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UPPDRAG, SYFTE & METOD

Från förefrågningsunderlaget:
Fastigheten Valpen 3 är lokaliserad i stadsdelen Väster
och ligger inom Riksintresse för kulturmiljövård D51
med värdebeskrivningen: Smides- manufaktur- och
industristad som speglar många olika utvecklingssteg
och de sociala förhållandena från medeltiden och
1600-talet fram till tiden efter 1950. Gällande detaljplan är stadsplan för vissa delar av Norr och Väster
från 1922. Fastigheten är i detaljplanen planlagd för
industriella näringar. Den nya detaljplanen ska pröva
möjligheten till planläggning av Valpen 3 när det gäller nya bostäder, skola (i befintliga lokaler), kontor och
lokaler med centrumändamål. Detaljplanen ska bidra
till utvecklingen av stadsdelen Väster och värna om
områdets befintliga kulturvärden. Kommunen önskar
utifrån detta beställa ett kulturhistoriskt planeringsunderlag som utreder de möjligheter och begränsningar som kan uppstå med avseende på kulturmiljön.
Det kulturhistoriska planeringsunderlaget behöver
kartlägga och analysera de befintliga värdena inom
fastigheten. Resultatet kommer att ligga till grund för
bedömningar angående kulturmiljön i det fortsatta planarbetet. Kommunen vill med hjälp av planeringsunderlaget möjliggöra ett tillvaratagande av kulturmiljön
och dess användning som en resurs i detaljplaneringen
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Den kulturhistoriska utredningen och värderingen genomförs enligt Riksantikvarieämbetets
Plattform för värdering och urval, Värderingen
görs i tre steg.
I det första steget avgränsas en berättelse, denna
utgörs av en tids- eller processkontext eller en
blandning av dessa båda. 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. I det
tredje steget bedöms det kulturhistoriska värdet
utifrån lagstiftningens begrepp.

Genomförande
Utredningens metod utgår från riksantikvarieämbetes
plattform för värdering och urval samt Riksantikvarieämbetets handbok för kulturmiljöns riksintressen.
Som underlag har främst tidigare utredningar använts,
så som kommunens riksintressefördjupning för Eskilstuna, Eskilstuna kulturmiljöprogram samt antikvarisk
utredning för Kv. Väduren (samtliga framtagna av
WSP). Eskilskällans historiska bildmaterial och historiska kartor har använts för att kartlägga områdets
historiska utveckling. Ett platsbesök har genomförts.

UTREDNINGSOMRÅDE & AVGRÄNSNING

Fastigheten Valpen 3 ligger inom stadsdelen Väster i
Eskilstuna. Fastigheten angränsar tidigare industrifastigheter som delvis omvandlats till andra funktioner.
I nord-ost angränsar fastigheten årummet, och den
tidigare Nedre hamnen.
Stadsdelen väster ligger just väster om Eskilstuna innerstad, och är en utpräglad industrimiljö med industrier etablerade från tidiga 1900-talet fram till idag.

Munktellområdet
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Väster

Eskilstuna innerstad
inom 1600-talets
rutnätsstad
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Överblick

SAMMANFATTNING - PLANFÖRUTSÄTTNINGAR
Kulturmiljön och kulturhistoriska värden
Valpen 3 ligger i stadsdelen Väster inom anspråket för
riksintresse för kulturmiljövården. Stadsdelen och industriområdet Väster är ett av riksintressets bärande
uttryck för Eskilstunas senare industrihistoria. Väster
är en av de tydligaste miljöerna för att förstå Eskilstunas industriella utveckling från det tidigt 1900-talet
och genom seklet. Företag av varierad storlek och
med olika behov har skapat en varierad utformning av
bebyggelsen inom stadsdelen.
Genom riksintressefördjupningen för Eskilstuna (WSP
2020) har en rad uttryck inom stadsdelen identifierats,
dessa uttryck är nödvändiga för att den riksintressanta
företeelsen ska kunna utläsas som helhet.
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Följande uttryck omnämns
• Intakt stadsplan från år 1907. Fastigheterna följer
en tydlig rutnätsplan med raka gatunät.
• Industri- och arbetarbostadsbebyggelse från
1900-talet.
• Bevarade kvartersmönster.
• Både stora och små industrianläggningar och arbetarbostäder i separata kvarter.
• Kvarteren är byggda enligt både slutet och öppet
mönster.
• Bebyggelsen är homogent förhållandevis låg där
ett fåtal uppstickande industriskorstenar är synlig
ovanför taklandskapet.
• Kungsgatan utgör idag områdets viktigaste kommunikationsstråk.
• Omväxlande industribebyggelse med varierande formspråk från flera olika decennier under
1900-talet. Vilket skapar tydliga årsringar.
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Fastigheten Valpen 3 ligger invid den tidigare Nedre
hamnen i Eskilstuna. Eskilstunaån var en viktig kommunikationsled och har, senare tillsammans med järnvägen, varit en förutsättning för stadens industriella
expansion. Det var på ån och via hamnarna som råvaror och produkter ankom och lämnade staden, vilket
innebar att hamnarna var en särskilt viktig funktion
och förutsättning för Eskilstunas utveckling och framväxt. Detta ger även hamnarna ett betydande värde för
att riksintresset ska kunna avläsas och förstås. Idag är
Nedre hamnen främst en rekreativ parkmiljö men med
ett mindre bevarat kajutsnitt med en enklare bevarad
lyftkran vid Rothoffsparken. Hamnmiljön utgör ett av
uttrycken som kan stärkas och förtydligas.

