtöjning 
för tillfälligt angörande båtar och turbåtar. Hamnplatser för övernattning flyttas över 
till den lugnare miljön vid Krusgårdsparken öster om ån, där även kvällssolen når in. 
På så sätt skyddas båtarna naturligt från de värsta trafikstörningarna samtidigt som det 
går att sitta ute och äta i solen i anslutning till båten. Samtidigt knyts livet i Krusgård-
sparken närmare hamnaktiviteterna. Genom att muddra åbotten på Krusgårdssidan 
skapas bättre strömförhållanden samt en generösare svängradie i hamnen för turbåtar. 

Större båtar angör norr om den nya bron medan mindre (lägre) båtar kan angöra 
söder om bron. Antalet båtplatser för större båtar utökas något. Exakt indelning är 
inte bestämd, men bryggsträckan för vinkelförtöjning har förlängts med ytterligare 
en till två platser jämfört med dagens åtta platser. Dessutom skapas möjligheten för 
dagbesökare eller övernattare att stanna innanför (söder om) den nya bron. Genom att 
komplettera bryggan med elstolpar och ta bort pålar så kan båtgäster långskeppsförtö-
ja och fler besökare kan ta sig till Krusgårdsparken eller Torshälla.

I den kommande processen föreslås att det görs möjligt att anlägga en båtmack i 
anslutning till den befintliga hamnen. Macken är efterfrågad av många, men drifts-
aspekterna är fortfarande oklara. I samband med detaljplaneprocessen kommer 
riskanalys samt behov av strandskyddsåtgärder att utredas.

BEFINTLIG HAMN

NY BRO

BEFINTLIG SEPTIPUMP

MÖJLIG BÅTMACK

UTÖKAD GÄSTHAMN (LÄGRE BÅTAR)

LÅNGSKEPPSFÖRTÖJNING (EL-UTTAG CC 25M)

NY GÄSTHAMN (HÖGA BÅTAR)

HAMNKARAKTÄR/GRADÄNGER

Den nya bron medför att delar av gästhamnen kan flytta till östra å-sidan (roströd). Genom muddring breddas del av ån, vilket gör att större båtar kan vända, samtidigt 
som vattenkontakten för parkbesökare förbättras med gradänger mot ån (rosa).
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ANALYS OCH UTVECKLINGSFÖRSLAG: HAMNEN / FÖRSLAG 

Ovan vänster: Föreslagen placering av ny gång- och cykelbron sedd från hamnkajen.

Vänster: Genom att muddra och bredda ån mot Krusgårdsparken kan större båtar vända samtidigt som 
vattenkontakten förbättras för parkens besökare.

Höger: Exempel på cykelbroar i Köpenhamn (överst) och Amsterdam (mitten) samt träbrygga i 
Lögarängsparken i Västerås (nederst).
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ANALYS OCH UTVECKLINGSFÖRSLAG: KRUSGÅRDSPARKEN
ANALYS
Krusgårdsparken är under omvandling och antalet besökare förväntas öka. Under 
senare år har kommunen låtit uppföra utegym, temalekplats, evenemangsyta och 
all-aktivitetsplats i området. Parken är öppen för alla och fungerar som ett viktigt 
komplement till Torsharg som är på väg att återfå sin roll som idrottsplatsen i stadens 
hjärta. 

De nya tillägg som gjorts har placerats på existerande plana gräsytor vilket innebär att 
behovet för ytterligare fria ytor har ökat, både för spontana aktiviteter såsom bränn-
boll och frisbee men även arrangerade evenemang. Både kommunala och privata initia-
tiv ska rymmas i parken.

Idag saknas service i området. Besökare som är i behov av att äta, handla eller besöka 
toalett är idag hänvisade till Östra torget. 

UTVECKLINGSFÖRSLAG
I Krusgårdsparkens norra del föreslås en ny badplats som tillsammans med gästham-
nen kan göra hamnområdet till en viktig identitetsskapare i den framtida utvecklingen 
av Torshälla. Denna ”dragare” (attraktion) blir en symbol som förväntas höja Krus-
gårdens, hamnområdets och Torshällas attraktivitet samt locka till sig besökare från 
både Torshälla och andra delar av kommunen. 

Badplatsen möjliggörs genom att åns innerkurva muddras. Här föreslås en sandstrand 
med en flytande flotte med inbyggd 25 meters bassäng och bastu. Poolen utförs isol-
erad och består av renat och uppvärmt vatten; en mindre pool med kallare vatten är ett 
komplement för bastubadare. Flotten kan användas för mindre evenemang på kväl-
lar. Runt flotten skapas ytor för strandhäng med möjlighet till strandsporter eller en 
strandbar. Tanken är att platsen ska leva året runt, men vara särskilt välbesökt under 
sommarsäsongen. 

