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SAMMANFATTNING
Föreliggande rapport är framtagen i syfte att undersöka vilka kulturhistoriska värden som återfinns
inom ett tänkt planområde innehållandes utpekade
delar av fastigheterna Nötknäpparen 26, Nötknäpparen 22, Eskilshem 4:1 samt Nithammaren 8.
Rapporten fokuserar på slakthusområdets ursprungliga bebyggelse. Undersökning av planområdet har visat att det i sammanhanget är denna
anläggning som har höga kulturhistoriska värden.
Slakthusanläggningen invigdes år 1908 och var den
tredje i sitt slag i Sverige. Idag är den en välbevarad
helhetsmiljö som uppvisar en hög läsbarhet och
är känslig för ändringar och tillägg. Idag inhyser
byggnaderna varierande verksamheter. Den följer i sin planering de europeiska förlagorna som
mönsteranläggning fast i liten skala. Anläggningen
har byggts till under flera omgångar. De tillbyggnader och förändringar som gjorts fram till och med
1930-tal är mycket väl anpassade till anläggningens
ursprungliga karaktär. Dessa delar bedöms som
känsliga för förändring. Mer sentida ändringar har
i större utsträckning fått sin samtids formspråk
vilka inte bidrar till det kulturhistoriska värdet och
berättelsen i lika stor utsträckning. Dessa bedöms
som mindre känsliga för förändring. Slakteriverksamheten pågick till 1970-talet.
Gourmetakademiens byggnad var ursprungligen
uppförd som charkuterifabrik. Byggnadens exteriör
är delvis förändrad och bedöms i sammanhanget
inte ha högt kulturhistoriskt värde. Området och
byggnaden bedöms som tåliga för förändring. Så
även området söder om slakthusområdet som en
gång varit tillhörande marknadsplats.
Slakthusområdet är ovanlig i sitt slag och intressant på en nationell nivå. Slakthusområdet har ett
högt kulturhistoriskt värde och bör omfattas av
bestämmelserna för särskilt värdefull bebyggelse i
plan- och bygglagen. Anläggningen bedöms utgöra
ett uttryck för riksintresset Eskilstuna D5.
4

UPPDRAG, SYFTE & METOD
Den antikvariska förundersökningen är en förutsättningslös utredning. Förundersökningen specificerar vilka kulturhistoriska värden som kan
identifieras inom området samt vilken historia och
berättelse som området representerar. Som en del
av metoden för den kulturhistoriska värderingen
ingår en avgränsning av vilket kulturhistoriskt
sammanhang och vilken historia miljön representerar och berättar. Avgränsningen i tid är därför en
del av utredningen och analysen av kulturmiljön.
Förundersökningen tar inte ställning till något enskilt förslag till förändring eller bevarande. En
förundersökning identifierar förutsättningar, kulturhistoriska värden samt ger förslag på råd och
riktlinjer. Dessa ska bidra till att främja en fortsatt
möjlighet till läsbarhet av den kulturhistoriskt intressanta miljön i förhållande till sannolika åtgärder.

Den kulturhistoriska utredningen och värderingen genomförs enligt Riksantikvarieämbetets Plattform för värdering och urval, Värderingen görs i tre steg.
1. I det första steget avgränsas en berättelse,
denna utgörs av en tids- eller processkontext
eller en blandning av dessa båda.
2. I det andra steget identifieras vilka uttryck
som är bärande och möjliggör att berättelsen
är utläsbar. I detta steg ingår även en bedömning i vilken grad miljön återspeglar berättelsen och hur relevant berättelsen är.
3. I det tredje steget bedöms det kulturhistoriska värdet utifrån lagstiftningens begrepp.

Uppdraget
WSP har av Eskilstuna kommun fått i uppdrag att
utreda vilka kulturhistoriska värden som kan identifieras i Slakthusområdet, fastigheterna Nötknäpparen 26, Nötknäpparen 22, Eskilshem 4:1 samt
Nithammaren 8. Detta med anledning av att en ny
detaljplan ska tas fram för området. Utredningen
ska utgöra ett kunskapsunderlag inför kommunens ställningstaganden gällande kulturhistoriska
värden inom området och fungera som en vägledning till hanteringen av värdena i detaljplanen.
Uppdraget omfattar därför, förutom en redogörelse
och analys av de kulturhistoriska värdena, även en
känslighetsbedömning och rekommendationer för
hantering av kulturhistoriska värden i planprocessen.

Källor och litteratur
Informationen om slakthusområdets och kvarteret
Nötknäpparens framväxt kommer främst från den
minnesskrift om Eskilstunas offentliga slakthus
som gavs ut 1933 på uppdrag av slakthusstyrelsen.
En stor del av kartläggandet av de enskilda byggnadernas utveckling har hämtats från den antikvariska förundersökning som AIX Arkitekter tog fram
2015. För beskrivningar av tidskontext och ideal
har främst Mari Ferrings artikel om Stockholms
slakthusområde publicerad i Bebyggelsehistorisktidskrift 2016 använts. De historiska fotografierna
är hämtade från tidigare nämnda minnesskrift
samt Eskilskällan. Samtida fotografier är tagna av
WSP och illustrationer är gjorda av WSP.
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UTREDNINGSOMRÅDE &
AVGRÄNSNING
Fastigheterna är lokaliserade i stadsdelen Väster i
den så kallade Munktellstaden. Området är beläget
norr om Eskilstunaån och den ursprungliga slakterianläggningen ligger intill den nyligen uppförda
idrottsarenan, STIGA sports arena. Bebyggelsen
utgörs av industribebyggelse. Projekt för att
omvandla industrilokaler och ge dem ny användning har genomförst i utredningsområdets direkta
omgivning. Detta innebär stora exploateringsföretag samt rivning och nybyggande av bostäder på
bland annat kvarteret Nätet.
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1
Att vårda, stärka
& utveckla
kulturmiljön
Nationella kulturmiljömål
• Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer
som bevaras, används och utvecklas.
• Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön.
• Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser.
• En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen.

7

KULTURHISTORISKT VÄRDE
Anläggningen visar särskilt väl en avgränsad tidskontext av det tidiga 1900-talets samhällsutveckling och behov av en organiserad hygienisk
livsmedelshantering. Anläggningens exteriörer
är i stort välbevarade och har en tydlig karaktär
av det tidiga 1900-talets slakthus och har därmed
en hög läsbarhet. Slakthusområdet har ett högt
kulturhistoriskt värde och är sällsynt i sitt slag. Det
bör betraktas som särskilt värdefull bebyggelse i
plan- och bygglagen. På grund av de stora värden
som återfinns i 1908 års slaktanläggning, kombinerat med förhållandevis låga värden i övriga delar av
utredningsområdet, har stort fokus lagts vid
slaktanläggningen i denna rapport.

•

Slakthusområdet utgör
uttryck för riksintresset.

•

Slakthusområdet är som
helhet särskilt värdefull.