Kv Valkyrian

eh

Bebyggelsen på fastigheten är uppförd år 1992. Byggnaden har anpassats till områdets bärande karaktärsdrag. Detta dels genom en gestaltning som anspelar
på den tidiga modernismen, men främst genom en
anpassad volym, placering och funktion. Byggnaden
ger intryck av att vara en traditionell industribyggnad
med sin låga och stora/vida volym.
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Valpen 3 utgör inte i sig ett utpekat uttryck men är en
del av helhetsmiljön på Väster, fastigheten angränsar
till den utpekade fastigheten Valkyrian med sin tidstypiska småskaliga industribebyggelse från 1930 till
1950-talet. Kvarteret Valpen möter tidstypisk industribebyggelse i tegel om två våningar, från det sena
1950-talet, på andra sidan Björkgatan.

Valpen 3
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Kajutsnitt

Rothoffsparken
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Kulturmiljön i den kommande planeringen
Känslighet och förhållningssätt
Exploatering och nybyggnation inom kvarteret Valpen
3 kan innebära att kulturhistoriska värden påverkas.
Även om det idag inte finns någon utpekad bebyggelse
inom kvarteret kan riksintresset Eskilstuna och helhetsmiljön i stadsdelen Väster påverkas av en exploatering.
Byggnaden på fastigheten är knappa 30 år gammal
och innehar vissa kulturhistoriska värden, genom sitt
tidstypiska uttryck och sin välavvägda anpassning till
kringliggande bebyggelse. Det kulturhistoriska värdet
är dock inte så högt att byggnaden bör betraktas som
särskilt värdefull.
Den angränsande kulturmiljön och stadsdelen som
helhet ställer dock stora krav på en eventuell exploatering. Det är viktigt att det även fortsättningsvis går att
avläsa Västers historia och industriella karaktär. Väster karaktäriseras av öppna och slutna kvarter med en
varierad volymverkan, men med en relativt låg byggnadshöjd. Det är solitära byggnader och anläggningar,
så som skorstenar och andra industriella element, som
sticker upp i Västers siluett.
Områdets betydelse i riksintresset och dess kulturhistoriska värde baseras på verksamheten, det vill säga
industrin, vilken utvecklats och ändrats under förra
seklet och har därigenom skapat stadsdelens särart.
Detta innebär att Väster och kvarteret Valpen är känsligt för ändringar som inte går i linje med stadsdelens
användning. Området och stadsdelen är dock redan
i omvandling, varvid den industriella karaktären bli
särskilt viktig att värna.
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Det är viktigt att arbeta med stadsdelens avgränsning
när arbeten sker i dess ytterkant. Väster har en tydlig
egen karaktär, exempelvis brokigare och mindre
enhetlig än Munktellsområdet (vilket utgjordes av i
huvudsak en industri). I vidare exploatering är denna
karaktär och möjligheten att avläsa att de olika industriområdena har olika kontext, särskilt viktig att
understryka. Konkret kan konstateras att fastigheten
Valpen 3 har god utvecklingspotential, men att anpassningar måste göras för att riksintressets uttryck
och kulturhistoriska värden inte ska förvanskas eller
skadas. En ändrad användning från logistik/industri
till bostäder är inte positivt för de kulturhistoriska
värdena men behöver inte nödvändigtvis innebära att
värdet skadas eller minskas i större omfattning.
Nya byggnader inom fastigheten bör anpassas gestaltningsmässigt till stadsdelens övergripande gestaltning, placering och volymverkan, generellt bör viss
inspiration tas från industribebyggelsens utformning.
Tillkommande bebyggelse på Väster kan med fördel
utföras i olika höjder och olika volymer för att ansluta
till den industriella karaktären, men stadsdelen och
riksintresset är känsligt för höga hus. I planprogrammet för Väster framgår att stadsdelen generellt kan
uppföras i 2 till 6 våningar, med höjder mot 8 våningar
kan utredas i lämpliga lägen. Generellt är inte platsen vid
årummet lämplig för högre bebyggelse då denna kan
komma att framträda i vyer från staden och komma
att bli dominerande i stadsdelens siluett samt i mötet
med angränsande stadsdelar. Kvarteret Valpen är inte
en sådan plats att betrakta som en lämplig plats att utreda högre bebyggelse, istället bör riktlinjen om 2 till 5
våningar följas, där bebyggelsen med fördel kan trappa
ner mot såväl gatan som årummet.