I det korta perspektivet kan servicen i området lösas med foodtrucks, då gästhamnen 
har kvar sin servicebyggnad på västra sidan. På lång sikt skapas möjligheter för ytter-
ligare service och verksamheter i parken, som kafé och restauranger i anslutning till 
föreslagen badplats samt eventuella bostäder med marina.

Fler öppna och plana markytor föreslås skapas för att öka möjligheterna till ytterlig-
are spontanaktiviteter och evenemang i Krusgårdsparken, som är ett komplement till 
Torshargs idrottsplats som är platsen för organiserad idrott i Torshälla.  

Krusgårdsparken får en ny ”dragare” (badet), plats för spontanaktiviteter och evenemang utökas samt plats för foodtrucks. Ett trädäck med sittplatser ökar 
kontakten med ån.

EVENEMANGSPLATS

AKTIVITETSPARK

PLATS FÖR

FOODTRUCK

TRÄDÄCK MED 

SITTPLATSER
MÖJLIG TOALETT / SERVICE

STRANDHÄNG

FLYTANDE PLATTFORM 

MED BASSÄNG OCH BASTU

Befintligt utbud i Krusgårdsparken: utegym, temalekplats, all-aktivitet-
splats, parkourbana, beachvolleybollplan samt strandstolar.
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ANALYS OCH UTVECKLINGSFÖRSLAG: KRUSGÅRDSPARKEN / FÖRSLAG

Ovan och under vänster: Den nya “dragaren” (badet) föreslås få en flytande simbassäng med uppvärmt vatten, en mindre 
kallvattenbassäng och en bastu. Den flytande badplattformen blir en bra plats för mindre evenemang.

Överst höger: Foodtrucks är ett sätt att utöka service och aktivitet i Krusgårdsparken och hamnen.

Ovan: Exempel på kommunal pool / simbassäng vid Göta älv, Göteborg samt kommunalt bad intill nytt bostadsområde i Oslo.
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ANALYS OCH UTVECKLINGSFÖRSLAG: HAMNKAJEN
ANALYS
Under senare år har olika åtgärder vidtagits för att skapare en säkrare och lugnare 
trafiksituation på delar av Storgatan. Stadsmiljön kring hamnen upplevs dock som en 
eftersatt stadsmiljö som behöver rustas upp och aktiveras. Storgatans sektion med 
gång- och cykelbana närmast bostäderna och körbanan närmast hamnen medför  
otrygga och dåliga kopplingar till vattnet för gående och cyklister. 

Områdets hamnidentitet och attraktivitet behöver lyftas och gåendes och cyklister 
kopplingar till vattnet behöver förstärkas.

UTVECKLINGSFÖRSLAG
Områdets attraktivitet, trygghet och hamnkaraktär föreslås förstärkas både  
genom snabba och mer strukturella åtgärder. På kort sikt kan upprustningen  
påbörjas omgående genom att renodla och sköta ytorna. På något längre sikt föreslås 
en justering av stadsrummets utformning och sektion; genom att flytta körbanan 
längre västerut mot bebyggelsen och placera gång- och cykelväg närmast kajen skapas 
både en tryggare stadsmiljö för oskyddade trafikanter och en lugnare och behagligare 
miljö för promenader längs ån. Små platser med sittmöjligheter längsmed gångstråket 
ger hamnkajen en egen identitet och skapar trevliga rum som skyddar från  
gatutrafikens buller och ger möjlighet till kontemplation eller sociala möten.

Exempel på eftersatt underhåll vid Hamnkajen: kantstenar lutar och ogräset tar över. Delprojektets avgränsning: Hamnkajen sträcker sig längsmed Storgatan mellan Juhlinbron i 
söder till Andbäcksvägen i norr.
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Konceptskiss av ändrat gatu-/kajrum: gång- och cykelbanan flyttas närmare vattnet, avskärmade sittplatser längsmed kajpromenaden ger möjlighet till vila och möten. 

ANALYS OCH UTVECKLINGSFÖRSLAG: HAMNKAJEN / FÖRSLAG



19
2019-02-11  286139  JM / AW / SC / TB / MM / ML

ANALYS OCH UTVECKLINGSFÖRSLAG: STRANDPROMENADEN
ANALYS
Trots det attraktiva läget längsmed ån upplevs sträckan mellan Brogatan och hamnen 
idag som en otillgänglig och otrygg baksida. Gångytorna har varierande material och 
standard och belysningen är bristfällig. Höjdskillnader gör det svårt att få en direkt 
vattenkontakt.

