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I N L E D N I N G 

BAKGRUND 

2016 köpte Jan Götz Torshagshuset i Åby. Då användes byggnaden som 

kontor och industrihotell, men en stor del av det 14 700 kvadratmeter 

stora huset stod tomt.  

Ambition och vision. Ambitionen med förvärvet är att bygga om den 

gamla industribyggnaden till lägenheter och verksamhetslokaler samt 

komplettera den befintliga bebyggelsen med ett högre bostadshus. Den 

tillkommande byggnadsvolymen är tänkt placeras bakom det stora Tors-

hagshuset med åtta till tio våningar. Totalt planeras för ca 125 lägenhet-

er. En del av den framtida visionen för området innebär även ett större 

utbud av grundservice, vilket skulle kunna vara verksamheter i form av  

restaurang eller café, hotell eller vandrarhemsrörelse samt plats för 

hantverkslokaler i de mindre trähusen på baksidan. 

Positivt planbesked. 2017 lämnade fastighetsägaren in en ansökan om 

ny eller ändrad detaljplan för Torshagshuset och marken runt omkring. 

Åby är en prioriterad utvecklingsort, vilket gör att denna typ av satsning-

ar uppmuntras av kommunen. 2018-04-17 lyftes frågan i stadsplane-

ringsnämnden som ställde sig positiva till en ny detaljplan.  

Domfors Kulturmiljö AB har fått i uppgift att upprätta ett antikvariskt 

kulturmiljöunderlag för planområdet, samt utföra en konsekvensanalys 

av den ändrade användningen från industri till bostäder samt tillkom-

mande bebyggelse. Det antikvariska utredningsarbetet har utförts i 

två etapper. Etapp 1 genomfördes under våren 2020 och omfattade 

ett kultur-miljöunderlag i form av antikvarisk förundersökning.  

Etapp 2. genomfördes under våren 2022 och omfattade en  

konsekvensanalys av ett urval av de ändringar som den ändrade  

användningen kommer att medföra för bebyggelsen på platsen samt 

en granskning av ett första utkast för planområdet daterad  

2021-12-15.  

SYFTE OCH MEDTOD 

Syfte. Syftet med kulturmiljöutredningen är att kartlägga industrian-

läggningens- och områdets förändring över tid, beskriva befintligt lag-

skydd samt tydliggöra de kulturhistoriska värdena på platsen. Utifrån 

lagskydd och kulturhistoriskt värde sammanställs rekommendationer 

om hur bebyggelsen bör hanteras i planprocessen. Syftet med konse-

kvensanalysen är att synliggöra på vilket sätt den föreslagna föränd-

ringen och omgestaltningen inverkar på den särskilt värdefulla kultur-

miljön och vilka konsekvenserna blir på områdets och byggnadens 

kärnvärden.  

Metod. Kulturmiljöunderlaget byggs upp kring områdets kronologiska 

förändring och utveckling. Aktuella lagrum och tidigare bedömningar 

Bild vänster: Vigognespinneriets gavelfa-

sad 2020.  

Karta mitten: Det nya planområdets före-

slagna utbredning inom den gula linjen.  

Bild närmast: Byggnaderna ligger tätt 

tillsammans för att kunna nyttja de ge-

mensamma kraftkällorna. 2020.  

av kulturmiljön och dess kulturhistoriska värde och skydd beskrivs. De 

värden som uppfattas som viktigast för byggnaden beskrivs och byggna-

dens kulturhistoriska kärnvärden förklaras mer ingående med utgångs-

punkt i Riksantikvarieämbetets värderingssystem.  

Konsekvensanalysen väger samman kulturhistoriska värden och önskad 

områdesutveckling och sammanfattar detta i matrisform. Analysen delas 

upp per byggnad och på exteriöra respektive interiöra förändringar.  

Utifrån konsekvenser, värdebild och karaktärsdrag lämnas rekommen-

dationer till plankartans utformning avseende kulturvärdena på platsen. 

PLANUPPDRAGET 

Norrköpings kommun har beslutat att den nya detaljplanen för Torshag 

5:5 kan upprättas som en ”Entreprenörsdriven detaljplan”. Detta inne-

bär att byggherren bidrar i planarbetet och i detta fall även upprättar 

den nya detaljplanekartan inför samråd och granskning.  

Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra omvandling av  

Torshags bomullsspinneri från industriändamål till bostäder och verk-

samhetslokaler samt bygga nya bostäder på höjden nordöst om befintlig 

byggnad. Restaurang, hotell/vandrarhem, hantverksbod och café är 

andra visioner inom området. Föreliggande kulturmiljöutredning är en 

av de särskilda utredningar som efterfrågas som stöd i planprocessen.  
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O M R Å D E S H I S T O R I K 

BOMULLSINDUSTRINS ETABLERING I SVERIGE 

Bomull som material har funnits länge i Sverige i liten skala. Under slutet 

av 1700-talet börjar teknikutvecklingen och mekaniseringen av textilpro-

duktionen komma även till Sverige. Det första mekaniserade bomulls-

spinneriet grundades 1796 i Gamlebo Kullen, Lerums kommun samt ett 

bomullsväveri år 1834 i Rydboholm.  

I Norrköping fanns redan sedan tidigare en stark textilindustri med klä-

desproduktion av tunga ylletyger. Den starka bomullstrenden gjorde att 

många av de lycksökare som kom till staden för att satsa på yllepro-

duktionen istället valde att slå in på bomullsproduktionen istället. Redan 

runt år 1800 förekom sporadiska försök med att starta bomullsspinneri  

i Norrköping, men företagen blev kortvariga. Under 1840-talet var det 

fortfarande vattenhjul av trä som nyttjades för den industriella pro-

duktionen. Detta krävde att industribyggnaderna placerades med nära 

kontakt med det fallande vattnet. Behovet av vattenkraften och strävan 

efter kortast möjliga väg för transmissionerna, gjorde att marken utmed 

forsarna i Motala ström i Norrköping redan var relativt hårt exploaterad. 

Kampen om marken med vattenkontakt var hård och nyetableringarna 

var många. De nysatsande bomullsfabrikörerna fick kämpa sig in i den 

industriella strukturen i Industrilandskapet.  

VATTENKRAFTEN I TORSHAG 

Utloppet från Glotterns fall ned mot Torshag har nyttjats länge. Re-

dan på en karta från 1703 finns en kvarn närmast Glottern med en 

såg strax nedanför. Nere vid vägen ”från Rodga” ligger även en 

stamp.  

Fabrikör Leopold. Fredrik Hjalmar Leopold (1808 -1851) var bosatt i 

Norrköping och drev där en klädesfabrik. Han som så många andra 

lockades av det nya bomullsmaterialet. Under 1840-talet satsade han 

stort och förvärvade Torshags egendom som låg vid utloppet till 

nedre Glottern. Förutsättningarna på platsen var optimala för att an-

lägga en textilfabrik. Det nya bomullsspinneriet invigdes 1845 och lär 

därmed vara den första varaktiga bomullsfabriken i Norrköping med 

omgivningar. (Norrköpings första lyckade anläggning uppfördes 1847 

av Norrköpings Spinneribolag - numera mera känt som Bergs AB).  

Torshags mangårdsbyggnad och arbetarbostäder. Leopold lät upp-

föra en ny stor mangårdsbyggnad för sig och sin familj (nedbränd 

p.g.a. husbock 1971). Det var en träbyggnad i två fulla våningar med 

frontespis och klassicerande panelarkitektur under ett lertegeltäckt 

sadeltak. Byggnaden låg på andra sidan Torshagskärret. Omkring 

byggnaden anlades en 20 tunnlad stor parkanläggning med dammar, 

grottor, utsiktstorn, japanska klockspel, tempel och en s.k. fransk träd-

gård. När anläggningen etablerat sig omskrivs parken på 1850-talet som 

en stor sevärdhet. Parallellt med det privata bostadsprojektet uppfördes 

även fyra arbetarbostäder strax sydöst om industrianläggningen och ett 

magasin. En av dessa byggnader hade en vällingklocka. I denna ringdes 

det varje morgon för att kalla arbetarna till fabriken och det var välling-

klockan som ringde till avbrott för middagsrast. Malmklockan hade  

inskriptionen Thorshags bomullsspinneri 1846. (tillhör idag Bråbo  

hembygdsförening). 