Exempel på riktlinjer för eventuell ny bebyggelse
•

Flacka tak bör prioriteras framför traditionella
sadeltak

•

Fasadmaterial bör utföras med anknytning till
platsen, fasadmaterialen är relativt varierade men
tegel förekommer i anslutande fastigheter. Fasaderna bör utföras industrimässiga, där bärande
karaktärsdrag för området återanvänd i tillkommande gestaltning.

•

Volymerna bör utföras varierat, där låga volymer
bör prioriteras framför höga volymer. Olika volymer kan med fördel sammankopplas.

•

Större volymer kan med fördel lokaliseras centralt
på tomten, om volymer möter gatan bör detta
göras med låga volymer

•

Ny bostadsbebyggelse bör inte uppföras som en
”mur” mot årummet med bostadskaraktär. Istället
kan med fördel gavlarna på eventuell tillkommande bebyggelse lokaliseras mot årummet

Flygfoto över Eskilstuna från 1922. Stora delar av
Väster är fortfarande obebyggt.
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KULTURMILJÖN
Miljöbeskrivning
Stadsdelen Väster
Väster om Eskilstuna innerstad ligger industristadsdelen väster. Fastigheterna ligger placerade likt ett
rutnät med Kungsgatan som central kommunikationsväg och tvärgator ut från denna, gatorna är generellt
raka. Kvarteren är stora, ungefär dubbelt så stora som
innerstadens kvarter och ytorna är överlag hårdgjorda. Bebyggelsen har en tydlig industrikaraktär med ett
varierat uttryck. Tegel är dominerande fasadmaterial,
men även plåt och puts förekommer. Volymerna i
stadsdelen är såväl stora som små, med en stor variation, gemensamt är att bebyggelsen är relativt låg i en
till två våningar med flacka eller platta tak. Marken
närmast ån är obebyggd och utgörs idag av ett parkliknande stråk. Väster visar inte upp någon enad eller
samlad stadsfront mot ån, utan byggnaderna ligger på
ett behörigt avstånd.

Fastigheten Valpen 3
Valpen 3 utgörs idag av en industrifastighet med
logistikfunktion. Fastighetens norra del mot Eskilstunaån är stängslat med ett högt stängsel och är inte
tillgängligt. Stora delar av marken är inom stängslingen är hårdgjord och asfalterad för vändning, lastning
och uppställning. En mindre del inom det stängslade
området utgörs av gräsmatta, och har till synes ingen
särskild funktion. Mitt på fastigheten ligger terminalbyggnaden som är uppförd i en till två våningar och
har en stor utbredning likt en traditionell industribyggnad. Byggnaden ger sken av att utgöras av flera
sammanfogade volymer med olika takformer. Fasaden
är utförd i slät ljusgul puts med synliga elementskarvar. Den södra delen av fastigheten utgörs främst av
en parkering, med mindre häckar och gräsytor, här
återfinns även ett skärmtak för parkerade postbilar.

Fastigheten från ån

Terminalbyggnaden

Kungsgatan är den centrala kommunikationsleden genom väster. Här illustreras den sammanhållna men varierade bebyggelsen.
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Historik
Industristaden
Eskilstunas centrala läge och goda möjligheter för
vattenkraft, transport och handel, via Eskilstunaån
utgjorde viktiga förutsättningar för stadens utveckling. Industri- och manufakturepoken inleds under
andra halvan av 1500-talet de ett järnbruk etableras
vid Tunafors. Under 1600-talet anlades en smidesmanufaktori, då Reinhold Rademacher fick anlägga ett
nytt stort manufakturverk, vid samma tid får Eskilstuna stadsrättigheter. Arkitekten Jean de la Vallée ritade
på kungens order en ny rätvinklig rutnäts-stadsplan
för den nya staden vars mönster fortfarande präglar
innerstaden. 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. Kring förra sekelskiftet blomstrade Eskilstunas industri och med det ökade behov
av tomter. Med teknikutvecklingen, och inte minst
tillkomsten av järnvägen, flyttas även produktion till
andra lägen i och kring staden. Fabrikerna likväl som
fastigheterna blir allt större och den rutnätsstruktur
som tidigare präglat stadsplanen blir inte lika tydlig i
en del nya stadsdelar.
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Stadsdelen Väster
Under 1800-talets sista decennier genomgår Eskilstuna en förvandling, den småskaliga verkstads- och
bostadsbebyggelsen i stadens centrum börjar bytas ut
mot stora industribyggnader som tar upp hela kvarter
i staden ytterkant. Det tidigare rådande mönstret av
bostad i anslutning till verksamheten bröts nu. Det
fanns ett behov av stora tomter som fabrikerna kunde
expandera inom så väl som separata arbetarbostäder
under mer ordnade former.
1907 anlades en ny stadsplan med stora tomter för
fabriker främst väster och nordväst om stadskärnan.
Väster om stadskärnan fanns sedan 1878 järnvägsförbindelser vilket gav utmärkta förutsättningar för ett
nytt industriområde. Stadsdelen Väster kom att bli
Eskilstunas första renodlade industriområde.