UTVECKLINGSFÖRSLAG
Längsmed strandpromenaden föreslås ett gång- och cykelstråk med en annan  
karaktär än vid Hamnkajen. Platsens grönare och mjukare karaktär framhävs och 
förstärks samtidigt som enhetlig markbeläggning och ny belysning gör det enklare och 
tryggare att röra sig genom området. Vattenkontakten förstärks genom nya sittplatser, 
trappor och bryggor som leder ned till vattenytan. 

Promenadstråket är idag otryggt och har en bristande tillgänglighet.

Exempel på trappa / sittplatser som ökar
vattenkontakten, Ljubljana.

Delprojektets avgränsning: strandpromenaden sträcker sig längsmed ån mellan Brogatan i söder 
till Juhlinbron i norr.
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ANALYS OCH UTVECKLINGSFÖRSLAG: BÅTPLATSER

NYA GÄSTHAMNSPLATSER (HÖGA BÅTAR)

MUDDRING AV STRANDKANTEN SKAPAR LUGNARE VATTEN

1-2 TILLKOMMANDE BÅTPLATSER

ENSTAKA BÅTAR MED LÅNGSKEPPS-

FÖRTÖJNING KOMPLETTERAS VID 

BEHOV MED FLERA PLATSER, CA 50 ST

BEFINTLIG HAMN MED UTHYRDA BÅTPLATSER 

ERSÄTTS MED GÄSTHAMNSPLATSER, LÅNGSKEPPSFÖRTÖJNING

TILLKOMMANDE EL-PLATSER, CA 10-20 BÅTAR

BEFINTLIG HAMN 

MED UTHYRDA

BÅTPLATSER

RUSTAS

ANALYS
Frågan om behovet av ytterligare fler båtplatser än vad som ryms inom förslaget för-
delprojekt hamnen har diskuterats under arbetets gång. I dagsläget finns dock ingen 
färdigställd analys för detta behov. En utredning är påbörjad.

UTVECKLINGSFÖRSLAG
Vid behov av fler båtplatser än vad som ryms inom föreslaget hamnområde skulle ett 
ytterligare 50-tal båtplatser kunna anläggas vid å-krökens norra sida. 

Genom att anlägga en allé och grusad väg längsmed åns norra sida skapas ett trevligt 
gång- och cykelstråk i lantlig åmiljö och en koppling mellan Torshälla hamn och båt-
klubbarnas båt- och uppläggningsplatser nedströms ån. 

Vid å-krökens norra sida finns plats för ett 50-tal nya båtplatser. 

Ovan: Nya båtplatser kan
anläggas vid å-krökens norra
sida tillsammans med en
strandpromenad med ny trädallé.

Vänster: Exempel på en allé som 
förtydligar å-rummet och utgör 
en trevlig rekreationsmiljö för 
både fotgängare och cyklister.
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ANALYS OCH UTVECKLINGSFÖRSLAG: PARKERING / STÄLLPLATSER
ANALYS
Dagens ställplatser för husbilar, mellan Andbäcksvägen och den västra 
kanalen, uppfattas som oattraktiva, trots tillgång till gästhamnens
faciliteter. Visuella och ljudmässiga störningar från närliggande Nybys 
bruk och den trafikerade Storgatan uppskattas inte av många 
husbilscampare. 

Idag finns parkeringsplatser vid den befintliga hamnen. 

UTVECKLINGSFÖRSLAG
Förstudien har identifierats två alternativa/komplementerande lägen 
för ställplatser för husbilar. Norr om åkröken finns plats för
ställplatser i ett mer attraktivt och avskilt läge nära ån med vacker utsikt 
och mindre bullerstörningar från vägtrafiken. Avståndet till service är 
dock längre än idag. Ytterligare ett läge föreslås vid Krusgårdsparken, 
norr om befintlig bostadsbebyggelse vid Ringvägen. Läget är inte lika 
avskilt och den nära vattenkontakten saknas, istället erbjuds camparna 
nära till Krusgårdsparkens aktiviteter och evenemang samt närmare till 
serviceutbudet kring Östra torget.