Presentation av miljön

Den bärande berättelsen

Utredningsområdet centreras kring slakthusanläggningen från 1908 både geografiskt och genom
kulturhistorisk betydelse. En del av dagens parkeringsyta har tidigare hört till anläggningen som
marknadsplats. Gourmetfabrikens byggnad uppfördes intill slaktanläggningen under mitten av
1900-talet, då som charkuterifabrik. I stadsrummet
finns bevarade alléer och parken Ekbacken. Inom
anläggningen finns rester av mindre intern parkanläggning i form av planterade träd. Dessa är del i
1907 års stadsplan då grönytor och promenadstråk
ofta planeras in i städer på detta sätt. Byggnadsvolymerna i den angränsande Munktellstaden är
stora och fasaderna är av tegel. Detta kontrasteras
av Slakterianläggningen som består av en samling
mindre och mer långsmala byggnader än de i sin
omgivning. Samtliga byggnader som hör till den
ursprungliga anläggningen delar en gemensam gestaltning som till exempel kalksandstegel och bågformade fönster och dörröppningar. Anläggningen
bär ett för sin tid typiskt formspråk, inte minst är
tornet mycket tongivande. Byggnaderna är förlagda på tomten i förhållande till varandra genom ett
uttänkt samband för att organisera slakt vilket har
skapat flera mindre gårdsrumsbildningar. Varje
byggnad fyllde en eller flera särskilda funktioner.
Administrationsbyggnadens interiör är i stort bevarad. Produktionshallarnas interiörer har under
åren förändrats mycket för att anpassa lokalerna
till nya verksamheter.
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Eskilstuna kommunala slakthusområde berättar om
ett modernt industrisamhälles framväxt. Det uppfördes under en expansiv period då staden
medvetet växte och industrier tilläts ta jordbruksmark i anspråk. Slakt blev en industrialiserad
verksamhet där hela processen, från handel med
boskap till färdigrökta korvar, skedde likt ett
löpandebandsystem inne på området. Anläggningen var den tredje av sitt slag i hela landet och visar
på Eskilstunas ställning som förmögen och viktig
industristad vid 1900-talets början. Den berättar
om hur stadens myndigheter behövde organisera
livsmedelshanteringen som en följd av urbanisering och dåliga sanitära omständigheter i staden.
Anläggningen har haft en central roll i Eskilstunas
urbanisering. Slakthuset var en institution som alla
köttproducenter som inte slaktade för eget bruk på
egen gård var tvungna att använda. Tack vare en
modern kyl- och frysanläggning kunde tillgång och
prisnivå på köttet hållas jämn över året. Verksamheten pågick fram till 1970-talet. Slakthusområdet
är en mönsteranläggning i liten skala med europeiska förlagor ur vilket ideal för ett industrisamhälle
och moderniteten kan utläsas.

Miljöns koppling till riksintresset
Eskilstuna stad utgör riksintresse för kulturmiljövården. Som smides- manufaktur- och industristad
speglar Eskilstuna många olika utvecklingssteg
och de sociala förhållandena från medeltiden och
1600-talet fram till tiden efter 1950. Fysiska uttryck
för detta är bland annat industrianläggningar och
stadsplanemönster från 1800- och 1900-tal samt
bostadsområden för arbetare och tjänstemän från
1900-talet.

Eskilstunas slakthus var det tredje offentliga slakthuset i Sverige. I en nationell kontext återfinns få
exempel på slakthus från 1900-talets början. Det
är ett tydligt uttryck för stadens expansion under
1900-talet.
Slakthusanläggningen är en unik och viktig industrianläggning från det tidiga 1900-talets industriexpansion. Anläggningen är därför ett tydligt
uttryck för riksintresset Eskilstuna D5 och det enda
uttrycket i sitt slag i Eskilstuna.

Kulturhistoriskt värdefulla attribut

Grönstruktur

Parken Ekbacken med
fornlämningar

Bebyggelse tillkommen till och
med 1930-tal

Gus

tavs
väg
e

n

Tidigare avgränsning av området

Avgränsning av området genom
staket

Tidigare parkanläggning

Kartan visar de delar av området som är särskilt värdefulla. Streckade linjer visar tidigare strukturer som kan återställas för att stärka miljön.

Mun
ktell
sg

atan

Rester av allé
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Värdefulla uttryck, egenskaper &
särdrag
Stadsmiljön
•

Tornet är en tydlig markör för anläggningen. Det
är närvarande i kvartersrummet då det är väl
synligt.

•

Kvarteret ligger i direkt anslutning till ekbacken
i norr och har en tydlig koppling till anslutande
alléer.

•

Öppet kvartersrum där bebyggelsen ligger indragen från gaturummet.

Ekbacken och Gustfsvägen. Nybyggnadsprojekt på kvarteret
Nätet syns i bakgrunden.
Slakthusanläggningens torn.

Kartan visar stadsrummet och tornets synlighet i närområdet. Vita volmer är ej ännu uppförda men planerade i beslutad detaljplan.
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Vy från Gustavsvägen, öster ut. Till höger i bild syns slakthusanläggningen med torn och staket mot gatan.

Vy från parkering framför Stiga Sportsarena
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Anläggningen
•

Sammanhållen anläggning som tydligt representerar en typ av användning.

•

Arkitektoniskt sammanhållen.

•

Flera små byggnadsvolymer, låg bebyggelse i
mänsklig skala.

•

Anläggningen skapar flera gårdsrum

•

Volymerna inom anläggningen är i samma höjd,
där främst tornet och administrationsbyggnaden sticker upp ovan den övriga bebyggelsen.

•

Rester av ursprunglig trädgårdsdel finns inne på
området.

•

Anläggningen avgränsas genom ett genomsiktligt, svartmålat järnstaket.

•

Anläggningen saknar tydliga entréer.
Byggnad för tarmtvätt och korvfabrik. Putsad troligtvis på tidigt
1900-tal.
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Svinstall med tillbyggnad och lastbrygga.

Gårdsplan framför stora slakthallen.

Gårdsplan framför stall.

Administrationsbyggnaden. Kvarteret Nätet under uppbyggnad i bakgrunden.
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Exteriör
•

Fasader av ljust kalksandstegel med mörkröda
fogar.

•

Bågformade fönster och portar av trä målade i
en mörkröd nyans.

•

Dekorativa band av mörkrött klinker längs med
fasadliven och i bågar ovanför fönster och dörrar.

•

Parsatta fönster på gavlar och torn

•

Ursprungliga fönsterbågar på administrationsbyggnaden.

•

Tornet med karaktäristisk takform och resten av
skorstenen

•

Gemensam gestaltning binder samman anläggnigens delar.

Ursprunglig fönsterlucka.
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Bågformade fönster och dörröppningar. Betongglas i fönster.

Enkla tillbyggnader i korrugerad plåt skymmer byggnaden.
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Interiörer - administrationsbyggnaden
•

Bevarade interiöra byggnadsdetaljer i administrationsbyggnaden i form av bland annat radiatorer, innerdörrar, snickerier, balustrad, taklister,
klinkergolv, stentrappa, stavparkett, dörrtrycken,
öppen spis och takros.

•

Bevarade delar av planlösning och struktur i administrationsbyggnad

•

Trapphusen har bevarade snickeridetaljer, dörrar
och trappsteg i sten. Att båda trapphusen är
bevarade berättar om hur bostads och
kontorsbyggnader organiserades vid tiden.

Takros

Dörrtrycke
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Direktörsbostaden.

Öppens pis i ursprungliga direktörsbostaden.

Ursprungligt klinkergolv i trapphus.

Balustrad i trapphus.

Svängdörrar i trapphus.

