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Stadsbyggnad i Industrilandskapet

 Byggnad placeras i kvartersgräns mot 
angränsande gata. I kvartersdelar närmast 
Strömmen placeras byggnader i samspel med de 
mera fritt utformade stadsrummen.
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 Kvarterens inre gårdsmiljöer skall utformas med 
utgångspunkt från brukarnas behov av utrymmen 
för utevistelse, utsikter och goda ljusförhållanden.

 Ny Bebyggelse skall anpassas till befintlig miljö och 
utföras i huvudsak enligt följande:
Utformningen skall särskilt beakta markerad takfot, 
måttligt stora glasytor och tydlig sockel.  Inga 
utanpåliggande balkonger får förekomma mot gata. 
Skylt på byggnad utföres i storlek och utformning 
anpassad till byggnadens och platsens 
förutsättningar.

I detta PM studeras bebyggelsen i omgivningarna 
kring fastigheterna Mjölnaren 14 och 15 med syfte att 
slutsatserna ska kunna användas som underlag för 
reglering av nya byggnaders utformning i detaljplanen 
för fastigheterna Mjölnaren 14 och Mjölnaren 15 samt 
Bergsbron 7. 

Riktlinjer för utformning av stadsmiljön i Industri-
landskapet finns i fördjupning i översiktsplanen för 
Industrilandskapet. Bland annat dessa:



Bebyggelsens höjd

Figur 1. Bredgatan sträcker sig  mot höger i bilden och Kungsgatan mot vänster.

Skvallertorget

Figur 3. Västgötegatan sträcker sig mot höger i bilden.

Enligt programmet ska området ha en relativt 
hög exploatering, med hushöjder som minskas i 
riktningen västerut från Motala ström, från sju 
våningar vid Garvaregatan till två våningar 
närmast Skvallertorget. 
Byggnader längs med Bredgatan, Kungsgatan och 
Västgötegatan trappar ner i höjd mot 
Skvallertorget. Byggnadernas takfotslinje är 
avgörande för nertrappningens avläsbarhet. 
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Figur 2. Bredgatan sträcker sig mot vänster i bilden.



Bebyggelsens höjd
Bebyggelsen längs med Bredgatans södra sida trappar inte ner i 
höjd mot Skvallertorget på ett konsekvent sätt. Nedtrappning är 
mer konsekvent hos bebyggelsen längs med Bredgatans norra sida. 
En anpassning till byggnader längs med Bredgatans norra sida 
bedöms mest lämplig i detta fall. 

Högsta takfotshöjd för byggnader i Mjölnaren 15 anpassas till 
byggnaden mitt emot. 
Högsta takfotshöjd för Mjölnaren 14 ska vara cirka 3 meter lägre, 
motsvarande en bostadsvåning.
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Ca 11,0m

Ca 13,8m

Figur 1. Byggnadshöjder längs med Bredgatans norra sida.

Figur 2. Nertrappning på 
Bredgatans norra sida

Figur 4. Ett annat exempel på anpassning av nya byggnader på Bredgatans 
norra sida.

Figur 3. Ett exempel på anpassning av nya byggnader 
på Bredgatans norra sida. 



Bebyggelsens höjd
Fastigheterna Mjölnaren 14 och Mjölnaren 15 har sedan många år 
tillbaka varit bebyggda med gårdsbyggnader. Det kan vara lämpligt att 
gården kan vara bebyggd även i fortsättning. Ny bebyggelse ska trappa 
ner in mot gårdssidan. Höjder längst in i gården ska anpassas till 
byggnaden i Mjölnaren 15 längs med Västgötegatan. Ny bebyggelse ska 
inte heller kommer alltför nära de befintliga byggnaderna med hänsyn 
till brandsäkerhet, insyn, luft och ljusinsläpp. 

Figur 4. Bebyggelsen som den såg ut år 1947.

Figur 3. Bebyggelsen som den såg ut år 1879.

Figur 5. Bebyggelsen som den ser ut nu, år 2020.

Ca 8 m2-3 vån

Figur 1. Bebyggelsen ska trappa ner inåt gården. Figur 2. Tillräcklig avstånd mellan befintliga och nya 
byggnader.
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Bottenvåningar

Ca 4,1 m Ca 
4 m

Högst 4 -4,5 m

Bottenvåningens höjd ska också 
anpassas i höjd till bottenvåningar 
på byggnaden i Mjölnaren 15 längs 
med Västgötegatan  och byggnaden 
längs med Bredgatans norra sida i 
höjd med Skvallertorget. Höjden 
mellan golv och överkant på 
bjälklaget ovanför ska vara 4 - 4,5 
meter.
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Takets utformning

Takets form är avgörande för 
områdets karaktär. Inom 
Industrilandskapet och omgivande 
kvarter finns olika taktyper, bland 
annat sadeltak, valmade tak, brutna 
tak (mansardtak) och säteritak. 
Platta tak är inte vanligt 
förekommande. 

Taken hos ny bebyggelse ska 
anpassas i form till de vanligt 
förekommande takformerna. Taket 
ska kännas rejält och därför ska inte 
ha en alltför flack lutning. Taket ska 
inte heller ha en lutning så brant så 
att det kan uppfattas som en 
yttervägg istället för ett lutande tak.