Vattenkraften - en förutsättning. Vattentillgången kom från ett stort  

sjösystem, vilket talade för god och jämn vattenföring och det var  

dessutom vattensystemets enda avrinning. På platsen fanns sedan  

tidigare en mjölkvarn samt en vadmals- och klädesstamp som nyttjade 

delar av vattenflödet. Vattendraget hade en total fallhöjd på ca 25 meter 

utmed en sträcka av 250 meter. Detta ska jämföras med fallhöjden inne i 

Norrköping där Motala ström faller 18 meter på en kilometer.  

Industrianläggningen påbörjas. Under år 1845 uppförde Leopold den 

första industribyggnaden för Torshags spinneri.  

Karta vänster: Torshag år 1703 med kvarn, såg och stamp. Karta mitten: Hela anlägg-

ningen år 1855 med industribyggnader, arbetarbostäder och mangårdsbyggnad. Källa: 

Lantmäteriet historiska kartor. Bild ovan: Torshags spinneri 1872 avbildat av A.L. Norm-

and Bokttr. Aktiebolag. Källa: Digitalt museum, Tekniska museets samlingar.  
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Detta blev startskottet för samhället Åbys utveckling från kvarnby till 

industrisamhälle. Byggnadens exteriör formgavs av Norrköpings stadsar-

kitekt, Carl Theodor Malm, medan de praktiska strukturerna planerades 

av Andrew Malcolm. Malcolm var en av fyra bröder från Skottland som 

slagit sig ned i Norrköping för att starta en mekanisk verkstad. Han upp-

rättade ritningar för verksamhetens produktionsflöden och var även  

arbetsledare vid bygget för att kunna övervaka maskininstallationerna.  

En av utmaningarna i Torshag var att säkerställa vattenflödet vintertid. 

Sjöarnas isbildning var ett stort problem som kunde blockera vatten-

flödet. För att undvika detta placerades anläggningens nya utlopp från 

Glottern 3,8 meter under vattenytan. Vid detta tillfälle hade England 

lättat på sina restriktioner och tillät utförsel av tekniska innovationer och 

ANLÄGGINGENS MASKINPARK 1846 

 

maskiner, men Leopold beslutade att inte importera all utrustning till 

anläggningen utan istället anlitades bröderna Malcolms verkstad i 

Norrköping för delar av maskinparken. Det som bland annat beställdes 

från England var ett vattenhjul i järn som skulle driva anläggningen. 

Hjulet hade en diameter på 8,9 meter och var nästan 1,5 meter brett. 

Även om själva hjulet var producerat utomlands så var det arbetare 

från den Malcolmska verkstaden som installerade det i Torshag.  

Med hjälp av transmission hade hjulet kapacitet att driva 2500 spind-

lar. I övrigt var den nya anläggningen i Torshag i stort sett en kopia av 

Hargs fabriker utanför Nyköping, både avseende byggnaden och  

maskinparken.  

Utökad maskinpark och driftstörningar. År 1847 kompletterades  

anläggningen med ytterligare maskiner. Följden av den utökade  

maskinparken blev att kraften från vattenhjulet inte räckte till. För att 

lösa problemet beställdes en av tidens allra största nymodigheter, en  

reaktionsturbin, troligtvis av Fourneyron-typ. Turbinen installerades 

ovanför vattenhjulet och matades med vatten via en plåttub från 

Glottern. Men den knappa fallhöjden på 8,9 meter gav turbinen lika 

mycket kraft som vattenhjulet (30 hkr). Den nya turbinen producera-

des vid den Malmcolmska verkstaden och var installerad och redo att 

ta i drift år 1847, vilket sannolikt gjorde Andrew Malcolm till den 

förste turbinbyggaren i Sverige.  

Den ökade tillgången på kraft gjorde att man återigen adderade nya 

maskiner, men under några varma och torra somrar sinade vattenflö-

det och kraften blev otillräcklig för att driva den stora anläggningen. 

En ångmaskin införskaffades (30 hkr) och kopplades samman med de 

övriga motorerna. Trots den vågade satsningen på ny teknik, löste inte 

detta verksamhetens problem. Kombinationen av ett vattenhjul, en 

turbin och en ångmaskin visade sig vara en mycket svårhanterlig  

situation, som inte riktigt kunde lösas. Fabrikören hade satsat stora 

summor på anläggningen och trots att efterfrågan var stor och att  

Torshag vid detta tillfälle redan hade 200 arbetare anställda, bar sig 

Bild höger: En principskiss för hur en reaktionsturbin av Fourneyron typ från 1834 

fungerar. Benoît Fourneyron var en fransk uppfinnare som under början av 1800-

talet uppfann det som fick namnet ”den Fourneyronska turbinen”. Det var en hydrau-

lisk reaktionsturbin som uppmärksammades med ett stort pris 1834 av den franska 

vetenskapsakademien.  

inte verksamheten. Disponent Leopolds satsning gick i konkurs och 1851 

avled han.  

Ny ägare och ny turbin. Fabriken och hela egendomen köptes av  

Gustav August Eklund. Strax efter tillträdet insåg den nya ägaren proble-

matiken med de trippla motorerna. För att lösa detta vände han sig till 

Richard Hartman i Chemnitz, i Sachsen, som 1858 fick i uppdraget att 

bygga en turbin för hela fallets höjd på 22 meter.  

Detta medförde att stora förändringar behövde göras på platsen. Den 

gamla kvarnbyggnaden som funnits redan innan spinneriet på 1840-talet 

revs. Det gjordes omfattande grävnings- och sprängningsarbeten för att 

leda ned hela utflödet från Glottern genom den nya turbinen. Den nya 

turbinen startades i januari 1859. Den förbrukade 314 liter vatten i  

sekunden. Vattenfallets naturkraft var beräknad till 91,2 hkr och  

turbinen levererade motsvarande 66 hkr, vilket gav en verkningsgrad på 

ca 72%. Förutom turbininstallationen anlades även ett gasverk samt ett  

kemiskt blekeri för tyger och garn.  

1 enkel rensmaskin      Norrköping 

1 dubbel rensmaskin      Norrköping 

17 kardmaskiner       Norrköping 

2 sträckar        Norrköping 

14 throstlar med 116 spindlar i varje   Norrköping 

4 throstlar med 196 spindlar i varje    Norrköping 

10 hasplar        Norrköping 

Varav de mer krävande delarna importerades från England: 

1 vattenhjul med transmissioner   England 

1 slubb        England 

5 rovings- eller  

förspinningsstolar med 460 spindlar   England 

2 pressar        England 

 

UTÖKNING AV MASKINPARKEN 1847  

9 kardmaskiner 

1 sträck 

1 slubb om 60 spindlar 

10 throstlar om 196 spindlar i varje, vilket gav att spinneriets 

spindeltal ökade till 4984 st.  

Källa: Norrköpings stadsbibliotek, Bagge. Anteckningar om Sveriges bomulls-

spinnerier.  
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Amerikanska inbördeskriget 1861 – 1865. Redan i ett tidigt skede av 

konflikten etablerade nordstaterna en sjöblockad, vars huvudsyfte var att 

hindra sydstaterna från att exportera bomull till Europa. Bomullsbristen 

drabbade den europeiska textilproduktionen hårt. I Sverige stängdes 

hela bomullsindustrin ned och under några år rådde utbredd arbetslös-

het och ekonomiskt krisläge, så även vid spinneriet i Torshag. Tillgången 

på råvara var ojämn och kvaliteten sviktade. En stor del av det  

producerade bomullsgarnet var sekunda och Torshagsprodukterna fick 

allt sämre rykte. Produktionen kom aldrig riktigt igång efter kriget utan 

1868 gick även Eklunds verksamhet i konkurs och anläggningen stängdes 

under några år.  