Trappa i kalksten
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KULTURMILJÖNS KÄNSLIGHET & TÅLIGHET
Slakthusområdet är en överlag välbevarad miljö. Eftersom den är uppförts under en avgränsad
tidsperiod representerar de en tydlig tidskontext.
Därmed är området som helhet känsligt för förändringar och tillägg som inte utförs med hänsyn till
de ursprungliga kulturhistoriska strukturerna.
Byggnadsdelar och uttryck tillkomna innan och
under 1930-talet är mycket känsliga för förändring
och uttryck tillkomna efter 1930-talet är mer tåliga
för förändring. Ny- och tillbyggnader i avvikande
material och formspråk uppförda efter 1930-talet
har få eller låga kulturhistoriska värden och bedöms därav inte vara känsliga delar för förändring.
Dessa ytor och fysiska uttryck har potential till förbättring för att stärka kulturmiljön. Tillbyggnader
och förändringar har adderats till den ursprungliga
bebyggelsen. Många av dessa har inte tillkommit
för slakteriverksamhetens syften och bidrar inte till
möjligheten att utläsa anläggningens eller Eskilstunas riksintressanta berättelse. De kan därför med
fördel förändras för att stärka områdets karaktär.
Slakthusbebyggelsen är en miljö där byggnader
och gårdsplan är beroende av varandra, vars värde till stor del består i att hela gruppen finns kvar.
Anläggningen är därför mycket känslig för rivning av enskilda byggnader tillkomna innan andra
världskriget. Anläggningen är känslig för förtätning
eftersom utrymmen mellan byggnaderna är viktiga som öppna ytor för att bibehålla anläggningens
struktur .
Anläggningens uttryck som helhet är känsligt för
förändring, byggnadsvolymernas enhetliga skala
innebär en känslighet för avvikande volymer inom
anläggningen. Slakthusområdet är känsligt för til�lägg som motarbetar läsbarheten av den ursprungliga funktionen. Anläggningens industrikaraktär
behöver bevaras. Enhetligheten i fasadmaterial,
formspråk, fönster- och dörrsättning och proportioner är också känsligt för förändring. Tornet har
en medveten gestaltning som är avsedd att dominera i området och är väl synligt i flera siktlinjer.
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Dessa siktlinjer är mycket känsliga för förändring
som innebär att tornet inte längre kan upplevas
som landmärke.
Grönska i form av alléer, park och trädgård i området är idag fragmentiserad och endast rester finns
kvar. Dessa grönytor utgör viktiga och känsliga beståndsdelar och behövs för att förstå hur området
en gång var gestaltat med alléer som promenadstråk längs med viktigare gator och parker inplanerade för rekreation. Parken Ekbacken var till
exempel dubbelt så stor före 1949. De träd som fortfarande vittnar om en tidigare trädgårdsdel inom
slaktanläggningen likaså. Grönstrukturen är känslig
för förändring för att stadsrummets ursprungliga
gröna planering ska kunna utläsas.
Gourmetakademiens byggnad kan kopplas till
berättelsen om slakteriverksamheten, uppförd som
charkuterifabrik. Byggnaden har dock genomgått
en okänslig fasadrenovering. Vidare är den inte
ovanlig i sitt slag och mer välbevarade exemplar
finns fortfarande bevarade lokalt. Byggnaden har
ett i sammanhanget förhållandevis lågt bevarandevärde och bedöms vara tålig för förändringar utan
att utredningsområdets värden hotas.
Västra storgatans nydragning har splittrat strukturen av den tidigare tillhörande marknadsplatsen.
Denna yta är idag så fragmentiserad att den bedöms
ha förlorat sin läsbarhet och värde. Parkeringen
söder om slakthusanläggningen är därför tålig för
förändring och kan bebyggas med ny volym. Det
finns en tålighet för större tillkommande volymer
i omgivningen. Detta förutsätter att stor vikt läggs
vid höjder, gestaltning och anläggningens synlighet
i omgivningen. Munktellstaden består av relativt
stora äldre byggnadsblock, så också den nya Stiga
sportsarena. Kvarteret Nätet var tidigare bebyggt
med en mycket stor volym. Slakthusanläggningens värden har inte påverkats av detta varför det
bedöms finnas en tålighet för sådana förändringar
kring anläggningen.

Känslighet & tålighetskarta

Ekbacken

Gourmetakademien

Planerad bebygglese

Stiga sportsarena

Träd

Parkering

Parkering

Känslig siktlinje
Känsligt för förändring

Tåligt för förändring

Analysen klargör kulturmiljöns möjlighet att
ta emot nya inslag, utan att dess kulturhistoriska karaktär eller värde påtagligt förändras.
Grunden i analysen är de värdebärande uttryck,
strutkturer och samband som är särskilt nödvändiga för företeelsens helhet och relevans.
Utan dessa riskerar miljöns möjlighet till kunskapsförmedling och upplevelsen av kulturmiljön att gå om intet.
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RÅD & RIKTLINJER
Bevarande och utvecklande står inte i motsats till
varandra, befintliga värden kan berika och användas i utvecklingen av ett område. I förvaltandet
samt förändringen av äldre miljöer ska de kulturhistoriska värdena utgöra en grundförutsättning
för den vidare planeringen.
Råden och riktlinjerna är framtagna för att visa hur
kulturmiljölagstiftningens krav kan efterföljas; med
avseende på Plan- och bygglagens varsamhetskrav,
anpassning till platsens kulturvärden, förvanskningsförbud samt Miljöbalkens hushållningsbestämmelser. För utredningsområdet är särskilt
hanteringen av riksintressets värden och förbudet
mot påtaglig skada centralt i samband med att
åtgärder som kan påverka området planeras. Råd
och riktlinjerna syftar även till att visa på hur en
god förvaltning och utveckling av kulturmiljön kan
planeras och genomföras.

Framgångsfaktorer
•

Hitta en verksamhet som kan använda och dra
nytta av lokalerna och miljön. Byggnaderna är en
befintlig resurs.

•

Använd den estetiskt tilltalande arkitekturen,
äldre industrimiljöer är attraktiva och är en
ändlig resurs.

•

Använd de historiska kvalitéerna, miljön är unik
och går inte att hitta någon annanstans i
Eskilstuna.

Byggnadsdel tilllkommen
1907-1939
Byggnadsdel tilllkommen
efter 1939

Gus

tafs
väg
e

Mun

ktell

sgata

n

n

Kartan visar byggnader inom utredningsområdet.
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1. Undvika skada

2. Hänsynsfull utveckling

För att tillgodose riksintresset och plan- och
bygglagens krav

•

Ett skyltprogram tas fram för ett enhetligt uttryck

•

Alla byggnader uppförda innan andra världskriget ska bevaras och underhållas. Rivning kan
innebära mycket stor påverkan på det kulturhistoriska värdet kopplat till riksintresset.

•

En vård och underhållsplan bör upprättas för att
förtydliga hur byggnadens värden ska hanteras
vid ändringar.

•

Om byggnader uppförda innan andra världskriget ska förändras ska stor hänsyn tas till
ursprungligt fasadmaterial, färgsättning och
formspråk

•

Vid ändring eller renovering av taktäckningen
på produktionshallarna bör en mer ursprungslik
lösning tillämpas. Exempelvis bör de förses med
papptak.

•

Referenser till den befintliga arkitekturen bör
göras i nya tillägg, exempelvis kan kompletterande bebyggelse utföras i ljus fasad i samma kulör
som befintlig sten, med accenter i mörkrött.

För att tillgodose plan- och bygglagens förvanskningsförbud och varsamhetskrav
•

Nya fönster och dörrar i fasad bör följa ursprungliga karaktärsdrag avseende formspråk och
material

•

Underhåll och reparationer ska ske med hänsyn
till ursprungligt material och formspråk. Exempelvis bör reparationer på fasad göras med en
likvärdig sten som befintlig och med ett bruk i
samma röda kulör som befintlig.

•

•

När de falsade plåttakens tekniska livslängd är
passerad ska de ersättas med likvärdiga plåtarbeten som målas i röd eller mörk kulör. Detta
gäller torn och administrationsbyggnaden.
Ändringar av de befintliga äldre byggnaderna ska göras utifrån byggnadernas värden och
karaktär. Exempelvis bör nya öppningar i fasad
i största möjliga mån undvikas. Om öppningar
är nödvändiga för ett fortsatt bruk av byggnaden bör de utföras bågformiga likt de befintliga. Istället för stora fönsterpartier eller fönsterband kan lämpligen flera mindre fönster sättas
i grupp.