Ca 56 o

Figur 1. Taket på Bergslagsgården är närmast ett brutet, 
valmat tak med brant lutning.

Ca 37 o

Ca 31 o

Figur 2. Taken p å Sista Supen och byggnaden bredvid har något 
flackare, men ändå rejäl lutning.
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Utskjutande 
byggnadsdelar

Figur 1. Exempel på torn, frontespiser och takkupor 
är markerade med gula, streckade ringar.

Takkupors sammanlagda längd  = 
26% av takfotenslängd 

Takkupors sammanlagda längd  = 
19% av takfotenslängd 

Takkupors sammanlagda längd  = 
36% av takfotenslängd 

Utskjutande delar såsom torn, frontespis och 
takkupor är vanligt förekommande hos den 
befintliga bebyggelsen. Ny bebyggelse får 
också utformas med takkupor. Storlek och 
utbredning ska anpassas till proportioner som 
finns hos den befintliga bebyggelsen.
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1 våning
(torndel)

Ny bebyggelse får också utformas med torn och 
frontespis. Storlek och utbredning ska anpassas till 
proportioner som finns hos den befintliga bebyggelsen.

Utskjutande byggnadsdelar
Torndel = 9% av BYA

Torndel = 8% av BYA

Torndel = 2% av BYA

Frontespis = 40% av fasadens längd

Frontespis = 30% av fasadenslängd Frontespis = 27% av fasadenslängd
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Taket och utskjutande takdelar 10

Taket och eventuella utskjutande takdelar kan utformas på 
många olika sätt och fortfarande passa in i Industrilandskapet. 
Den gemensamma nämnaren för taken på befintliga 
byggnader inom planområdet och omgivning är en skaplig 
taklutning. 
Takkupor och frontespis är 
vanliga element i 
Industrilandskapet. Det är 
viktigt att de inte används i en 
så stor omfattning att det blir 
svårt att läsa av byggnadens 
huvudsaklig takfotslinje, och 
hur den förhåller sig till 
omgivande byggnaders 
takfötter.
Takterrasser kan också vara ett 
lämpligt inslag i bebyggelsen. 
De ska vara begränsade i 
omfattning och storlek, så att 
det lutande taket är 
dominerande.



Alternativ 1 CF Möller - Kommentarer från kommunen om byggherrens förslag
• Hushörnet med spetsig vinkel mot Skvallertorget ger ett dynamiskt intryck.
• Byggnadens form, med en spetsig vinkel ger en fasad som vetter mot bästa 

utsikten och väderstreck. Platsen framför Sista Supen får också en lugnare, mer 
regelbunden form. Gränden mellan husen gör så att rummet flyter ut. Behövs 
något där för att täppa till (plank? grind?) och för att tydligt skilja mellan det 
privata och det offentliga rummet.

• Sett längs hela Bredgatan, öster om Skvallertorget strider byggnadernas höjd 
mot den befintliga och tänkta nertrappningen mot Skvallertorget. Höjden ger 
däremot möjlighet till fina utsikter för de boende på de översta 2-3 våningarna, 
på bekostnad av boende i de befintliga flerbostadshusen längs Bredgatan.

• De flesta hus i den omedelbara omgivningen, har tak med lutning. Ur 
kulturhistoriska synpunkt är det bättre om denna byggnad på denna plats, nära 
byggnadsminnet Bergslagsgården och Sista Supen, anpassar sitt formspråk till 
den kulturhistoriska miljön. 

• I det här läget i Industrilandskapet finns ett byggnadsminne (Bergslagsgården) 
och ett annat hus med höga kulturhistoriska värden (Sista Supen). Detta kan 
motivera krav på att ny bebyggelse ska underordna sig Bergslagsgården och 
Sista Supen och låter dessa träda fram. Här gäller det att vara varsamt. Möllers 
byggnader kan uppfattas som dominerande.

• Kan byggnadsform/kroppar behållas men 
ges lägre höjder?

• Den högsta delen av byggnaden bör inte 
vara högre än Vävens lägre del, så att Vävens 
torn kan behålla funktionen av just en torn-
del  som reser sig över de andra 
byggnaderna i det lilla kvarteret.

• En mindre del av byggnaden i Mjölnaren 15 
kan få resa sig något över resterande 
byggnad, ca 2,5m eller 1 våning?

Figur 1. Vy från ovan och mot öster. Fastigheterna Mjölnaren 14 och 15 
är mitt i bilden. Bergsbron 7 är till längst ner till höger.

Figur 2. Vy från Bergsbron mot norr. Bergsbron 7 är till höger om bron. Figur 3. Vy från Skvallertorget mot öster.
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Stadsbyggnadsanalysen har utarbetats av Jackie Leiby, planarkitekt 
i samverkan med Karin Milles, stadsarkitekt, Martin Heidesjö, 
stadsbyggnadsstrateg, Hannah Domfors, byggnadsantikvarie, 
Robert Kihlén, byggnadsantikvarie och bygglovshandläggare samt 
tjänstemän från detaljplaneringsenheten.
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