Industribyggnad (Willys idag)
Foto: Bror Öbrink, Eskilstuna stadsarkiv

Stadsplanen ritades av stadsingenjör O. Sjöling. Stadsdelen anlades både norr och söder om ån. Ån med
dess hamn utgjorde tillsammans med järnvägsspåren
transportvägarna för industriernas råvaror och produkter. Sedan 1860-talet fanns ångbåtsförbindelse med
Mälaren. I industriområdet anlades också bostäder för
arbetarna. Två kvarter flerfamiljshus byggdes. Mellan
innerstaden och den nya industristadsdelen planerades en grön gränszon in. Denna fanns redan delvis
men ritades då in i stadsplanen. Den utgjordes av
trädgården/parken kring styresmannabostaden (idag
Rothoffsparken), Fristadsparken (idag Rinmansparken)
samt allé längs med Rothoffsvägen. Stadsdelen växte
gradvis och var inte fullbyggd för än en bra bit in på
1900-talet. Företagen som etablerade sig var av olika
ekonomisk storlek och med olika behov på storlek av
lokaler. Bebyggelsen formades därför av individuella
initiativ vilket gav en individuell utformning till varje
fastighet.

Industribyggnad (Willys idag)
Foto: Brydolf-Forsslund, Eskilstuna stadsmuseum

Nedre hamnen och Valpen 3
1860 anlades Nedre hamnen nedanför forsen vid faktoriholmen. Detta var innan stadsdelen väster uppfördes, så en liten väg lades delvis i sträckning av dagens
Kungsgatan för att komma till den nya hamnen. Tillfartsvägen var en trädkantad allé. I och med hamnens
tillkomst fick även Eskilstuna reguljär ångbåtstrafik i
Mälaren. Hamnen var sannolikt inte stensatt i traditionell bemärkelse utan bestod av mindre kaj, bryggor
och pirer. Mellan 1907 och 1927 ses en kraftig utökning
av hamnens yta, med etablering av industrispår. Det
finns mycket lite forskat och skrivet om Eskilstunas
Nedre hamn. Längs med Björkgatan gick även spår
som anslöt till bangården.
Just söder om hamnen ligger kvarteret Valpen. Kvarteret hette tidigare Vesslan och var från 1920-talet
bebyggt. Men det är först kring 1940-talet som större industrianläggningar etablerades på tomten. Just
fastigheten Valpen 3 bebyggdes aldrig med någon mer
omfattande bebyggelse utan utgjorde sannolikt uppställningsplats eller upplag. Först när postterminalen
etablerades under tidigt 1990-tal bebyggdes fastigheten med en större byggnad.

1907

1927

1955

1977
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KULTURHISTORISKA VÄRDEN
Kulturhistorisk värdering
Fastigheten i stadsdelen
Stadsdelen Väster har ett högt kulturhistoriskt värde.
Genom stadsdelen blir det möjligt att avläsas Eskilstunas expansion och industriella utveckling under senare delen av 1800-talet och vidare genom hela 1900-talet. Stadsdelen har en bevarad planstruktur från 1907
års stadsplan. Genom att stadsdelen under större
delen av förra seklet och till viss mån fortfarande idag
har behållit mycket av sin ursprungliga industriella
användning finns stora delar av stadsdelens karaktär
som industri bevarad. Bebyggelsen och verksamheterna utgör en mosaik, som genom variation skapar en
enhetlighet av industriell karaktär. Detta innebär att
Väster såväl kan påvisa det tidiga 1900-talets utbyggnad och planläggning av ett nytt industriområde (tidskontext) men det går även att följa industrins utveckling och utbyggnad fram till idag (processkontext).
Nedre hamnen har mycket höga kulturhistoriska
värden eftersom hamnen och vattenvägarna utgjort
en bärande förutsättning för stadens utveckling. Idag
finns få bevarade uttryck för hamnverksamheten, men
de som återstår kan tillskrivas ett betydande kulturhistoriskt värde.
Stadsdelen och Nedre hamnen är särskilt utpekad som
uttryck för riksintresset. Stadsdelen bör som helhet
betraktas som ett särskilt värdefullt bebyggelseområde och hamnen som en särskilt värdefull allmänplats
(i plan- och bygglagens mening).
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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.