•

Nya kompletterande volymer inom slakterianläggningen ska anpassas till platsens kulturhistoriska värden. Nya volymer ska underordna sig
befintliga. Höjderna bör inte överskrida befintliga höjder hos produktionshallar, om tillbyggnader behövs bör det göras i långsmalt utförande.

•

Interiöra byggnadsdetaljer och planlösning i
administrationsbyggnaden ska bevaras och bör
skyddas i plan.

•

Nya kompletterande volymer i direkt närhet till
slakterianläggningen bör ta hänsyn till omkringliggande bebyggelse gällande höjd, gestaltning
och slakthusanläggningens synlighet i omgivningen. Höjd bör inte överskrida omkringliggande byggnader. Lämpliga fasadmaterial är
tegel eller annat som väl ansluter till befintlig
karaktär. Synligheten hanteras lämpligast
genom en väl genomtänkt placering av nya
volymer.

3. Stärka miljön
•

De ursprungliga byggnaderna friställs från
senare tillägg. Exempelvis kan kompletterande
volymer av avvikande karaktär och material, vägg
och taktäckning i korrugerad plåt rivas.

•

Redan genomförda förändringar bör anpassas till bebyggelsens karaktär. Exempelvis kan
moderna dörrar och portar bytas till sådana som
följer anläggningens sammanhållna gestaltning.

•

Reparationer kan göras med traditionella metoder och material. Exempelvis kan en likvärdig
kalksandsten användas.

•

Fönster som ändrats kan med fördel återställas.
Exempelvis kan betongglaset ersättas av småspröjsade fönsterbågar av trä som följer fönsteröppningens form.

•

Återställ den mindre trädgårdsdelen som
ursprungligen legat i anläggningens sydöstra
del. Denna bestod av en mindre grönyta samt
planterade träd och buskar. Återfinns på flera
fotografier från före 1949.
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LAGSTIFTNINGENS KRAV
Riksintresset Eskilstuna D 5
Eskilstuna ingår i ett riksintresse för kulturmiljövården (D 5). De värden som Länsstyrelsen pekar ut
är uttryck för stadens långa historia från medeltid
till industrisamhälle.

•

Viktiga betydelsebärare vad gäller topografi,
bebyggelse, stadsplan, kommunikationsstråk
(långgator, gränder, kanal, hamnar), ska bevaras och underhållas.

Historien kring manufaktur- och industriutvecklingen i olika delar av staden kopplad till rutnätsstrukturen är väsentlig för förståelsen av hur
staden med sin tillverkningsindustri formats från
1600-talet till 1950-talet.

•

Grundläggande stadsplanestrukturer från 1600-,
1700- och 1800-talen ska bibehållas men kan
kompletteras om kulturhistoriska värden beaktas.

•

Kulturhistoriskt värdefulla samhällskomponen
ter tex utpekad bebyggelse, bör i det längsta
bevaras och ges en användning.”

•

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

•

Befintlig, värdefull bebyggelse med koppling till
järnvägens historiska betydelse bör bevaras.

Det finns stora kunskapsvärden kring att stadsområdet över tid varit administrativt uppdelad i olika
städer med egna namn och förvaltningar. Flera
platser i staden kan berätta om såväl enskilda som
komplexa, historiskt värdefulla byggnader och
miljöer som speglar stadens utveckling. Däribland
nämns Eskilstuna kommunala slakthusanläggning
som en del av det tidiga 1900-talets industriplanläggning och kraftiga industriella expansion. Olika
typer av bebyggelse med varierande funktioner kan
upplevas i Eskilstuna.
Av länsstyrelsen uppsatta mål för att tillgodose
riksintresset:
”De fysiska uttrycken för Eskilstunas utveckling från
medeltida ort till manufaktur- och industriort tom
1950-talet ska bevaras och vara avläsbara fysiskt på
orten. De tydliga strukturer i form av stadsplaner,
bebyggelse och olika funktioner i staden som än idag är
avläsbara från dess grundläggande under medeltid fram
till och med 1950-talet ska vara avläsbara och gott förvaltade. Bibehållen funktion som bostads-, arbets-, tjänste-,
handels-, rekreations- och pendlarort. Aktivt brukande
av historisk bebyggelse och miljöer. Utökad inflyttning
och turism till staden som drar nytta av de historiska
miljöerna.”
Länsstyrelsen yttrande innebär bland annat att:
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Bestämmelser om riksintresse finns i miljöbalken, plan- och bygglagen samt hushållningsförordningen.
Definitioner och förhållningssätt finns i miljöbalken. Områden som är av riksintresse för kulturmiljövården regleras i 3 kap. 6 § miljöbalken
(1988:808).
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Riksintresset för kulturmiljövård
Vad är en riksintressant kulturmiljö?
Kulturmiljövårdens totalt ca 1650 riksintressen
spänner över en långs tidsrymd, från forntida
boplatsområden till efterkrigstidens förortsmiljöer
och omfattar ett brett urval av miljöer som innefattar såväl landsbygd som stadslandskap.
De riksintressanta kulturmiljöerna är miljöer där
ett betydelsefullt historisk skeende eller företeelse särskilt väl går att utläsa eller uppleva i dagens
landskap. Sammantaget ska de ge en bred, nyanserad och övergripande bild av samhällets historia
och de ska belysa ett brett spektrum av tidsperioder, utvecklingsskeden och händelser som har varit
av betydelse för samhällsutvecklingen.
Det är sammansatta miljöer där landskapet, bebyggelse av olika slag, kommunikationsstrukturer eller
andra fysiska uttryck tillsammans bildar en komplex helhetsmiljö.
Riksintressen för kulturmiljövården är områden
som förändras i takt med samhällsutvecklingen,
men där de kulturhistoriska värdena ska utgöra en
särskilt tungt vägande aspekt vid beslut om ändrad
markanvändning. Dessa områden bär på resurser
och möjligheter som inte bara ska skyddas från
skada, men också tas tillvara som de resurser de är i
samhällsutvecklingen. Hushållningsbestämmelserna utgår från att olika aktörer genom god planering
och hänsyn så lång möjligt ska hushålla med markoch vattenområden och den fysiska miljön i övrigt.
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Miljöbalkens hushållningsbestämmelser
Hänsyn till kulturmiljöer av allmänt intresse och
av riksintresse regleras i de s.k. hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken
(1998:808). Bestämmelsernas syfte är att ge stöd
i avgörandet av hur mark- och vattenområden
ska användas, och reglerna ska tillämpas så att
en god hushållning främjas.
Bestämmelserna om 3 och 4 kap. miljöbalken
aktiveras endast vid ändrad markanvändning,
och kan därför inte användas för att upphäva en
pågående verksamhet. De ska tas i beaktande
vid vissa beslut eller tillståndsprövningar enligt
bl.a. plan- och bygglagen och miljöbalken.
Miljöbalkens 3 kapitel 6 § avser sådana kulturmiljöer som anses särskilt värdefulla från en
nationell synpunkt och som därför ska skyddas
mot åtgärder som påtagligt kan påverka eller
skada områdets karaktär. Uttrycket påtaglig
skada avser sådana åtgärder som kan ha en
bestående negativ inverkan eller tillfälligt ha en
mycket stor negativ inverkan.
6§ Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i
övrigt som har betydelse från allmän synpunkt
på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så
långt som möjligt skyddas mot åtgärder som
kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten
av tätorter skall särskilt beaktas. Områden som
är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder
som avses i första stycket.
Förordning (1998:896) om hushållning med
mark- och vattenområden reglerar ansvarsfördelningen gällande hanteringen av riksintressanta områden. Enligt förordningen är det den
centrala myndigheten, i kulturmiljövårdens fall
Riksantikvarieämbetet, som utser Riksintressen
enligt 3 kap. Länsstyrelsen ansvarar sedan för att
bestämmelserna följs inom länet, och ska ta de
initiativ som behövs för att reglerna blir beaktade i arbetet med miljökonsekvens- beskrivningar
och i planprocesser. Länsstyrelsen ansvarar för
den geografiska gränsdragningen av riksintressena, men ska underrätta Riksantikvarieämbetet
om klassificeringen eller avgränsningen i stort
bör omprövas.

