
Gesällgränd

Fokusområde centrum

Brygga med 
kvällssol 
som en ny 
mötesplats

Utveckla 
kvarnplatsen

Aktivering av 
Rådhustorget även till 
vardags. Tillgängliga 
stråk på torget genom 
varsamma ingrepp i 
beläggningen

Konst som 
inbjuder till lek i 
Holmbergsparken

Aktivering av kvarteret 
Gjutaren.  Möjlighet 
att gå längs vattnet på 
byggnadernas utsida

Mot gästhamnen och 
Krusgårdsparken

Hamnen - se fördjupad förstudie 
med investeringsmedel för  
utveckling av hamn/vattenväg samt 
vattnet som en viktig del i Torshällas 
identitet och utveckling samt 
kopplingen till Mälaren.  
Illustration t.v : Designavdelningen

Hellbergsparken 
- tema 
kontemplation

Platser att 
vistas på längs 
å-promenaden

Eskilstuna-
vägen får 
karaktär av  
stadsgata

Pilotprojekt på 
Östra Torget

På sikt - möjlig 
förtätning runt Östra 
Torget

Ebelingmuséet får en mer 
levande och inbjudande förplats 
med sittplatser och konst

Pocketpark med 
lek och flyttbara 
möbler

Vägg- 
målning

Summerande plan
Planen summerar fokusområden för framtida 
utveckling i centrum och samlar de platser 
som lyfts fram i strategierna. Platserna är 
viktiga målpunkter att koppla ihop för en 
sammanhängande stad. Pilarna markerar stråk och 
kopplingar inom det urbana hjärtat och med  
övriga målpunkter.

Lilla gatan

Torshällas urbana 
hjärta - mellan 
Östra toget och 
Rådhustorget



Gesällgränd

Det urbana hjärtat

Rekreativa stråk/
Åstråket

Väg som utvecklas mot 
stadsgata

Omvandling till stadsgata

Kulturstråket

Kulturplats

Viktiga entréer till 
centrala Torshälla

Gyllenhielmska leden

Exempel på viktig förplats 

till t.ex skola
Skyddszon industri - 

Nyby

Rekreativ plats/målpunkt

Parkering vid evenemangP

P

P

Holmberget

Nybyparken

Krusgårds- 
parken

Slussar

Torsharg

 Sundbyholm 

Skansberget

Utveckla gästhamnen
med service, hamnnära 
verksamheter och 
information för besökare 
med eller utan båt.

Kvarteret Gillet blir en 
stadsmässig entré till 
centrum!

Nyby-parken - 
Potential att utvecklas 
som rekreativt område.
Kuperat och kanalnära. 
Höga naturvärden.

Utveckla 
Eskilstunavägen till en 
mer stadsmässig gata 
som entré till staden

Stadsmässig förtätning 
runt Östra Torget 
med bostäder på 
butiksfastigheten

Holmenleden 
blir stadsgata

Möjlighet att 
koppla samman 
åstråket med 
bro

Porten till Torshälla! Utveckla hamnen 
och Krusgårdsparken till en attraktiv 
mötesplats för boende, besökare och 
för båtliv. Koppla samman hamnen, 

Krusgårdsparken och 
Torshargs fritids- 
och idrottsområde 
och mentalt förkorta 
avståndet.

Mot Mälaren via 
regionala cykelstråket

Viktig entré 
mot Mälaren 
vattenvägen

Entré 
vattenvägen
tätortsnära 
naturområde

Naturområde 
kopplat till Åstråket

Viktigt rekreativt 
område runt slussen 
T.ex - koppling till
Gyllenhielmska leden 
och Torsharg från 
Krusgården

Å-nära läge, stegvis 
utveckling med 
bostäder & rekreation 

Markera vattenvägen som entré 
tydligare visuellt - och addera 
upplevelser på vägen mellan 

Mälaren och staden.

Slipar och 
båtservice i 
strategiskt läge

Kofältet