Valpen 3 och dess bebyggelse
På fastigheten Valpen 3 finns begränsat med kulturhistoriska värden. Bebyggelsen är relativt ung, och
har vissa kulturhistoriska värden, främst genom sin
gestaltningsmässiga anpassning till den kringliggande
industrimiljön.
Fastigheten ligger inom ett särskilt värdefullt område
och kringliggande bebyggelse kan med stor sannolikhet utgöra särskilt värdefulla byggnader.

Kartan visar på ett urval av de olika uttrycken som kopplar
till Eskilstunas industri och Manufaktursutvekling.
Karta från kommunens Rikintresse fördjupning (WSP
2020)
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Bärande egenskaper, karaktärsdrag och
uttryck
Stadsdelen
•

Kungsgatan som huvudgata

•

Aktiva industrier och verksamheter

•

Låga hushöjder i de östra delarna a stadsdelen och mot ån, främst lägre skorstenar
som sticker upp. Hushöjderna är högre i
de västra delarna av stadsdelen.

•

Flacka tak

•

Variation i volymverkan

•

Variation av fasadmaterial, domineras av
tegel men även puts, plåt och panel förekommer

•

Bebyggelsen är såväl centralt placerad på
fastigheterna som mot gatan

•

Hårdgjorda ytor, sparsamt med grönska
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Valpen 3 med närområde
•

Omgärdande fastigheter domineras av
tegelfasader

•

Hushöjderna ligger generellt kring en till
två våningar med få undantag

•

Olika taktyper förekommer, sadeltak, sågtandstak och pulpettak, men det förekommer inga dominerande eller tydligt framträdande takfall

•

Volymerna i de angränsande kvarteren är
stora och vida, med en betoning på horrisontalitet

•

Inom kvarteret valpen är samtliga placerade centralt på tomterna, det angränsande
kvarteret Valkyrian har bebyggelse som
möter gatan.

•

Grönska är främst koncentrerad till strandområdet. Denna visa på den tidigare hamnens utbredning.
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RIKSINTRESSET

Eskilstuna [D 5]
Motivering:
Smides- manufaktur- och industristad som speglar många olika utvecklingssteg och de sociala förhållandena från medeltiden och 1600-talet fram till
tiden efter 1950.
Uttryck för riksintresset:
Medeltida tätortsbildning på Eskilstunaåns östra sida med långgata längs
stranden och småskalig träbebyggelse. Gestaltmässig avancerad, rutnätsplan från 1658. Olika administrativa stads- och tätortsbildningar som senare
slagits samman. Rademachersmedjorna och Fristadshusen. Handels- och
hantverksgårdar från 1700-och 1800-talet. Industrianläggningar och stadsplanemönster från 1800-1900-tal. Bostadsområden för arbetare och tjänstemän från 1900-talet.
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Miljöns kopplingar till riksintresset
Riksintresset Eskilstuna har ett mycket stort antal uttryck. Stadens utveckling från smide, manufaktur till
industri och kraftiga industrialisering har varit grundbulten i stadens uppbyggnad och utveckling. Detta
innebär att det förekommer uttryck för riksintresset
över i princip hela staden.
Med utgångspunkt i länsstyrelsens värderings och uttryckstext och det fördjupade kunskapsunderlaget för
riksintresset Eskilstuna har följande temat tagits fram;
Medeltidens tätortsbildning, Stads- och tätortsbildningar, Smide manufaktur och industri, Stadsutbyggnaden (1800-1900-talet) samt stadens siluett.

Övergripande uttryck

Tema -Smide, manufaktur & industri

Eskilstunas utveckling som manufaktur- och industristad är lätt att uppleva och utläsa runt om i staden. Från
stadsplaner, småskalig manufaktur och industribebyggelse från 1600- till 1900-talet till de stora industrikomplex som började växa fram från 1800-talet.
Västers industriområde: Industrin från början av 1900-talet, denna karaktäriseras av en varierande skala och
utformning med stora industrikvarter i stadens tidigare utkant.

•

Intakt stadsplan från år 1907. Fastigheterna följer
en tydlig rutnätsplan med raka gatunät.