Allmänt råd (NFS 2005:17)
Påtaglig skada på natur- eller kulturmiljön kan
uppstå om en åtgärd kan mer än obetydligt
skada något eller några av de natur-, kultureller friluftsvärden som utgör grunden för
riksintresset.
Även om den negativa inverkan endast förväntas pågå under en kortare tid bör den anses
utgöra påtaglig skada på natur- eller kulturmiljön om den negativa inverkan kan bli så
stor att området i något avseende förlorar sitt
värde som riksintresseområde.
En negativ inverkan som är irreversibel med
avseende på något värde som utgör grunden
för riksintresset bör som regel anses utgöra
påtaglig skada på natur- eller kulturmiljön.
Vid bedömningen av om en åtgärd kan
påtagligt skada natur- eller kulturmiljön i ett
område av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet bör det analyseras
hur mycket, på vilka sätt och för hur lång tid
åtgärden kan inverka negativt på de värden
som utgör grund för att området har bedömts
vara av riksintresse. Vid bedömningen av om
en skada skall anses påtaglig bör det vidare
beaktas att olika områden är olika känsliga för
påverkan och, vad avser naturmiljön, även kan
ha olika återhämtningsförmåga.
Vid bedömningen bör även tidigare ingrepp
och/eller skador beaktas. Vid bedömningen
bör också hänsyn tas till att ett ingrepp som
endast berör en liten del av ett riksintresseområde kan ha en sådan grad av negativ inverkan
på områdets värden att påtaglig skada uppstår. Detta gäller även sådana åtgärder utanför
ett riksintresseområde som kan påverka värdena i området negativt så att påtaglig skada
uppstår.
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Plan- och bygglagen
I Plan- och bygglagen (PBL) hanteras särskilt värdefull kulturmiljö genom förvanskningsförbudet
och avvägningarna mellan allmänna och enskilda
intressen.
Vid ändring i den byggda miljön ska alltid bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på
ett sådant sätt som är lämpligt med hänseende till
en god helhetsverkan.
Om en väsentlig egenskap går förlorad eller om
områdets särart/karaktär väsentligt ändras sker
en förvanskning. För att undvika en förvanskning
måste därför bärande karaktärsdrag, egenskaper
och särarter identifieras och pekas ut. Dessa ska
skyddas och ligga till grund för val av ändringar
och vidare exploatering, för att det kulturhistoriska värdet inte ska minska. Förvanskningsförbudet
gäller alltid, och ska följas av alla, såväl kommunen
som fastighetsägare och hyresgäster. Förvanskningsförbudet ska tillämpas vid alla åtgärder som
berör miljön.
Kommunens ansvar
Kommunen har enligt lagstiftningen ett särskilt
ansvar vid planläggning och frågor om lov i särskilt värdefulla miljöer. Det är kommunens ansvar
att det allmänna intresset bevakas och prioriteras.
Kommunen har även ett uttalat ansvar att skydda
de särskilt värdefulla kulturmiljöerna vid planläggning. Detta innebär att kommunen inte kan utarbeta en detaljplan som skadar den särskilt värdefulla
kulturmiljön och ska besluta om lämpliga bestämmelser som garanterar ett fullgott skydd för miljön.
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Centrala begrepp i plan- och bygglagen (PBL)
I plan- och bygglagen regleras skydd och
hänsyn till kulturmiljö utfrån hur värdefull en
byggnad eller bebyggelsemiljö är. Det centrala
begreppet i lagstiftningen är särskilt värdefull.
Särskilt värdefulla byggnader eller bebyggelsemiljöer får inte förvanskas och ska skyddas vid
planläggning.
För att avgöra om en byggnad är särskilt värdefull eller inte, finns vägledning i Boverkets
byggregler. Initialt ska byggnaden uppfylla ett
grundkriterium, att belysa tidigare samhällsförhållanden eller samhällsutveckling.
Förutom grundkriteriert, måste också en viss
sällsynthet vägas in för att avgöra om byggnaden eller bebyggelsemiljön är särskilt värdefull;
•

Byggnaden eller bebyggelsen ska särskilt
väl belysa tidigare samhällsförhållanden
eller samhällsutveckling. Det innebär
att byggnaden eller bebyggelsen på ett
ovanligt tydligt sätt illustrerar eller påvisar
tidigare samhällsförhållanden eller samhällsutveckling.

•

Byggnaden eller bebyggelsen har få motsvarigheter. Typen/företeelsen är ovanlig
lokalt, regionalt eller nationellt, vilket motiverar ett bevarande.

Plan- och bygglagen ( 2010:900)
Kulturmiljö i Plan- och bygglagens
andra kapitel
2 kap. 6 § 1 PBL
Vid planläggning, i ärende 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 ladskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan.

Kulturmiljö i Plan- och bygglagens
åttonde kapitel
8 kap. 17 § PBL
Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn
till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara
byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.
8 kap. 13 § PBL
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.
Första stycket ska tillämpas också på
1. Andra anläggningar som är bygglovspliktiga
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd
av 16 kap. 7 §,
2. tomer i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i områdesbestämmelser,
3. allämna platser,
4. bebyggelseområden.

Boverkets föreskrifter för särskilt
värdefull byggnad/bebyggelse
(BFS 2011:6)
En byggad kan vara en sådan särskilt värdefull
byggnad som avses i 8 kap. 13 § PBL antingen för att
den har sådana värden i sig eller för att den utgör en
väsentlig del av en särskilt värdefull bebyggelsemiljö.
Vad som sägs om byggnader gäller även för bebyggelseområden.
En byggnad kan vara särskilt värdefull om den tydliggör tidigare samhällsförhållanden.
Exempel på detta är:
•
Byggnader som representerar en tidigare vanlig
byggnadskategori eller konstruktion som nu har
blivit sällsynt.
•
Byggnader som belyser tidigare bostadsförhållanden, sociala och ekonomiska villkor, arbetsförhållanden, olika gruppers livsvillkor, stadsbyggnadsideal eller arkitektoniska ideal samt
värderingar och tankemönster.
•
Byggnader som har representerat för lokalsamhället viktiga funktioner eller verksamheter.
En byggnad kan även vara särskilt värdefull om den
tydliggör samhällsutvecklingen.
Exempel på detta är:
•
Byggnader som till exempel illustrerar folkrörelsernas framväxt, massbilismens genombrott,
immigration eller emigration.
•
Byggnader som har tjänat som förebilder eller på annat sätt varit uppmärksammade i sin
samtid.
•
Byggnader som präglas av en stark arkitektonisk
idé.
En byggnad kan också vara särskilt värdefull om den
i sig utgör en källa till kunskap om äldre material
och teknik.
En byggnad kan vara särskilt värdefull från konstnärlig synpunkt om den uppvisar särskilda estetiska
kvaliteter eller har en hög ambitionsnivå med avseende på arkitektonisk gestaltning eller i utförande
och materialval eller i konstnärlig gestaltning och
utsmyckning.
En byggnad kan även vara särskilt värdefull om den
värderas högt i ett lokalt sammanhang. Exempel på
detta kan vara byggnader som haft storbetydelse i
ortens sociala liv eller för ortens identitet eller i lokala traditioner.
I begreppet särskilt värdefull byggnad ligger att
byggnaden särskilt väl ska belysa ett visst förhållande eller i sitt sammanhang har få motsvarigheter
som kan belysa samma förhållande.
Byggnader från tiden före 1920-talets bebyggelseexpansion, som har sin huvudsakliga karaktär bevarad,
utgör idag en så begränsad del av byggnadsbeståndet att flertalet av dem kan antas uppfylla något av
kriterierna för särskilt värdefull byggnad.
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Kulturhistorisk
utredning
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ÖVERGRIPANDE KARAKTÄRSDRAG
Stadsrummet
Området kring slakthusanläggningen utgörs av en
samlad bebyggelse med industrikaraktär och fastigheterna är stora. Många olika verksamheter bedrivs parallellt och bebyggelsen är karaktäristiskt
blandad. Med undantag för den nyligen uppförda
idrottsarenan, Stiga sportsarena, är byggnadsvolymerna små och förhållandevis låga om en till två
våningar. Bebyggelsen är placerad utan gemensamt
samband på de olika fastigheterna och stora öppna
gårdar för lastning, parkering och upplag skapar ett
öppet stadsrum.
Väster om slakthusområdet är en idrottsarena
uppförd. Framför idrottsarenan, direkt söder om
slakthusområdet, breder en stor parkeringsplats ut
sig.
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Gustafsvägen, vy öster ut.