Järnvägar och nya samhällsstrukturer. År 1866 invigdes den östra stam-

banan och utmed järnvägen mellan Norrköping och Katrineholm anlades 

järnvägsstationer och Åby blev ett järnvägssamhälle. Den första järnvägs-

stationen uppfördes på Djupadalsvägen 11. Idag är denna byggnad ett 

bostadshus. Först 1915 när även Nyköpingsbanan öppnades, uppfördes 

den byggnad som idag är Åby station. Järnvägen bidrog starkt till att 

många små industrier lokaliserades till Åby, men även till att redan  

befintliga industrier fick ett nytt uppsving.  

Nystart 1871. Industriverksamheten i Torshag låg nere till och med april 

1871. Ett nybildat stockholmsföretag vid namn Åby aktiebolag återupp-

tog verksamheten under ledning av Waldemar Bagge. Vid det här laget 

var maskinparken föråldrad och större delen av maskinparken bedömdes 

som obrukbara. Allt förutom fem relativt nya maskiner från England 

skrotades och en helt ny maskinpark beställdes från Elce & Co verk-

stad i Manchester. De nya maskinerna löste dock inte alla problem. De 

dåliga åren i anslutning till det amerikanska inbördeskriget hade sänkt 

produkternas rykte. De nya ägarna ändrade företagsnamnet till Åby 

spinneri och kämpade för att befästa det nya varumärket ”Åby”.  

Storbrand och nya byggnader. År 1873 i mars månad, brann den nya 

spinnerianläggningen ned till grunden. Fabriksbyggnaden återupp-

byggdes på samma plats som tidigare, men med den skillnaden att 

den nya byggnaden blev 6 meter bredare. Den utformades även med 

ett omfattande brandsäkerhetstänk. För att undvika fler bränder  

placerades de mer eldfarliga verksamheterna i utrymmen med mas-

siva tegelväggar och byggnaden försågs med ett flertal brandposter.  

Återskapandet av anläggningen gick ovanligt fort och endast ett år 

efter branden var produktionen igång igen. Fördelarna med den nya 

anläggningen var att nu kom de flesta maskiner från samma verkstad 

och för första gången var det möjligt att bygga sammanhängande  

system och flöden. När man nu fick möjlighet till ett stort omtag i  

maskinparken, passade man även på att göra insatser för att maxi-

mera kraftutnyttjandet på platsen. Den gamla vadmals- och klädes-

stampen som funnits på platsen redan innan spinneriet etablerades 

revs. För att förena allt vattenflöde sprängdes en ny bana för turbin-

tuben. Den nya trumman blev 163 meter lång och med en kapacitet 

på ca 600 liter vatten i sekunden, vilket genererade 135 hkr. Under  

slutet av 1870-talet blev det återigen torka och vattenflödet till turbinen 

sinade. På nytt investerades i en ångmaskin på 30 khr för att backa upp 

verksamheten i nödfall. Under slutet av 1870-talet började fördelarna av 

den nya järnvägen bli allt tydligare och produktionen växte stadigt.  

Ny ägare 1884. Vid mitten av 1880-talet köptes Åby bomullsspinneri av 

Stockholms bomullsspinneri- och väfveriaktiebolag. Detta innebar  

förändringar i produktionen i och med att de nya ägarna utvecklade 

spinneriet med en inriktning mot ”vigogne-garn”. Det var ett bomulls-

garn med en mindre mängd iblandad ull, men tillverkningen av denna 

produkt upphörde redan under 1890-talet. 

1914 elektrifiering. Osäkerheten i vattentillgången gjorde att utforskan-

det av ny teknik fortsatte. Spinneriet förvärvade egendomen Karlsdal vid 

nedre Glottern, där det fanns gott om torv. Torshagsfabriken inför-

skaffade en egen torvpråm som drogs av en mindre ångbåt över 

Glottern med torvlasten från Karlsdal som sedan lossades vid kajen vid 

Torshag. Under några år försökte att elda med bränntorv som  

komplement till vattenkraften. Detta var inte optimalt utan ytterligare 

en ångmaskin införskaffades.  

1914 förändrades dock kraftförsörjningen radikalt. Den då verkställande 

direktören Edvard Ericsson tog initiativet till att dra fram en 2000 volts 

kraftledning från Norrköping direkt till Torshag. I en transformator  

omvandlades därefter elen till 400 Volt. Projektet tog ett helt år att  

Bild  vänster: Malmklockan med 

inskriptionen Thorshags Bomulls-

spinneri 1846. Källa: Östergötlands 

arkivförbund.  

Bild vänster, närmast: Vy-kort över 

Torshag textilfabrik i Åby.  

Anläggningen fotograferad ca 1899 

av fotograf Hilda Winge. Källa: Digi-

talt museum, id JvmKCAC15128.  

Bild höger: Vigogne spinneriet, Tors-

hag, Åby 1929. Maskinerna troligen 

från 1912-1913. Fotograf: Lindelöw, 

Karl Ludvig. Källa: NHM A 013553, 

Norrköpings stadsmuseums histo-

riska bilddatabas.  
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Bild höger: Torshag som det såg ut 

på 1930-talet. Notera herrgårds-

miljön som finns kvar på andra si-

dan av Torshagskärret. Källa: Digi-

talt museum: Id nr. JvmKCAC15126 

Fotograf: Aero-Tjänst 
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förverkliga. Inledningsvis var elförsörjningen endast en reservkraft, men 

andelen el som nyttjades i anläggningen ökades succesivt.  

Under år 1945 var fördelningen 50/50 mellan el- respektive vattenkraft. 

Trots tillgången av el från Norrköping, vågade man inte lita helt på att 

kraften var tillräcklig för att driva anläggningen. 1946 införskaffades den 

sista nya turbinen. Den tillverkades av Nohab och generatorerna från 

ASEA tillkom något senare. Turbinen och generatorn placerades i  

fabrikens källare, se smårutigt område på bilden till höger.  

Nygamla produkter. 1917 satsades på nytt på Vigognespinneri.  

Produkterna av bomullsgarn med inslag av ull blev alltmer populära på 

marknaden. Detta gjorde att man valde att utvidgades det gamla  

Vigognespinneriet.  

Spinneriets första lastbil. Vid sekelskiftet 1900 skedde spinneriets  

transporter med oxdragna kärror. På Torshagsegendomen fanns även ett 

lantbruk där det hölls två oxpar för de dagliga turer ned till järnvägs-

stationen för att hämta posten. Det var även till Åby som leveranserna 

av kol och bomullsbalar kom med järnvägen och därifrån skickades även 

det färdiga garnet. Omkring 1915 ersattes oxarna av tre par med hästar. 

Stallet låg invid mangårdsbyggnaden och byggdes om till automobil-

garage 1925, då fabriken fick sin första lastbil.  

Den stora ombyggnationen 1942. Under åren 1913 till 1945 var Edward 

Ericsson verkställande chef för fabriken. Det var under hans ledning som 

den stora ombyggnaden av Torshagsanläggningen planerades och  

påbörjades. Arbetet som planerades var så omfattande att det redan 

från början delades upp i ett flertal etapper. 1942 påbörjades den första 

byggnadsdelen och först 1950 var den sista etappen av den nya anlägg-

ningen färdig. Fabriksbyggnaderna uppfördes av AB Skånska cement-

gjuteriet efter ritningar av arkitekten Ivar Svahn på Göteborgs allmänna 

byggnadsbyrå.  

Den första byggnadsvolymen som påbörjades 1942 stod färdig 1945. 

Efter detta lämnade Edward Ericsson över ledarskapet för spinneriet till 

sin son, hovrättsnotarien Sven Ericsson. Den nya fabriksbyggnaden hade 

än så länge bara tre våningar och innehöll, förutom nya fabrikslokaler, 

även kontorslokaler, kök och matsal samt konferensrum.  

De följande åren adderades ytterligare en våning till den första bygg-

nadsvolymen. Nästa steg var att riva den gamla fabriksbyggnaden från 

Ritning ovan: Etapp fyra av den stora till-

byggnaden 1942-1950. Ritningen är från 

1948 och visar den sista delen av projektet.  