För att underlätta angöring av båtar och in- och urlastning föreslås ett 
antal stoppfickor längsmed Storgatan. Om nya båtplatser anläggs norr 
om åkröken kan en samlad parkeringsplats anläggas i anslutning till 
bussvändhållplatsen. Ny parkeringsplats för Krusgårdsparken och den 
föreslagna badplatsen kan placeras norr om Ringvägen. 

BEFINTLIG HAMN MED 

PARKERINGSPLATSER

NÅGRA STOPPFICKOR 

FÖR ANGÖRING AV 

BÅTAR

MÖJLIG FLYTT/KOMPLETTERING STÄLLPLATSER

NÄRMARE VATTEN OCH MERA AVSKILT

MÖJLIG UTÖKNING

PARKERING/STÄLLPLATSER

BEFINTLIGA STÄLL-

PLATSER UPPFATTAS 

SOM OATTRAKTIVA
BEFINTLIG 

PARKERINGSPLATS BEFINTLIG 

PARKERINGSPLATS

PLATS FÖR NY 

PARKERINGSPLATS

RINGVÄGEN
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ANALYS OCH UTVECKLINGSFÖRSLAG: NYA BOSTÄDER
ANALYS
Området mellan Ringvägen och Torshällaån är utpekat som utredningsområde för 
bostäder i Översiktsplan 2030. Mycket talar för att området på sikt skulle kunna bli 
attraktivt för lägenhetsboende och på så sätt ett komplement till Torshällas befintliga 
bostadsbestånd samt bidra till flyttkedjor. På grund av översvämningsrisk behöver 
dock området utredas vidare.

UTVECKLINGSFÖRSLAG
Nya bostäder i flerfamiljshus föreslås i det gröna, ånära området. Någon form av 
översvämningsskyddande åtgärder krävs. I dagsläget är bebyggelse med samhälls-
service utesluten. Inom området skulle även en marina för småbåtar kunna rymmas 
beroende på hur ytan disponeras. Området behöver utredas vidare. 

Projektområde i et meget sammensat område
både typologisk og landskabeligt

De eksisterende landskabelige og typologiske
variationer kan bruges til at skabe en varieret
bebyggelse i harmoni med sine omgivelser

En demokratisk parkbebyggelse inspireret af sine
omgivelser, punktbebyggelsen og
udsigtslejlighederne

?

Projektområde i et meget sammensat område
både typologisk og landskabeligt

De eksisterende landskabelige og typologiske
variationer kan bruges til at skabe en varieret
bebyggelse i harmoni med sine omgivelser

En demokratisk parkbebyggelse inspireret af sine
omgivelser, punktbebyggelsen og
udsigtslejlighederne

?

Projektområde i et meget sammensat område
både typologisk og landskabeligt

De eksisterende landskabelige og typologiske
variationer kan bruges til at skabe en varieret
bebyggelse i harmoni med sine omgivelser

En demokratisk parkbebyggelse inspireret af sine
omgivelser, punktbebyggelsen og
udsigtslejlighederne

?

Projektområde i et meget sammensat område
både typologisk og landskabeligt

De eksisterende landskabelige og typologiske
variationer kan bruges til at skabe en varieret
bebyggelse i harmoni med sine omgivelser

En demokratisk parkbebyggelse inspireret af sine
omgivelser, punktbebyggelsen og
udsigtslejlighederne

?

Projektområde i et meget sammensat område
både typologisk og landskabeligt

De eksisterende landskabelige og typologiske
variationer kan bruges til at skabe en varieret
bebyggelse i harmoni med sine omgivelser

En demokratisk parkbebyggelse inspireret af sine
omgivelser, punktbebyggelsen og
udsigtslejlighederne

?

DELTA
Tätt grupperade trähus och lekfullt vinklade 
tegelbyggnader har landat på Örnsros 
södra strand. Vass, fruktträd och slingrande 
dagvattenrännor är bärande inslag i en 
dynamisk urban miljö där den nya bebyggelsen 
binder samman staden med ett ständigt 
skiftande vattenlandskap.

Anslaget att leda in vatten i området och bryta upp Svartåns fåra blir 
utgångspunkten för utformningen av tomten som ett slags deltaland-
skap; ett uppbrutet grönt område där bostadshusen hopar sig till öar 
med upphöjda gårdstun emellan sig. Mot Idrottsvägen läggs en rygg av 
tegelhus som ger tyngd och stadga åt området. Dagvattenrännor och 
gångstråk silar igenom området hela vägen ner mot ån. Vattnets väg 
blir ett bärande tema på platsen, och den konstnärliga gestaltningen 
av detta områdets signum.