Direkt öster om slakthusområdet ligger kvarteret
Nätet som är en stor exploateringstomt där flerbostadshus uppförs. Sydväst om arenan återfinns
ytterligare exploateringsområden i vilka omvandlingsprojekt för att ge industriområdet ny användning genomförts. Längre öster ut återfinns bostadsbebyggelse i form av dels villor, dels flerbostadshus
i stenstadens rutnätsplan.
Norr om slakthusområdet finns resterna av Carl
Gustavs park kvar, nu kallad Ekbacken. I parken
finns ett par fornlämningar bevarade. Rester av en
allé återfinns längs med Munktellsgatan.

Munktellsgatan

Gourmetfabriken

Vy från gårdsplan mot Ekbacken

Stiga sportsarena
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Tillägg av olika karaktär skapar ett något brokigt intryck av anläggningen.

Bebyggelsen
Inom och intill området finns två byggnadskategorier. Dels de som uppförts för slakteriverksamheten, dels de som tillkommit senare för andra
typer av verksamheter.
Byggnaderna tillhörande slakteriverksamheten har
en tydligt samlad karaktär och gemensamt formspråk. De är till antalet fyra stycken varav en är
sammanbyggd av fyra byggnadskroppar.
Slakthusanläggningen består av en administrationsbyggnad om två våningar och produktionslokaler i form av långsmala hallbyggnader. Dessa
har varierande storlek och form beroende på dess
respektive ursprungliga funktion. Från en av dessa
reser sig ett kraftigt torn med karaktärsfull takform. Taket är av plåt och röd färg flagnar kraftigt
från ytan. På detta finns fortfarande resterna av en
nedmoderad murad skorsten.
Fasaderna är av ljus kalksandstenstegel sammanbundet med mörkröda fogar. Längs med fasader-
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na löper horisontella band av mörkrött klinker.
Fönster och portar är bågformade. Parsatta fönster
används som gavelmotiv, öppningar i fasaden är
vertikalt orienterade. De flesta fönster i produktionshallarna är igenmurade med betongglas och
byggnaderna bär tak av sinuskorrigerad omålat plåt
som är monterade ovanpå papptak. I fasadliven har
flera stora portöppningar gjorts. Flertalet av de ursprungliga öppningar är idag försedda med fönster
och dörrar som inte följer den ursprungliga bågformiga öppningens form. Bågformen finns bevarad
synlig i fasaden.
Interiört finns kakel, klinker, skenor i taken, synliga takstolar, äldre elinstallationer, igensatta lanterniner och saltkar från tidigt 1900-tal bevarade i
produktionshallarna.
Flera av byggnaderna har fått senare tillbyggnader

med avvikande formspråk och material som lertegel och korrugerad plåt. Detta har till synes skett
sporadiskt vilket ger ett något brokigt intryck. De
flesta tillägg gjorda från mitten av 1900-talet och
framåt har en till synes provisorisk utformning,
bland annat korrugerad plåt. Slakthusbebyggelsen
har skador i sten och fog i fasaderna.
I administrationsbyggnaden finns flera äldre byggnadsdelar och detaljer bevarade. Planlösningen för
besiktningsbyrån och köttförsäljningen är ursprunglig. Direktörsbostaden är delad i två enheter
men strukturerna i dessa delar är i stort bevarade.
Här återfinns till exempel radiatorer, innerdörrar,
snickerier, balustrad, taklister, klinkergolv, stavparkett, trycken, öppen spis och takros.
De långsmala byggnaderna ger anläggningen flera
mindre gårdsplaner och skapar mindre rum i mil-

jön.
Nordväst om slakthusbebyggelsen ligger
gourmetakademien i en större byggnad om två
våningar med sadeltak. Den har ett modernistiskt
formspråk med gulmålad putsad fasad med mörkröda fönster. I södra hörnet av området ligger en
mindre tegelbyggnad uppförd i en modernistisk
stil. Den har valmat sadeltak belagt med oreangea
betongpannor.
På området idag pågår många olika verksamheter
vilket också bidrar till individualistiska lösningar på
diverse skyltutformning, lagningar och dörrbyten.
Markytan i området är plan och hårdgjord genom
asfaltering. Två hamlade räd finns inne på området
i närhet av administrationsbyggnaden. Rester av
en allé längs med Munktellsgatan återfinns intill
bebyggelsen genom ett antal träd.

Tidigare stall för svin. Byggnaden har byggts till.
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HISTORISK FÖRDJUPNING
Industristaden Eskilstuna
Det medeltida Eskilstuna var beläget öster om
Eskilstunaån. Det centrala läget och goda möjligheter för transporter och handel utgjorde viktiga förutsättningar för stadens utveckling under
medeltiden. Stadsbildningen växte gradvis och ett
par stadsbildningar växte fram parallellt på platsen
som idag är Eskilstuna.
Staden har en lång historia inom framför allt stålindustri. Under andra halvan av 1500-talet anlades ett
järnbruk vid Tunafors. Under 1600-talet anlades ett
smidesmanufaktur i staden, under 1700-talet fanns
flera registrerade knivsmeder och från och med
1800-talets mitt var en knivtillverkning och metallindustri på verklig industriell skala i full gång.
Eskilstuna kom att bli en av landets allra viktigaste
industristäder.
Då Eskilstuna industrialiseras etablerades fabriker
längs med Eskilstunaån för att drivas av vattenkraften. Med teknikutvecklingen, och inte minst
tillkomsten av järnvägen, flyttades produktionen
till andra lägen. Fabrikerna likväl som fastigheterna
blev allt större och den rutnätstruktur som tidigare
präglat stadsplanen blev inte lika tydlig.
Med industrialiseringen skedde en omfattande
urbanisering likt rådande mönster i hela landet vid
tiden. Alla inflyttade människor behövde kunna
köpa sin mat i staden. Då möjligheterna till självhushåll i regel var mycket små behövde råvarorna
delvis vara förädlade eller processade innan de
nådde konsumenten, det gällde inte minst kött.
Situationen ställde samhället inför nya utmaningar
då stora mängder livsmedel nu behövde hanteras,
lagras och distribueras inom staden.
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Slakthusens utveckling
Under medeltiden fanns offentliga slakthus i många
större städer. I de flesta fall var befolkningen
tvungen att använda dessa faciliteter och anlita
stadens slaktare. Sedan 1622 skulle all slakt utföras
i stadens slakthus och av stadens utsedda slaktare.
I samma förordning påtalades att slakteriverksamhet skulle genomföras i eget rum, skilt från till
exempel vägning och försäljning. Rikare städer var
sedan 1672 tvungna att uppföra offentligt slakthus.
Tillförordnade köttmånglare som utan medlemskap
i stadens burskap eller skråsystem hade särskilt
tillstånd att bedriva handel med slakteriprodukter
och livsmedel.
Skråförordningen upphävdes 1847 och systemet
med köttmånglare avskaffades i och med näringsfrihetslagens instiftande 1867. Då detta system
avskaffades stod marknaden fri att exploatera. I
princip vem som helst kunde då genomföra slakt
och sälja slakteriprodukter utan krav på kunskaper,
besiktning eller avgifter till staden.
Vid 1800-talets slut stod alltså slakterihanteringen
i Sverige utan någon typ av effektiv kontroll vilket ledde till utbredda sanitära missförhållanden.
Problemen med smittspridning och sjukdom blev
ett växande problem i och med att städerna växte
och efterfrågan på kött ökade. På grund av rådande
lagstiftning kunde något starkt helhetsgrepp och
styrning från myndigheter egentligen inte tas.
Rikstäckande lagstiftning krävdes för att städerna
på nytt skulle få kontrollera hur sådan verksamhet
bedrevs. 1897 beslutades en lag ”angående köttbesiktning och slakthus”. Denna lag möjliggjorde åter
igen för städerna att uppföra och driva offentliga
slakthus och kreatursmarknad, utöva köttbesiktning samt uppbära avgifter för detta. Som tredje
stad i landet uppförde Eskilstuna en modern slakterianläggning som stod klar 1908. Innan dess fanns
Malmös från år 1904, Göteborg 1905. Efterföljande
städer var till exempel Stockholm och Norrköping.