Ritningar höger: Samma projekt. Tak-

konstuktionen på den nya byggnaden 

1948. Källa: Norrköpings kommun DTA. 
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Reklamtryck överst: Till invigningen av den nya fabriken trycktes en flersidig 

broschyr som visade den fantastiska anläggningen ”Torshag i ny gestalt”. Där 

visades allt ifrån arbetarnas fina solgård till spinneriproduktionens alla olika 

moment och maskiner. Källa: Torshagsboken. 

Karta höger: Torshags fabriksområde 1953.  

Obs. Kartan är rensad från sentida anteckningar för att lyfta fram de intres-

santa historiska strukturerna, samt färglagd för att visa vattnets två flöden ge-

nom byggnaden, en från tuben och ett via Vigognespinneriet.  

Intressant är även kraftstationen och verkstadens tydligt olikformade takfall. 

Jmf. dagens tak. Källa: Norrköpings kommun DTA.  
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1874 för att ge ytterligare yta för den nya anläggningen. Under våren 

1948 vad den tredje byggetappen genomförd. Denna etapp var  

ursprungligen inte tänkt utan var en förändring under arbetets gång. 

Den fjärde och sista etappen invigdes 1950 under stor fest som inleddes 

med en visning av arbetet som pågick i de nya lokalerna. Till de särskilt 

inbjudna hörde bland andra, landshövdingen Carl Hamilton och Riks-

dagsman Karl Ward, samt som representanter för svenska textilarbeta-

reförbundet Eric Börjesson och ombudsmannen och sekreterare Göran 

Smith. Själva festen hölls senare på Standard Hotell i Norrköping. Bygg-

naden var storslagen med fyra våningar för produktionen. Det fanns väl 

tilltagna ytor för omklädning och en matsal där arbetarna kunde köpa 

mat och fika till en mycket förmånlig summa och utmed den västra  

gaveln fanns en ”solgård” där fabriksfolket kunde slå sig ned under 

lunchrasten. Även den lokala fackföreningen hade fått en egen klubb-

lokal i den nya byggnadens östra del.  

Ett nytt färgeri. 1952 lades företagets verksamhet på Barnängen i  

Stockholm ner. All bomullsspinneriverksamhet lokaliserades till  

Torshagsfabriken. 1954 beslutades att det över 35 år gamla vigogne-

spinneriet strax bakom det nya industrikomplexet skulle skrotas.  

Lokalerna byggdes istället om till ett toppmodernt färgeri uppbyggt kring 

ett helt nytt arbetsförfarande för hur man skulle färga garnet.  

Strax där efter, vid mitten av 1950-talet, blev textilindustrins stora  

konjunkturförändring allt mer påtaglig och den svenska textilkrisen var 

ett faktum. Trots den toppmoderna och nya fabriksanläggningen blev 

konkurrensen från utlandet för svår. Den minskade efterfrågan på  

produkterna ledde till att spinneriverksamheten började avvecklas 1960. 

Produktionen av garn upphörde helt i maj 1961 och vid jul samma år, 

stängdes Stockholms bomullsspinneri och wäfveri aktiebolag Torshag 

helt. 

Färgeriverksamheten fanns kvar ytterligare några år, men drevs under 

namnet STOBO. Det var möjligt tack vare satsningen 1954 . Genom den 

innovativa nya tekniken var färgeriet fortfarande bland de modernaste 

garnfärgerierna i Skandinavien. Produkter kom från ett mycket stort  

område och möjliggjorde att färgeriet var i drift till 1978. Då hotades an-

läggningen på nytt av nedläggning, men efter förhandlingar med GÖTA 

färgeri i Borgstena, övertogs företaget och färgeriverksamheten fort-

satte under namnet GÖTA STOBO aktiebolag. Den nya satsningen blev 

Ritning vänster: Bygglovshandling för skärmtak 1960, en av de sista investeringarna som gjordes av spinneriet innan produktionen upphörde. Ritning höger: Bygglovshandling 

1978 för ny varuhiss. Källa ritningar: Norrköpings kommun, DTA.  

inte så lyckad, utan den 19 april 1979 gick färgeriverksamheten i  

Torshag i konkurs. 

Efter fabriksnedläggning i Torshag 1961, köpte dåvarande Kvillinge 

kommun Torsdags herrgård med marken på den sidan om Katrine-

holmsvägen. I slutet av 1971 hade Kvillinge kommun inkorporerats 

med Norrköpings kommun. Kommunen köpte hela industrianlägg-

ningen med därtill hörande mark.  

Nya verksamheter. Istället för textilindustri började andra företag att 

fylla byggnaden och 1973 byggdes en ny stor varuhiss i anslutning till 

byggnadens stora och centralt belägna trapphus. Under 1980-talet 

genomförs ett antal lokalanpassningar för nya företag och verksam-

heter som flyttar in i lokalerna i Torshagshuset och i det gamla  

vigognespinneriet.  

FÖRETAG SOM FUNNITS I TORSHAGSHUSET EFTER 1961 

Plan 1:  Industriteknik AB, Fäldts bokbinderi,  

  Hantverk o historiska miljöer, Pymek verkstad AB. 

Plan 2:  Trikåby AB, Ljusfabriken, Chateau d cor, Noldor AB,  

  Ecorengöring, Söderköpings bageri, Turkish Home. 

Plan 3:  Sörlins förlag AB, Studio Underjord 

Plan 4:  Tupac AB 

 

VERKSAMHET I VIGOGNESPINNERIET EFTER 1979 

Norra delen:  Östgöta neon Nyström AB 

Södra delen:  Åby motorklubb 
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B Y G G N A D S B E S K R I V N I N G 

BEBYGGELSESAMMANHANG 

Bebyggelsen inom planområdet består av byggnader från olika århund-

raden och speglar bomullsspinneriets utveckling under de senaste 150 

åren.  

I stort sett inga synliga strukturer finns kvar av det tidiga 1800-talets  

bebyggelse, men från omkring 1880 och framåt är årsringarna många. 

De framträder tydligt och visar på ett pedagogiskt sätt hur verksamheten 

utvecklats och förändrats över tid. Starkast tongivande är byggnads-

epoken 1942-1950 som med sin monumentalitet och rena arkitektur  

dominerar upplevelsen av platsen.  

I landskapet finns även viktiga pedagogiska spår av den riksunika 

mycket tidiga vattenkraftsutvecklingen, med dämmet i Glottern, 

vattentub till de olika generationerna av turbiner, sprängt brädd-

avlopp och kulvertsystem under byggnaderna.  

Bebyggelsens klusterliknande placering i landskapet kan tyckas  

onaturligt tät, med tanke på att anläggningen ligger mitt ute i skogen 

med få andra byggnader att ta hänsyn till. Detta har dock sin  

förklaring i vattenkraften. Det var kraftkällans läge som styrde hur  

anläggningen utformades. Byggnaderna placerades för att optimera 

för kraftöverföringen till maskinparken. 

Den äldsta bebyggelsen som finns kvar på platsen, till största delen från tiden 

omkring 1874 till 1900. Vissa byggnadsdelar kan vara äldre. 

 

Bebyggelse från tidigt 1900-tal som består av den transformatorbyggnad i 

tegel som uppfördes i samband med att anläggningen elektrifierades 1914 och 

satsningen på ett utvidgat Vigognespinneri 1917, samt även äldre ekonomi-

byggnader i trä.  

Något yngre ekonomibyggnader i trä, sannolikt från tiden omkring mitten av 

1900-talet. 

 

Första och andra etappen av den stora ombyggnationen, år 1942-45. 

 

 

Tredje och fjärde etappen av den stora ombyggnationen, år 1945 –50. 

 

 

Färgeriombyggnad 1954. Ett helt nytt trapphus inrymdes i det gamla  

Vigognespinneriet med kontrolltorn.  

 

De sista justeringarna av byggnaden som gjordes för spinnerieverksamheten 

1960. 

 

Byggnadsdelar som tillkommit under den nya verksamhetsperioden från 1970-

talet med bland annat ny varuhiss (1973). 

Bild överst: Torshagshuset 2020 under pågående ombyggnation. Huvud-

fasaden framstår som överrumplande monumental med sina fyra höga 

våningar och framskjutande trapphus.  