•

Industri- och arbetarbostadsbebyggelse från
1900-talet.

•

Bevarade kvartersmönster.

•

Både stora och små industrianläggningar och arbetarbostäder i separata kvarter.

•

Kvarteren är byggda enligt både slutet och öppet
mönster.

•

Bebyggelsen är homogent förhållandevis låg där
ett fåtal uppstickande industriskorstenar är synlig
ovanför taklandskapet.

•

Kungsgatan utgör idag områdets viktigaste kommunikationsstråk.

•

• Omväxlande industribebyggelse med varierande formspråk från flera olika decennier under
1900-talet. Vilket skapar tydliga årsringar.

Resonemang kring riksintresset och fastigheten
Den fysiska miljön som möjliggör läsbarhet och förståelse för
Eskilstunas utveckling som smides- manufaktur- och industristad är uttryck för riksintresset Eskilstuna. Ett bevarade
av miljöns uttryck och värden är att främja en god hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt.
Fastigheten ligger inom riksintresset och är en del av
stadsdelen Väster. Karaktären hos stadsdelen Väster är
som helhet att betrakta som uttryck för riksintresset.
Bebyggelsen på fastigheten Valpen 3 är inte i sig uttryck eller kopplar mot riksintresset, men förändringar på fastigheten kan innebära att den sammantagna
karaktären hos Väster påverkas och därmed uttryck
för riksintresset.

Väster
Väster är ett av de bärande uttrycken för Eskilstunas
senare industrihistoria. Västers industriområde
representerar och är ett tydligt uttryck för företagen
som etablerades här från tidigt 1900-tal. Företag
av varierad storlek och med olika behov skapade
en varierad utformning av bebyggelsen inom
fastigheterna.
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KÄNSLIGHET OCH POTENTIAL
Känslighetsanalys
Kulturmiljös känslighet utgår från miljöns kulturhistoriska värde, kontext, kulturhistoriskt sammanhang,
typ av värde samt typ av påverkan. Det kulturhistoriska värdet är en aspekt av flera, ett högt värde behöver
därför inte automatiskt betyda att miljön är känslig för
all påverkan. Olika typer av miljöer har olika känslighet för påverkan. Detta beror på det kulturhistoriska
innehållet och dess karaktär. Bedömningen av känslighet måste också göras utifrån andra kulturmiljöer som
har sammanhang med miljön.
Övergripande kan känslighet beskrivas utifrån vilket
sammanhang och berättelse som ligger till grund för
värdet. Grovt kan kulturmiljöer delas in i tre kategorier med tre typer av känslighet:
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•

Värdena är knutna till uttryck för en avgränsad historisk period kan vara känsliga för dominerande nutida
tillägg.

•

Landskapet är präglat av och värdena är knutna till
utvecklingen av en viss verksamhet eller aktivitet över
tid, kan vara känsliga för tillägg som saknar samband
med verksamheten eller aktiviteten.

•

Miljön återspeglar olika tiders kontinuerliga nyttjande
av en viss plats, kan vara känsliga för tillägg som förändrar eller bryter mot platsens specifika förutsättningar och egenskaper.

Övergripande känslighet
Kulturmiljöns känslighet vid valpen 3 kan ses i olika
skalor. Där den enskilda fastigheten har en relativt
låg känslighet, då den enskilda byggnaden har ett lågt
kulturhistoriskt värde. Däremot har stadsdelen som
helhet en hög känslighet.
Stadsdelen Västers kulturvärden baseras i huvudsak
på utvecklingen av en verksamhet över tid, det kulturhistoriska värdet bygger på stadsdelens möjlighet
att förmedla Eskilstunas industriella utveckling under
främst 1900-talets första hälft, men även fram till idag.
Detta gör Väster känsligt för tillägg som går emot
den industriella karaktären hos stadsdelen. Delar
av väster utgör även en miljö som representerar en
avgränsad historisk period. Till detta kan gatunätet,
och den äldsta industriella bebyggelsen räknas, hit hör
även hamnen. De element, som kopplar till den tidiga etableringen av industrin på Väster är känsliga
för ändringar och nutida dominerande tillägg.