1907

1909

1927

1949

1962
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Eskilstuna kommunala slakthus
Anläggningen invigdes 1908 och bestod ursprungligen av sju byggnader samt marknadsplats. En administrationsbyggnad uppfördes i fastighetens sydvästra hörn utmed Munktellsgatan. Denna innehöll
styrelserum och bostad för direktören. Här fanns
även lokal för köttbesiktningsbyrån som också
fungerade som försäljningslokal av steriliserat kött.
Därtill innehöll byggnaden även kontor, rum för
assistentveterinär, laboratorium samt bostäder för
hallmästaren och maskinisten högst upp. Byggnaden värmdes av centralvärmesystem.
Två slakthallar uppfördes, en för nötkreatur och
får samt en lite mindre för svin. Det senare hade
två avdelningar, en för slakt, en för skållning. En
byggnad uppfördes för kylhusavdelning. I denna
byggnad inrymdes också maskinrum med ångpanna, tvätt av tarmar, korvfabrik, lokal för kokning
av blod samt destruktionsanstalt för överblivet
avfall från djurkropparna. Byggnaden försågs även

med ett torn som innehöll kall- och varmrök samt
vattencisterner. Från detta reste sig även en murad
skorsten.
Angränsande mot marknadsplatsen i söder uppfördes stall för blandat boskap. I sydvästra hörnet
på fastigheten byggdes häststall i vilket lokal för
saltning av tarmar och hudar också inrymdes. Kolbod med övrigt magasinsutrymme samt dynghus
förlades till fastighetens nordvästra del. En vaktstuga byggdes vid entrén mot Munktellsgatan. Intill
denna fanns även en mycket liten parkdel anlagd
bestående av grönyta planterad med träd och buskar.
Anläggningen omgärdades av stängsel. Sydväst om
anläggningen anlades en marknadsplats med byggnad för inhysning av boskap. Här fanns en lastkaj
för järnvägstransporter av boskap.

Flygfoto över slakthusanläggningen med marknadsplats intill. Järnvägen ansluter till höger i bilden med särskild lastkaj. Bilden visar
hur de båda anläggningarna är förlagda i gränsen mellan stad och landsbygd med åkrarna intill. Foto: Eskilstuna Stadsmuseum.
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Förändringar
I och med att beläggningen ökade och nya sanitetskrav blev gällande utökades anläggningen gradvis.
Små tillbyggnader och förändringar tillkom allteftersom.
•

1910-1912 Lokal för förvaring av tarmar och
hudar.

•

1915 Elektricitet intalleras. Ångmaskinen
fungerar som reserv främst för att driva kyl och
frysanläggningen.

•

1917 Kylhuset byggs på med en våning inrymmandes fryshus. Ett salteri med ett trettiotal
cementkar för insaltning inrymdes intill infrysningen.

•

1928 Kylrummet utökas. Stora slakthallen
byggs ut söder ut och svinshallen byggdes till i
sydvästra hörnet.

•

1932 Tillbyggnad kalvslakthall och överståndshallar för svin.

Administrationsbyggnaden. Foto ca 1912 Eskilstuna Stadsmuseum.

•

1949-1950 Mer omfattande renovering främst
interiört. Troligtvis byttes ursprungliga fönster vid denna tid mot betongglas. En helt ny
byggnad för personalutrymme uppfördes i rött
lertegel. Anläggningens tekniska infrastruktur
moderniserades vid samma period genom nya
avlopps och vattenledningar, ventisaltionssystem och kylutrustning.

•

Vaktstuga intill Munktellvägen samt kolbod och
dyngskjul har rivits.

•

1957 Svinstallen byggs ut med fler svinboxar.

•

1970-talet och framåt har ombyggnationer
gjorts individuellt och sporadiskt för att anpassa lokalerna till nya användningsområden. Till
exempel har nya stora portar i plåt tagits upp i
fasaderna.

Denna kartläggning av byggnadskronologi är baserad på AIX Arkitekters kulturmijöutredning av
områdets byggnader från 2015.
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Modern livsmedelshantering
Planeringen av slaktanläggningar präglades av den
rationalitet som var ett mål i det övergripande modernitetsprojektet i industristaten vid tidigt 1900tal. När de svenska slakthusen skulle byggas hämtades inspiration främst i Tyskland och Danmark.
Slaktanläggningarna byggdes upp likt hela fabriker.
Byggnadernas funktioner förlades på anläggningen
med ett rationellt samband liknande ett löpandebandsystem. Anläggningarna byggdes för att kunna
sköta precis hela processen och ta omhand näst
intill allt vad djurkroppen innehöll.
Kreatur transporterades ofta direkt in anläggningarna med hjälp av järnväg. Därifrån lastades de ur
och in i fållor eller stallar för förvaring för att sedan
enkelt kunna tas vidare till slakthallen. Urtagna
djurkroppar hängdes i kylrum, ofta transporterade
med hjälp av skenor i taket för en smidig hantering
och förflyttning. På anläggningen fanns slakthallar
för olika boskapstyp samt skållningshall för svin
men också lokaler för tvättning av magar och tar-

mar, korvfabrik, rum för pressning och kokning av
blod, personalrum av flera olika slag, rökar och destruktionsanstalt för överblivet avfall, maskinrum,
förvaringsmagasin, lokaler för saltning av kött,
hudar och tarmar, laboratorium och så vidare.
Som slutstation i köttproduktionen fanns också
lokal för besiktning av kött och försäljning till
konsumenter. Detta var en marknadsplats med fri
konkurrens med möjlighet till en kvalitetssäkerhet
tänkt att locka både konsumenter och producenter.
Till anläggningen hörde också administrativa byggnader och ibland också tjänstebostäder. Här kunde
det inrymmas styrelserum och kontor för tjänstemän. På riktigt stora anläggningar byggdes hela
bostadshus och hotellbyggnader.
Slakthusanläggningar byggdes i moderna arkitekturstilar och med den senaste tekniken. De drevs
till en början av ångmaskiner och något senare av
elektricitet.

Styrelserum i administrationsbyggnaden. Foto fr Eskilstuna stads offentliga stadshus, minnesskrift, 1933.
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Maskin- och kylhuset. Foto fr Eskilstuna stads offentliga stadshus, minnesskrift, 1933.