Bild ovan: Sida vid sida ligger det gamla Vigognespinneriet och det på 

1940-talet nyuppförda spinneriet.  
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TORSHAGSHUSET - EXTERIÖR 

Den befintliga byggnaden är den tredje generationen spinne-

ribyggnad på platsen. Under byggnadens södra del låg det 

första spinneriet som uppfördes 1840 och som förstördes av 

brand 1873. Byggnaden som uppfördes därefter är den bygg-

nad som finns avbildad på flera fotografier under tidigt 1900-

tal. Den revs först 1946/47 för att ge plats åt den sista etap-

pen av det storslagna nya spinneriet.  

Uppfört år: 1942-1950 av AB Skånska cementgjuteriet  

Ritat av: Ivar Svahn på Göteborgs allmänna byggnadsbyrå. 

Byggnadsbeskrivning: Fabriksbyggnad i fyra våningar med 

bärande konstruktion av betong och ytterväggar av tegel. 

Huset har ett flackt sadeltak, täckt med papp och uppbyggt 

av fackverkstakstolar i stål. Fasaderna är slätputsade och 

det centralt belägna trapphuset är tydligt markerat genom 

ett framskjutet läge och högre höjd. Byggnaden hade tidi-

gare en något mer gulvit kulör än den kritvita som är idag. 

Bottenvåningen är avfärgad i en grå kulör och har varit så 

sedan byggnaden uppfördes. Fönstren är stora med kors-

post på huvudfasaden med glasdelande spröjs i de nedre, 

rektangulära bågarna. På den södra gaveln och i källarplan 

finns kvadratiska tvåluftsfönster med två rutor i vardera 

luft. På den norra långsidan har fönstren varit större och 

med varierat utseende, vissa med fyra rutor över kors-

posten, andra med flera lufter i bredd.  

De ursprungliga dörrarna på fasaden mot gatan är av 

1940-tals modell med karosseripanel, glas och draghand-

tag. På baksidan finns ett flertal dörrar som är utbytta och 

ytterligare dörrar som är helt nyupptagna.  
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TORSHAGSHUSET - INTERIÖR 

Dessvärre saknas en stor del av ritningsmaterialet från 1940-talets ny-

byggnation. Spinneriverksamheten krävde stora ytor och mycket ljus. 

Mindre rumsvolymer fanns i mitten av byggnaden och i den södra delen. 

Faciliteter så som toaletter lokaliserades i eller i anslutning till trapp-

husen och omklädningsrum på bottenvåningen.  

Planlösning: Byggnadens bärande stomme är av betong. Tre rader av 

pelare bär upp bjälklaget. På bottenvåningen är pelarna och balkarna 

som håller bjälklagen grova. Konstruktionen högre upp i byggnaden har 

nättare balkar och pelare. Större delen av våningsplanen har varit öppna 

från fasad till fasad.  

Interiör: Byggnadens interiör har förändrats vid ett fåtal tillfällen  

sedan spinneriverksamheten upphörde 1961, men dessa lättväggar är 

numera bortrivna. Byggnaden är idag sanerad på de flesta avdelande 

väggkonstruktioner, även väggar som tidigare skilde produktionsy-

torna från trapphus och kontor är borta. I byggnadens södra del finns 

några rumsindelningar kvar, bland annat ett rum med träinredning, 

sannolikt en originaldetalj från 1940-talet. I denna del av byggnaden 

finns också en originalhiss från byggnadstiden.  

Färgsättning: Ett fåtal färglager finns i byggnaden. Väggar och tak är 

idag är mestadels vita med kontrastmarkering på pelarna. På flera håll 

finns dock spår av byggnadens ursprungliga färgsättning kvar. I några 

delar fanns en gulgrå bröstning som avgränsas av en orange vitorange 

linjering. På våning 3 var bröstningen mintgrön med orange linje. De 

övre väggfälten och taken har varit vita. Utrymmen för kontor och  

liknande, verkar ha varit färgsatta i en svag ockragul respektive gulgrön 

kulör med takfärgen neddragen över väggfältets övre del.  

Trapphusen: Byggnadens tre trapphus skiljer sig åt avseende utformning 

och färgsättning. Smidesräckena är olika och likaså golvmaterialet. I det 

äldsta, norra trapphuset är golvet av Terazzo och räcket en stram rör-

konstruktion. I det södra och mittersta trapphuset är räckena smidda av 

fyrkantsjärn. Toalettutrymmena i trapphusen har enkla dörrar med  

profilerad ram och slät spegel samt originaltrycken.  
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VIGOGNESPINNERIET - EXTERIÖR 

För denna byggnad finns inte några ritningar bevarade. 

Denna byggnad nämns vid ett flertal tillfällen i källorna. 

Sannolikt uppfördes byggnadens äldsta delar under mitten 

av 1880-talet då den nya ägaren Stockholms bomulls-

spinneri- och väfveriaktiebolag satsade på Vigognegarn.  

När ägarna utvidgade Vigogneverksamheten 1917, utvidga-

des troligtvis lokalen åt söder. Nästa stora förändring sker 

1954 då det för tiden toppmoderna färgeriet installeras i  

byggnaden. Då uppförs ett helt nytt trapphus vid  

byggnadens norra gavel och en styrhytt/kontrolltorn install-

eras för att övervaka produktionen. Mellan de två byggnads-

volymerna uppfördes  uppglasade väggpartier och i den 

södra delen fanns enbart ett centralt entresolplan över hjärt-

väggen. I övrigt var rumsvolymen öppen i mellan de två  

våningarna. Efter att textilverksamheten lagts ned flyttade 

Åby Motorklubb in i de södra lokalerna. Då sluts bjälklagen 

och en klubblokal byggs mitt i byggnaden. Till denna lokal 

öppnas ett fönster direkt under takfoten.  

Uppfört år: 1884 och 1917(?) 

Ritat av: Arkitekt okänd.  

Byggnadsbeskrivning: Industribyggnad i två våningar och 

delvis i souterräng med väggar av tegel och modernare  

betongbjälklag. Den äldsta byggnadsvolymen har tuktad 

naturstensgrund och slätputsade väggar med en lätt  

profilerad takgesims. Den yngre byggnadsdelarna har ett 

enklare avslut i takfoten samt en putsad grundkostruktion. 

Takkonstruktionen är ett flackt papptäckt sadeltak.  

Fönstren skiljer sig åt mellan byggnadens olika delar. Den 

äldsta byggnadsvolymen har höga rundbågiga fönsterni-

scher, som delas av med en tvärpost. Bågarna är småspröj-

sade med olika antal rutor i olika delar av byggnaden. Den 

yngre volymen har också en tvärpost, men rektangulär 
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möjliggör att det övre planet bildar ett stort rum från fasad till fasad. 

Det övre planet har mindre rumsstrukturer i mitten som på senare tid 

fungerat som gräns mellan olika verksamhetslokaler. Den äldre  

lokalen har även ett vindsbjälklag med tak av pärlspont. Den yngre 

byggnadsdelen har öppet upp i nock med kraftiga balkar.  

Interiör: Väggarna är av tegel med djupa fönsternischer som växer in 

mot rummet. I byggnadens norra del finns ett trapphus från  

ombyggnaden 1954. Trappmiljön har ett flertal välbevarade och  

mycket tidstypiska detaljer i form av rödsvarta trappräcken, dörrar 

med originaltrycken samt en mycket speciell styrhytt eller rum för 

övervakning av produktionen.  

form på fönsternischerna. Byggnadens portar, två på den nordöstra 

långsidan och en på den norra gaveln, är av plåt och från mitten och slu-

tet av 1900-talet. Gaveldörren har en modern lastkaj med skärmtak. I 

mötet med de två byggnadskropparna finns en kulvert genom byggna-

den där vattnet från Glottern flyter. 