Följande råd har identifierats för att en eventuell
exploatering av Valpen 3:
Fastighetens känslighet
Fastigheten Valpen 3 har god utvecklingspotential.
Men de kulturhistoriska värdena är höga i stadsdelen och det finns en hög känslighet för åtgärder och
ändringar som kan komma att påverka stadsdelens
karaktär.
Eftersom känsligheten på den enskilda fastigheten
är låg kan ny bebyggelse uppföras här, men vid en
eventuell exploatering av fastigheten ska anpassningar
göras till de kulturhistoriska värdena hos stadsdelen.
Detta för att riksintressets uttryck och värden inte ska
förvanskas eller skadas.
En önskvärd utveckling av fastigheten går i linje med
stadsdelens användning, det vill säga att fastigheten
brukas för industriella ändamål eller logistik, likt idag.
Dock bedöms inte en ändrad användning i sig innebära att stadsdelens kulturhistoriska värde minskar.
Att exempelvis bebygga fastigheten med bostäder är
inte positivt för de kulturhistoriska värdena, men det
behöver inte nödvändigtvis innebära att stadsdelens
värde skadas.
För att värdet inte ska minska vid en ändrad användning bör skademildrande åtgärder vidtas, så som gestaltningsmässiga anpassningar till stadsdelens övergripande gestaltning. Det handlar såväl om placering,
materialval, uttryck och volymverkan. Förslagsvis kan
viss inspiration tas från kringliggande industribebyggelsens utformning.

Känslighet för högre bebyggelse
Stadsdelens känslighet för moderna dominerande til�lägg och inslag som inte ansluter till den industriella
karaktären innebär att höga hus är olämpligt. Området
vid vattenrummet och högre bebyggelse kan komma
att exponeras i viktiga vyer i riksintresset och från
innerstaden. Därav är årummet generellt inte lämplig
för högre bebyggelse. Högre bebyggelse vid Valpen 3
och de östra delarna av Väster komma att bli dominerande i stadsdelens siluett samt i mötet med angränsande stadsdelar. Kvarteret Valpen bedöms inte vara
en del av Väster där det är lämpligt att utreda högre
bebyggelse, istället bedöms 2 till 5 våningar lämpliga,
där bebyggelsen med fördel kan trappa ner mot såväl
gatan som årummet.

•
•

•

•

•
•
•
•
•

•

Flacka tak bör prioriteras framför traditionella
sadeltak
Fasadmaterial bör utföras med anknytning till
platsen, fasadmaterialen är relativt varierade men
tegel förekommer i anslutande fastigheter. Fasaderna bör utföras industrimässiga, där bärande
karaktärsdrag för området återanvänds i tillkommande gestaltning.
Typiska karaktärsdrag för bostadsbebyggelse bör
undvikas eller utföras med en anpassad gestaltning, exempelvis bör balkonger undvikas eller
placeras undanskymt in mot gården.
Gårdar och utemiljö bör anpassas till de kulturhistoriska karaktärsdragen. Parkmöbler och gröna
ytor/planteringar kan innebära stor påverkan på
närmiljöns karaktär. Behöver placeras på ev. innergård, ej synligt från gaturummet.
Låga volymer bör prioriteras framför höga volymer.
Främst bör volymerna uppgå till 2-3 våningar, men
kan i undantagsfall utredas i upp till 5 våningar på
begränsad del av fastigheten.
Olika volymer kan med fördel sammankopplas.
Större volymer kan med fördel lokaliseras centralt
på tomten, om volymer möter gatan bör detta
göras med låga volymer.
Ny bostadsbebyggelse bör inte uppföras som en
”mur” mot årummet med bostadskaraktär. Istället
kan med fördel gavlarna på eventuell tillkommande bebyggelse lokaliseras mot årummet
Björkgatans sträckning bör inte ändras, eftersom
denna visar en tidigare järnvägssträckning
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3

Lagstiftningens
krav

BEFINTLIGA STÄLLNINGSTAGANDEN
Program för Väster
I Fördjupat program för Väster pekas stadsdelen ut
som en viktig kulturmiljö.
Hela programrådet utgör en väsentlig del av riksintresset för kulturmiljövården, som för Eskilstuna
innebär att det speglar stadens utveckling under sent
1800-tal och utvecklingen av den industriella staden
under 1900-talet.
I fråga om fornlämningar finns i nordost på den så
kallade Ekbacken en gravgrupp (RAÄ 542:1-4) och
i programområdets sydöstra del finns Eskilstunas
gamla stadslager (RAÄ 557:1).
Även enskilda fastigheter pekas ut, där Valpen 1 och 2
utgör särskilt viktiga miljöer.
I kv. Valpen (Valpen 1)finns en av de äldre fabrikerna
i området. Byggnaden uppfördes 1918 efter ritningar
av Industribyrån med bärande tegelpelare och höga
smala fönster emellan. Valpen 2 är en tidstypisk anläggning med separata kontors och produktionsytor
från 1940-talet.
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Riktlinjer från programmet
•