I kylrum kunde kött förvaras i flera veckor. Råvaran
kunde omhändertas i lager som då senare kunde
användas under perioder med lägre produktion. Genom myndigheternas kontroll kunde dessa anläggningar användas som redskap för att reglera priser
och fördela tillgången på kött jämnare över längre
perioder.
Syftet med att bygga offentliga slaktanläggningar
var främst att förbättra hygienen av det kött som
medborgarna skulle äta. Med industrialisering och
urbanisering växte antalet invånare i städerna
kraftigt. Möjligheterna till självhushållning och att
bereda och förvara egna livsmedel på hygieniskt
vis var i regel mycket små. Myndigheter ville stävja
spridningen av tuberkulos och andra livsmedelsburna sjukdomar. Detta kan sättas i relation till den
begynnande medvetenheten om vikten av hygieniska förhållanden i matvaruhanteringen för folkhälsans skull som börjat gro i Sverige vid sekelskiftet
1900.

Slaktanläggningar kan ses som ett symptom på modernitetens rationaliseringsprojekt vid förra sekelskiftet. De uppförs enligt senaste rönen om livsmedelshygien och syftar till en modern, hygienisk
och rationell livsmedelsproduktion och förvaring.

Maskinrummet. Foto fr Eskilstuna stads offentliga stadshus, minnesskrift, 1933.
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KULTURHISTORISK VÄRDERING
Anläggningen berättar tydligt om tillkomsten av ett
kommunalt slakthus i Eskilstuna. Slakthusområdet
är en mönsteranläggning från tiden i liten skala.
Den har under 1900-talet ändrats i flera omgångar
på grund av ökad beläggning och nya hygienkrav.
Ändringar som skett efter 1970-talet är anpassningar till nya verksamheter, främst interiört. Anläggningens exteriörer är i stort väbevarade och har en
tydlig karaktär av det tidiga 1900-talets slakthus
och har därmed en hög läsbarhet.
Anläggningen visar särskilt väl en avgränsad tidskontext av det tidiga 1900-talets samhällsutveckling
och behov av en organiserad hygiensik livsmedelshantering. De ändringar som har gjorts under
senare tid uppvisar inte någon tydligt utvecklingsberättelse.
Anläggningens kulturhistoriska helhet är till stor
del komplett i sin exteriör. Volymer och gestaltning
finns bevarade. Även delar av interiörer i disponentbostaden samt spår av den tidiga slakteriverksamhetens tekniska utrustning finns kvar.
I en nationell kontext återfinns få exempel på slakthus från 1900-talets början. Eskilstunas slakthus var
det tredje offentliga slakthuset i Sverige och kan
antas ha utgjort förebild för senare tillkomna slakthus. Den kulturhistoriska relevansen bedöms som
hög på såväl lokal, regional och nationell skala.
Slakthusområdet har ett så pass högt kulturhistoriskt värde och är så sällsynt i sitt slag att det bör
betraktas som särskilt värdefull bebyggelse i planoch bygglagens mening.
Platsen direkt söder om anläggningen utgjorde tidigare marknadsplats. Idag är platsen avskuren och
strukturen splittrad på grund av en vägdragning
igenom den. Platsen är idag en öppen yta men har
för övrigt inga bevarade strukturer. Läsbarheten av
den tidigare marknadsplatsen är mycket låg.
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Plattformens tre kriterier för
kulturhisotirsk värdering:
1.

Möjlighet till kunskap och förståelse
Till vilken grad går det att utläsa 		
historian och berättelsen?

2.

Kulturhistorisk helhet
Hur mycket har bevarats från miljöns
kontext?

3.

Kulturhistorisk relevans
Hur väl representerar miljön sin
kontext?

Stora slakthallen med lanternin. Den lilla parkanläggningen
skymtar. Foto: Eskilstuna stadsmuseum. 1956.

Förbindelsehallen intill slakthallarna är på bilden fortarande helt
öppen. Bilden tagen troligtvis före 1928. Foto: Eskilstuna stads
offentliga stadshus, minnesskrift, 1933.

Vy åt nordväst. Vakstuga och nyligen planterade träd syns på anläggningen. Kyl och markinrummet är ännu
inte påbyggt med en våning. Troligtvis tidigt 1900-tal. Foto: Eskilstuna stadsmuseum.
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BEFINTLIGA STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintresse för kulturmiljövården

Översiktsplan

Eskilstuna ingår i ett riksintresse för kulturmiljövården (D 5).

Kvarteret är i översiktsplan 2030 utpekat som en
del av riksintresseområdet Eskilstuna. I översiktsplanen redogörs även för kommunens ställningstaganden gällande kulturmiljön:

De värden Länsstyrelsen pekar ut är uttryck för
stadens långa historia från medeltid till industrisamhälle.
Historien kring manufaktur- och industriutvecklingen i olika delar av staden kopplad till rutnätsstrukturen är väsentlig för förståelsen av hur
staden med sin tillverkningsindustri formats från
1600-talet till 1950-talet.
Flera platser i staden kan berätta om såväl enskilda
som komplexa, historiskt värdefulla byggnader och
miljöer som speglar stadens utveckling. Däribland
nämns Eskilstuna kommunala slakthusanläggning
som en del av det tidiga 1900-talets industriplanläggning och kraftiga industriella expansion.
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•

Riksintressen för kulturmiljön skyddas i samband med ändrad markanvändning mot sådana
åtgärder som påtagligt skadar värdena såväl i
området som i dess närområde.

•

Platsens kulturmiljövärden ska identifieras och
analyseras i samband med varje förändring och
förnyelse.

•

Särskilt värdefulla kulturmiljöer undantas från
exploatering. Plan- och bygglagens möjligheter
att värna om kulturhistoriska värden i miljö och
bebyggelse ska alltid användas.

•

Kommunen äger flera byggnader med stort
kulturhistoriskt värde. Många av dem är viktiga
symbolbyggnader för olika delar av Eskilstunas
historia som Rademachersmedjorna, Fristadsreservatet, stadshuset, teatern, Vattenpalatset,
sporthallen och biblioteket. Munktellarenan
utgör ett bra exempel på hur en kulturhistoriskt
intressant byggnad fått en ny användning.

•

Eskilstuna kommun och Kommunfastigheter AB
föregår med gott exempel genom att ta väl hand
om byggnader i kommunal ägo samt värnar
kulturhistoriska och estetiska kvaliteter vid
underhåll och förändringar i det egna byggnadsbeståndet. Vid exploatering eller förändring i områden med kulturmiljövär den värnar
kommunen dessa och ombesörjer att de brukas
på bästa sätt för framtiden.

Fördjupning av program för Väster
Kv. Nötknäpparen pekas ut som kulturhistoriskt
värdefull och bevarandevärd i Fördjupning av
program för Väster. Eskilstuna kommun, december
2011. Miljön omfattas därmed av förvanskningsförbudet PBL 8 kap. 13 §.

Detaljplan
Anläggningen omfattas av detaljplanen Kv. Nötknäpparen27 m.fl. Antagen 2013-10-03
I detaljplan är delar av anläggningarna märkta f1
och q1.
f1 ”Ny bebyggelse ska anpassas till områdets karaktär och särart. Särskilda krav ställs på formspråk,
material och färgsättning.”
q1 ”Byggnaden får inte rivas. Ombyggnad ska ske
med hänsyn till byggnadens kulturhistoriskt värdefulla exteriör.”

Befintliga kunskapsunderlag
AIX Arkitekter tog 2015 fram en antikvarisk förundersökning för kv. Nötknäpparen. Undersökningen
visar att miljön har höga kulturhistoriska värden.
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