VIGOGNESPINNERIET - INTERIÖR 

Planlösning: Denna byggnad har en speciell byggnadsstruktur. På 

bottenvåningen finns en centralt belägen hjärtvägg av stora block av  

tuktad granit med påkostade dragna rundfogar. På båda sidor av denna 

vägg finns stora sammanhängande produktionsytor. Mellan ytter-

väggarna och granitmuren spänner ett modernare betongbjälklag som 

Färgsättning: På bottenvåningen framträder få äldre färgskikt. Den  

kulör som dominerar är vita väggar med grå bröstning samt vita väggar 

med en gul bröstning. På det övre planet har väggarna i byggnadens 

äldsta delar ha en mild gulgrå putsyta i botten, som målats över med en 

rödgrå kulör. Därefter följer den ärtgröna kulören även på väggarna. 

Idag är byggnaden vitmålad med grå bröstning.  

Byggnadsdetaljerna från 1954 verkar ha tre olika färglager. Ett första 

färgskikt i svagt gulgrått följs av en mustigare pärlgrå i rödgrått.  

Därefter finns en starkt ärtgrön.  
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VERKSTAD OCH KRAFTSTATION - EXTERIÖR 

Denna byggnad uppfördes möjligtvis i samband med att 

anläggningen elektrifierades via en kraftledning från 

Norrköping 1914 alternativt var det bara transformator-

delen som tillkom vid detta tillfälle. 

Uppfört år: 1914? 

Ritat av: Arkitekt okänd. 

Byggnadsbeskrivning: Byggnaden är uppförd i en våning 

med väggar av tegel. Den del av byggnaden som upp-

förts som transformatorbyggnad skjuter upp med en 

andra våning. I byggnadskroppens norra hörn finns en hög 

radialmurad skorsten. Sockeln, som är sydlig utmed den 

södra fasaden, är av tuktade granitblock. 

Väggarna är slätputsade och de äldsta delarna har en  

påkostad profilerad takgesims. De låga byggnadsdelarna 

har flacka takfall omkring vilken en balustrad med järnräck-

en löper. Transformatordelen har ett brant pappklätt  

sadeltak.  

Byggnadens fönster skiljer sig åt mellan de olika delarna.  

I verkstadsdelen som ligger mot sydväst, finns de äldsta 

fönstren och dörrarna. Dessa fönster har rundbågade  

fönsternischer med profilerade karmar och bågar och ett flertal 

korsande poster. I väggen mot vigognespinneriet har fönstren 

samma utförande, men är bara hälften så höga. Dörrbladen i 

denna byggnadsdel är plåtklädda med rundbågade överljus.  

Fönstren i byggnadens norra fasad är betydligt enklare, mindre 

och rektangulära. Dörrarna är från mitten av 1900-talet.  
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VERKSTAD OCH KRAFTSTATION - INTERIÖR 

Verkstaden, planlösning: I den gamla verkstaden finns ett stort verk-

stadsrum med två anslutande mindre rum varav det längst åt norr lär ha 

varit en smedja. Det andra rummet har sannolikt varit ett omklädnings-

rum under delar av 1900-talet.  

Verkstaden, interiör: Taket i verkstaden är av enkel spontpanel. Väggar-

na har en bröstning i plåt. Idag är teglet i stommen synligt ovan bröst-

ningen, men tidigare var väggarna putsade. I smedjan består taket av 

putsade tunnvalv av tegel mellan stålbalkar och väggarna är putsade. 

Omklädningsrummet är helt utrivet förutom golvets klinkerbeläggning.  

 

Verkstaden, färgsättning: Det mesta av putsen är nedknackad i verk-

staden, men i fönstersmygarna finns putsrester kvar av en bröstning i 

umbraliknande gröngrå kulör. Taket och väggarnas övre del verkar ha 

varit gulvita. Äldre armaturer i rummet är svarta med gröna skärmar.  

Kraftstationen, planlösning: Kraftstationen består av två olika delar, 

dels utrymmet där den gamla ångmaskinen står tillsammans med det 

moderna värmesystemet till Torshagshuset, dels transformator-

stationen.  

Kraftstationen, interiör: I denna byggnadsdel består takbjälklaget av 

putsade tunnvalv av tegel mellan stålbalkar. Takbjälklaget vilar på 

kraftigare stålbalkar som bärs upp av gjutjärnskolonner med enkla  

doriska kapitäl. Ett entresolplan som bitvis består av gallerdurk, bärs upp 

at slanka avsmalnande betongpelare med rundade hörn av 1940-tals  

modell. Golvet är en röd klinker. I transformatorstationen är taket nylig-

en omlagt med råspont. Väggarna är upplagade och slätputsade. Ett  

flertal av originaldetaljerna från transformatorverksamheten finns kvar.  

Kraftstationen, färgsättning: I dagsläget är taket och väggarna vita med 

en gröngrå böstning i delar av lokalerna. Gjutjärnskolonnerna och de 

kraftigaste balkarna är målade i silvermetallic.  

I transformatordelen är taket av obehandlat virke, väggarna vitmålade 

och golvet av grå betong. Elektronikdetaljerna är av flera olika material, 

framför allt svartmålat järn, kolmårdsmarmor och vitt porslin.  
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EKONOMIBYGGNADERNA - EXTERIÖR 

På platsen har det funnits betydligt fler ekonomibyggnader. 

Dessa har successivt rivits när behoven har förändrats. Ett 

flertal revs under 1970– och 1980-talen efter att  

Norrköpings kommun förvärvat egendomen.  

Uppfört år: 1884 –1950-tal.  

Ritat av: Arkitekt saknas.  

Byggnadsbeskrivning: Samtliga ekonomibyggnader är enkla 

träkonstruktioner. De flesta ekonomibyggnaderna har 

plåttäckta pulpettak, undantaget den stora magasinsbyggna-

den som har ett sadeltak. Alla byggnaderna har liggande eller 

stående träpanel och olika grad av bearbetade trädetaljer.  

Den långa längan utmed tuben är den som är mest bearbetad 

med spröjsade fönsterrutor, fönsterfoder och profilerade tak-

fotstassar. Denna byggnad är sannolikt den äldsta ekonomi-

byggnaden. Den står på en stadig grund av tuktad granit,  

snarlik den som finns på vigognespinneriet och verkstaden  

(1884 resp 1914). En del av denna länga har försetts med 

eternitplattor som fasadbeklädnad, sannolikt under senare 

delen av 1900-talet. 

Färgsättning: Byggnadernas träpaneler är målade med 

olika färgtyper och kulörer. Flera av byggnaderna är  

målade med röd slamfärg med detaljer i grönt. Den långa 

längan är målad i en grön kulör med bruna dörrar och  

foder. Den stora magasinsbyggnaden har en solbränd  

stående träpanel.  
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VATTENKRAFT, TUBEN OCH TORSHAGSKÄRRET 

Byggnaderna vid dämmet vid Glottern tillhör sannolikt den 

äldsta generationen kvarvarande ekonomibyggnader.  

De var föremål för renovering år 1994. Vid detta tillfälle skrev 

dåvarande stadsantikvarien Ann-Charlotte Hertz, vid  

Norrköpings Stadsmuseum, ett omfattande yttrande avse-

ende dessa byggnader. Hon påtalar vikten av ett bevarande 

och underhåll av de bebyggelserester på platsen som visar på 

den riksunika utvecklingen av vattenkraft på platsen, det vill 

säga: taköverbyggnaden och den mindre träbyggnaden  

nedströms dessa samt kvarvarande delar av tuben. Av stor 

betydelse är även att området utmed tuben och vattenrännan 

hålls fria från sly.  

Byggnadsbeskrivning: Taköverbyggnaden består av två 

sektioner av sadeltak med dubbelfalsad skivtäckning med  

horisontella tvärfalsar. Gavelpartierna är av enkel träpanel 

avfärgad med slamfärg.  

Den mindre träbyggnaden är i det närmaste kvadratisk till  

formen med ett plåttäckt tälttak. Fasaden har liggande panel 

med profilerade detaljer som takfotens tassar, takfotbräda 

och dörrfoder. Utmed den södra fasaden finns en stensatt 

terrass med stengardister som fallskydd mot vattenrännan.  