En bilfri stadsbyggnadsprincip gjorde en gång Örebro till ett internatio-
nellt framstående exempel för områden som Rosta och Baronbackar-
na. De bärande kvaliteterna i dessa områden; miljöer där grönskan och 
fotgängarna ges företräde i det offentliga rummet och nyskapande 
bostadsarkitektur, är utgångspunkt även för detta förslag. Husen drar 
sig tillbaka, och lämnar företräde för de offentliga ytorna: en dynamisk 
stadsmiljö i samklang med landskapet runtom. Här byggs också förut-
sättningar för en stadsdel utan fossildrivna fordon in från början. 

Att göra upp en brasa i vardagsrummet och blicka ut över vatten är bo-
stadskvaliteter som ofta förknippas med villan. Här återfinns de istället 
i kompakta urbana flerbostadshus med minimal miljöpåverkan. Den 
flexibla utformningen av bostäderna möter både dagens mångfald av 
livsstilar och familjekonstellationer, och behovet av att kunna förändra 
strukturen med tiden. I sitt möte med staden bildar husen gårdsytor 
och stråk som bidrar till utvecklingen av den offentliga miljön. 
Certifieringssystemet Svanen säkerställer sunda byggnader med låg 
påverkan på miljö och klimat under hela byggnadernas tidsspann. 

I vattenbrynet etableras ett offentligt stadsrum där kontakten med vat-
tenmiljön formas till en fascinerande miljö att utforska och upptäcka. 
Ett grönt urbant rum, som kombinerar rekreation och avkoppling med 

vass, trollsländor och fåglar. Aktiv användning med idrott, paddling, lek 
och promenader varvas med avkopplande vistelse och möjlighet till 
odling och eget skapande. I mötet med vattnet förvildas idrottsplat-
sens strikta gräsmatta till en strandäng, och etablerar livsmiljöer för 
fåglar, fjärilar och vattendjur. 

Stråket längs ån förstärks i mötet med det nya området, och program-
meras med nya funktioner som ger utrymme att uppleva staden med 
alla sinnen. Vattenmiljön blir en stark del av det offentliga rummet, 
med en programmering som stärker både de ekologiska värdena på 
platsen, skapar nya rekreationsplatser och ger utrymme att aktivt 
vistas i staden - möjligheter att delta.

PERSPEKTIV FRÅN NORDVÄST  / VATTENLANDSKAP MÖTER BEBYGGELSE 

Tomten i ett sammansatt område med olika ty-
per byggnadstypologier och olika typer landskap.

Existerande byggnadstyper och landskap 
’samplas’ för att skapa en varierad bebyggelse i 
harmoni med sin omgivning.

Ett tillgängligt parkområde, öppet för alla, med 
god utsikt från alla lägenheter.

MOTTO:

D E L T A

1

Markområdet mellan Torshällaån och Ringvägen riskerar vid stora vattenflöden svämmas 
över. Översvämningsområde enligt Översiktsplan 2030.

Ovan: Exempel på vattennära boende i 
Örnsro, Örebro (arkitekttävling.

Vänster: Exempel på vattennära bostäder 
kombinerat med dagvattenhantering från  
Västra hamnen, Malmö.

FRAMTIDA UTREDNING 
BOSTÄDER
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ANALYS OCH UTVECKLINGSFÖRSLAG: ANGÖRING FRÅN MÄLAREN
ANALYS
Angöring från Mälaren i norr upplevs idag av många som lång och enformig. Vassen 
har vuxit sig hög och hastigheten är begränsad till 5 knop. Platsen där vattnet delar sig 
mellan ån och Torshälla kanal är idag något undanskymd och bortglömd; flera båtar 
har utsatts för skadegörelse. På sikt är det därför viktigt att en större genomströmning 
av människor möjliggörs. 

UTVECKLINGSFÖRSLAG
I projektet har flera förslag om aktivering av sträckan mellan Mälaren och Torshälla 
hamn diskuterats. Förslagen har huvudsakligen handlat om skyltning av historiska 
fakta eller natur, men även en idé om ett större konstprojekt som skulle kunna sträcka 
sig från Mälaren till Torshälla.

Ett läge för ett konstverk föreslås där ån och kanalen sammanstrålar i norr. Ett
konstverk kan bli en fin del av strandpromenaden samtidigt som det kan fungera som 
vägvisare till och symbol för Torshälla för båtburna besökare från Mälaren.

KONSTVERK VISAR VÄGEN

Där kanalen och ån går ihop föreslås en plats för konstverk.

Angöring från Mälaren upplevs idag som lång och enformig. 