•
•
•
•
•

•

Områdets historia är identitetsskapande och ska finnas
läsbart. Det är viktigt att man under kommande förändringar inte styrs av att bara det äldsta är värt att bevara
utan att man även i fortsättningen kommer att kunna
uppfatta områdets hela historia t.ex. att bevara komplementbyggnader och detaljer som ger liv åt historien.
Identitetsskapande är även de gamla järnvägsspåren
inom området vars sträckning fortsättningsvis skall
vara läsbar t.ex. i Björksgatan
I kommande detaljplaner skall särskilt den kulturhistoriska aspekten tas till vara.
Gatu- och platsnamn kan vara historiebärare och nya
tillägg bör därför få namn som anknyter tillområdets
historia.
Återanvänd gamla byggnader och ge dem nya funktioner där så är möjligt.
Ett viktigt karaktärsdrag söder om ån som skall bevaras
är att inom kvarteren ska bebyggelsen ha olika uttryck
samt vara en blandning av stora och små volymer och
olika hushöjder.
Den karaktär av att bebyggelsen inte alltid är ordnad
och strukturerad utan upplevs ”gyttrig” bör återspeglas
i det nya Väster.

Eskilstuna kulturmiljöprogram
I Eskilstunas kulturmiljöprogram pekas Väster ut som
ett särskilt värdefullt bebyggelseområde, som en del
av stadens bärande industrimiljöer.
Eskilstuna har en lång kontinuitet som manufakturoch industristad och har varit en av de viktigaste och
mest betydande industristäderna i Sverige. Eskilstunas industrialisering från manufaktur till industri är
ett av Sveriges mest typiska exempel på samhällsomvanligen från det sena 1800-talet. Eskilstuna har ett
betydande bestånd av bevarade smedjor, manufakturer och äldre småskaliga industrier. Detta gör att
Eskisltuna även gör det möjligt att utläsa och förstå
såväl småskaliga verkstäder som industrikomplex
framväxt.
Följande karaktärsdrag pekas ut för Väster
•

Industrin som började växa fram från början av 1900-talet karaktäriseras av industri i varierande skala och
utformning som ligger i stora industrikvarter. Exempel
på detta återfinns i Västers industrikvarter.
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PLAN- OCH BYGGLAGENS KRAV
I Plan- och bygglagen (PBL) hanteras särskilt värdefull
kulturmiljö genom förvanskningsförbudet, varsamhetskrav
och prövning av lokalisering samt 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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Plan- och bygglagen ( 2010:900)
Kulturmiljö i Plan- och bygglagens andra kapitel
2 kap. 6 § 1
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 landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
Kulturmiljö i Plan- och bygglagens åttonde kapitel
8 kap. 17 §
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 §
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. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i
områdesbestämmelser,
3. allmänna 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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MILJÖBALKENS KRAV
Riksintresset för kulturmiljövård
Vad är en riksintressant kulturmiljö?
Kulturmiljövårdens totalt ca 1650 riksintressen spänner över en lång 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 mark- och vattenområden och den fysiska miljön i övrigt.
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Eskilstuna [D 5]
Motivering:
Smides- manufaktur- och industristad som
speglar många olika utvecklingssteg och de
sociala förhållandena från medeltiden och
1600-talet fram till tiden efter 1950.
Uttryck för riksintresset:
Medeltida tätortsbildning på Eskilstunaåns
östra sida med långgata längs stranden och
småskalig träbebyggelse. Gestaltmässig, avancerad, rutnätsplan från 1658.
Olika administrativa stads och tätortsbildningar som senare slagits samman. Rademachersmedjorna och Fristadshusen. Handels- och
hantverksgårdar från 1700- och 1800-talet.
Industrianläggningar och stadsplanemönster
från 1800 - 1900-tal. Bostadsområden för arbetare och tjänstemän från 1900-talet.

Miljöbalkens hushållningsbestämmelser

Allmänt råd (NFS 2005:17)

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.

Påtaglig skada på natur- eller kulturmiljön kan uppstå om en åtgärd kan mer än obetydligt skada något eller några av de natur-,
kultur- eller friluftsvärden som utgör grunden för riksintresset.

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.

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 natureller 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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Kontakt
Emil Bergstén Lilja, bebyggelseantikvarie
emil.bergsten@wsp.com
T 010-722 87 13
Kulturmiljögruppen
WSP Sverige AB
Arenavägen 7
121 88 Stockholm-Globen
T 010-722 50 00

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsulföretag.
Kulturmiljökompetensen på WSP är bred, våra cirka 15 medarbetare finns
över hela landet och har starka kompetenser som byggnadsantikvarier,
arkitekturhistoriker, konstvetare, kulturgeografer, arkeologer och
samhällsplanerare. Tillsammans ser vi till att WSP kan försörja
myndigheter, allmänheten, företag, exploatörer och privatpersoner
med tydliga underlag och utredningar, efter de senaste rönen inom
kulturmiljöfältet.
www.wsp.com