Färgsättning: svarta tak, röd slamfärg och grön oljefärg. 
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L A G S K Y D D  O C H  F Ö R U T S Ä T T N I N G A R 

GÄLLANDE DETALJPLAN 

Områdets gällande detaljplan är från 1952. I denna plan har industri- 

bebyggelsen på platsen försätts med områdesbeteckning ”J” vilket  

innebär ”Område för industriändamål”.  

I texten som beskriver byggnadsplanebestämmelser står följande om 

”J. områdets” användning:  

”Mom. 2. Med J betecknat område får användas endast för industriän-

damål av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med 

hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad. Bostäder får dock  

anordnas i den utsträckning som fordras för tillsyn och bevakning av  

anläggningen inom området”  

Intressant för kulturmiljön inom området är att det även finns ett ”Vj” 

område inom detaljplanen. Littrat avser vattenområde och sträcker sig 

ned från Glottern och genom den ravin där kraftverkets tub löper.  

Bestämmelserna för detta littra är att marken inte får utfyllas eller över-

byggas i annan mån än vad som behövs för industriella vattenbyggnader. 

Detta är det närmaste någon form av skydd som finns för den industrihi-

storiska anläggningen. Planen är så pass gammal att den inte berör  

byggnaderna eller miljönskulturhistoriska värden, vilket ger att skydd av 

de kulturhistoriska kvaliteterna saknas.  

ÖVERGRIPANDE PLANDOKUMENT 

Gemensam ÖP Norrköping-Linköping. I juni 2010 antogs den gemen-

samma översiktsplanen för Linköpings och Norrköping. I den gemen-

samma översiktsplanen anges övergripande principer för framtida be-

byggelseutveckling, transportsystem och markanvändning i Linköpings 

och Norrköpings kommuner. Genom att planera detta tillsammans, är 

förhoppningen att närma sig den gemensamma visionen om en gemen-

sam storstadsregion med två stadskärnor. I detta dokument finns Åby 

med som en prioriterad utvecklingsort, där en hållbar ortsstruktur ska 

eftersträvas. Detta innebär att Åby är tänkta att utvecklas till en småstad 

med allsidig service och god kollektivtrafikförsörjning.  

Översiktsplan för staden. 2017 antogs Norrköpings kommuns nya över-

siktsplan för staden. I detta dokument lyfts att Åby och Jursla förstärks 

som bostads- och verksamhetsort genom bostadsutbyggnad i framförallt 

centrum av orten.  

Fördjupning av översiktsplan för Åby och Jursla. Den 17 december 2018 

antogs den fördjupade översiktsplanen(FÖP), för Åby och Jursla. Syftet 

med plandokumentet är att visa hur Åby och Jursla kan utvecklas och 

växa som samhälle. Både Åby och Jursla är attraktiva områden för såväl 

bostadsbebyggelse som för verksamheter. Området ligger strax utanför 

Norrköping med närhet till såväl väg och järnväg samt Kolmårdens  

KULTURMILJÖLAGEN 

Kulturmiljölagen reglerar vad som får göras med våra mest värdefulla 

kulturmiljöer. En kulturmiljö är enligt Riksantikvarieämbetet hela den av 

människor påverkade miljön. Det vill säga områden och objekt som i  

varierande grad präglats människans verksamheter och aktiviteter.  

En kulturmiljö kan vara en enskild anläggning eller lämning, ett mindre 

eller större landskapsavsnitt, en bygd eller en region. Det kan röra sig om 

intensivt utnyttjade stads- eller industriområden såväl som extensivt  

påverkade skogs- eller fjällandskap. Kulturmiljön omfattar inte bara land-

skapets fysiska innehåll utan även immateriella företeelser som ortnamn 

eller sägner som är knutna till en plats eller ett område.  

I kulturmiljölagen anger samhället grundläggande bestämmelser till 

skydd för viktiga delar av kulturarvet. Lagen innehåller bland annat  

bestämmelser för skydd av värdefulla byggnader liksom fornlämningar, 

fornfynd, kyrkliga kulturminnen och vissa kulturföremål.  

Av kulturmiljölagens portalparagraf framgår att kulturmiljön är en  

angelägenhet för alla: 

Kulturmiljölagen 1 kap. 

1 § Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. 

Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter 

ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar el-

ler utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller be-

gränsas. 

Bestämmelserna i denna lag syftar till att tillförsäkra nuvarande och 

kommande generationer tillgång till en mångfald av kulturmiljöer. 

Lag (2013:548) 
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natursköna skogsområden. Genom FÖP:en är kommunens förhoppning 

att styra utvecklingen så att den mark som finns utnyttjas på ett sätt som 

hushållar med resurserna på platsen, samtidigt som Åby och Jurslas 

attraktivitet ytterligare stärks.  

Torshags textilindustri nämns under rubriken ”övrigt” i FÖP:en som en 

del av områdets historia, men finns inte med som eget utvecklingsom-

råde. Närmast ligger ”område 13” i planen, strax öster om Torshagskom-

plexet. Utvecklingsområdet är privatägt och omfattas av en detaljplan 

från 1960. Denna plan medger bostadsändamål, men endast ett fåtal hus 

finns inom området, mestadels sommarstugebebyggelse. Enligt FÖP:en 

är det önskvärt att den småskaliga karaktären bibehålls och att  

utvecklingen sker i samklang med naturen. 

Området ligger mycket naturskönt, med mycket berg i dagen, och vacker 

utsikt västerut mot Jursla, samt nära sjön Nedre Glottern. Inom området 

finns mycket gammal tallskog med många värdefulla arter, varav några 

är rödlistade. Delar av området omfattas av primärt vattenskyddsom-

råde.  

Av betydelse för Torshagsområdets utveckling är att FÖP:en rekommen-

derar att framtida väganslutning till området bör ske från norr, vilket in-

nebär infart vid Torshag, så att inte trafiken ökar i det befintliga bostads-

området söder om det tänkta exploateringsområde nr 13, se nedan. 

 

KAPITEL 8 

Förbud mot förvanskning  

13 §. En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kultur- 

historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. 

Underhåll och varsamhet  

14 § Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att 

dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvud-

sak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och 

byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och 

konstnärlig synpunkt. 

Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, 

miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de 

särskilda värdena bevaras. 

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, miljö-

mässiga och konstnärliga värden.  

PLAN– OCH BYGGLAGEN 

Plan- och bygglagen reglerar hur särskilt värdefulla kulturhistoriska 

byggnader ska hanteras. Framför allt är det kapitel 8, 13, 14, 17 §§ 

som har betydelse vid en ombyggnation och ändring.  

Vad är en särskilt värdefull byggnad? Det finns inte någon enkel defi-

nition av vad som är en särskilt värdefull byggnad eller särskilt värde-

full bebyggelsemiljö. För att en byggnad ska betraktas som särskilt vär-

defull krävs att byggnadens värde är så stort att dess bevarande kan 

sägas utgöra ett verkligt allmänt intresse.  

I Boverkets författningssamling står dock att byggnader från tiden före 

1920-talets bebyggelseexpansion, som har sin huvudsakliga karaktär 

bevarad, utgör en så begränsad del av byggnadsbeståndet idag, att 

flertalet av dessa byggnader kan antas uppfylla något av kriterierna för 

särskilt värdefull byggnad. (BFS 2016:6).  

Enligt Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd—

avsnitt 1:2213, kan en byggnad vara särskilt värdefull antingen för att 

den har sådana kvaliteter i sig själv eller för att den utgör en väsentlig del 

av en särskilt värdefull bebyggelsemiljö.  

Bedömningen av värdet grundar sig på objektets unika sammanhang och 

förutsättningar. En byggnad kan till exempel vara särskilt värdefull därför 

att den har haft stor betydelse för ortens sociala, identitet eller i lokala 

traditioner. Det kan även handla om en byggnad som visar en viktig del 

av samhällsutvecklingen i stort, socialhistoriskt, arkitektoniskt eller 

materialtekniskt. Byggnaden kan även tilldelas ett värde för att den har 

en tydlig koppling till en särskild person eller verksamhet.  

Industrimiljön vid Torshagshuset - En särskilt värdefull kulturmiljö 

Torshagshuset med omgivande bebyggelse uppfyller ett flertal av  

kriterierna för såväl en särskilt värdefull byggnad som särskilt värdefull 

bebyggelsemiljö.  

Bebyggelsens kulturhistoriska värde är så stort att dess bevarande kan 

sägas utgöra ett verkligt allmänt intresse.  

TIDIGARE DOKUMENTATIONSINSATSER I OMRÅDET 

Industrimiljön i Torshag är en kulturmiljö av regionalt intresse och finns 

omskriven i Länsstyrelsen i Östergötlands inventering, Natur och kultur 

från 1980-talet. 
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T O R S H A G S  K U L T U R H I S T O R I S K A  K Ä R N V Ä R D E N 

KULTURHISTORISKT VÄRDE 

Varför beskriver vi en bebyggelsemiljös kulturhistoriska värden i en de-

taljplaneprocess? Många gånger är de lagar och bestämmelser som på-

verkar vad och hur en bebyggelsemiljö får eller kan förändras, relativt 

vaga i sina formuleringar. För att kunna förstå vad som exempelvis inte 

får ”förvanskas” eller vad som ska ”hanteras varsamt vid ändring” be-

hövs kunskap om den unika byggnaden eller bebyggelsemiljön. Detta 

sammanställs lättast genom att svara på följande frågeställningar: 

1. Vari ligger det kulturhistoriska värdet?  

Genom en sammanställning av objektets historik och förändring 

över tid framträder vad som är den kulturhistoriska värdegrunden 

i miljön. Det unika i miljön eller byggnaden definieras och  

bevarandemotiven beskrivs.  

 En viktig poäng i värderingen är att tydliggöra om det  

 kulturhistoriska värdet är av lokal, regional eller nationell  

 betydelse. 

2.  Vilken antikvarisk ambitionsnivå har projektet?  

 Vad kommer att hända på platsen och vilken förutsättning finns 

 för att utveckla de kulturhistoriska kvaliteterna. Genom att  

 beskriva ambitionsnivån för bevarandet av kulturmiljön  

 framträder ytterligare viktiga parametrar. 

Först då de kulturhistoriska värdena har definierats är det möjligt att ta 

steget vidare. Genom beskrivningen av de kulturhistoriska värdena 

framträder objektets unika förutsättningar med  sårbarhet och tålighet 

inför förändring. När de kulturhistoriska värdena sedan kopplas samman 

med projektets ambitionsnivå, går det att sammanfatta vilken form av 

skydd eller bevarandeinsatser som miljön eller byggnaden bör ha i en 

detaljplan.  

KÄRNVÄRDEN I TORSHAG 

Torshagsområdet har varit tongivande för teknikutvecklingen inom 

bomullsspinnerierna i Norrköping och Sverige i stort. Med återkom-

mande satsningar på ny teknik och investeringar i utvecklade industri-

byggnader var verksamheten bland de bästa under 1950-talet avse-

ende spinneridelen. Färgeriverksamheten var bland de bästa i Skandi-

navien ända in på 1970-talet.  

Bebyggelsen inom industrikomplexet har delar av bebyggelsen kvar. 

Brand och krav på ökad funktionalitet har medfört att vissa av de 

äldsta strukturerna är borta och ersatta med nya byggnader. Det be-

fintliga byggnadsbeståndet har hög läsbarhet och förmedlar platsens 

historia genom sin detaljrikedom i teknikhistoriska detaljer såsom 

kraftverkstuben, men även genom variationerna i det arkitektoniska 

uttrycket. Det är framförallt enklare ekonomibyggnader som försvun-

nit sedan spinneriverksamheten lade ned på 1960-talet. En viktig pa-

rameter som saknas  är egendomens mangårdsbyggnad som låg på 

andra sidan Torshagskärret. Avsaknaden av disponentbostaden ger en 

obalans i komplementbebyggelsen i och med att ett stort antal av ar-

betarbostäderna finns kvar, i såväl fabrikens direkta närhet som i sam-

hället i övrigt.  

Industri– och teknikhistoriska värden. Ett kärnvärde på platsen är 

den industrihistoriska berättelsen. Det är den fysiska vattenkoppling-

en mellan Glottern, industrianläggningen och Torshagskärret som ut-

gör grunden till det kulturhistoriska värdet och kärnan i berättelsen.  

I den tidiga industrialismen var anläggningarna beroende av att ta till-

vara på kraften från det fallande vattnet, och i Torshag fanns goda för-

utsättningar för vattenkraft.  

En viktig del av det upplevelsemässiga värdet i Torshagsanläggningen 

är att många av de viktiga sambanden och fysiska lämningarna, som 

är kopplade till vattenkraften, finns kvar och förstärks av den intakta 

bebyggelsestrukturen. Detta skapar förståelse för platsens unika för-

utsättningar och industrihistoriska utveckling, samt förstärker bilden 

av industrianläggningens kontinuerliga förändring över tid.  

Motivering: Den värdebärande industrihistoriska- och teknikhistoriska 

berättelsen på platsen förmedlar utmaningarna i det tidiga 1800-

talets innovativa entreprenörskap. Torshag bidrar även med viktiga 

KÄRNVÄRDE 1. - Teknikhistoriska värden 

BOMULLSSPINNERI, VATTENKRAFT OCH ELEKTRIFIERING 

Motivering: Vattenkraften var den största anledningen till att anläggningen 

hamnade i Torshag och en modig fabrikör vågade satsa på tidens  

senaste teknik och installerade Sveriges första reaktionsturbin.  

——————————————————————————————- 

Detta värde är av nationell betydelse avseende anläggningens 

 innovativa teknik. Torshag var ett av de första storskaliga  

bomullsspinnerierna i Sverige och den första industrin  

som installerade en turbin.  

delar i berättelsen om textilstaden Norrköping. Torshagsanläggningen 

var en föregångare till textilstadens bomullsfabriker och anläggningen 

visualiserar den industrihistoriska utvecklingen under lång tid med  

växande grad av industrialisering och kontinuerlig teknikutveckling.  

Här finns även flera tydliga och pedagogiska exempel på hur världskon-

junktur formade och påverkad utvecklingen i fabrikskomplex i Sverige.  

Den teknikhistoriska delen av berättelsen är av nationell betydelse i och 

med att Torshag är det industrikomplex som fick Sveriges första vatten-

turbin.  

Viktiga fysiska uttryck:  

• Lämningar och spår efter vattenkraftens utveckling på platsen. 

• Bebyggelsestrukturen som växt fram från kraftkällornas placering. 
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KÄRNVÄRDE 2. - Samhällshistoriska-, symbol och identitets-

värden 

BETYDELSEN FÖR SAMHÄLLET ÅBY 

Motivering: Industrianläggningen i Torshag lade grunden för Åbys  

utveckling och var under lång tid symbolen för samhällets tillblivelse och or-

tens största arbetsgivare. 

——————————————————————————————— 

Detta värde är av lokal betydelse avseende betydelsen för Åbys  

utveckling från kvarnby till industrisamhälle.  

KÄRNVÄRDE 3. - Byggnadshistoriska värden 

BEBYGGELSENS FÖRÄNDRING ÖVER TID MED  

TIDSTYPISKT FORMSPRÅK OCH BEVARADE DETALJER 

Motivering: Industrianläggningen i Torshag är ett välbevarat  

industrikomplex med tydliga arkitektoniska årsringar som på ett pedagogiskt sätt 

visar anläggningens förändring över tid.  

———————————————————————————————————— 

Skyddsvärd exteriör och bitvis även skyddsvärd interiör 

Samhällshistoriska-, symbol– och identitetsvärden. Ett kärnvärde är 

kopplat till förhållandet mellan spinneriet i Torshag och samhällstruk-

turerna i Åby. Fabriken behövde säkerställa att arbetskraften fanns och 

satsade tidigt på arbetarbostäder, skola och konfirmationsundervisning. 

Föräldralösa barn fick bo i fabriken och hade en ”husmor” som såg till att 

de fick mat. Under nödåren i början av 1900-talet anlades odlingstäppor 

för arbetarna så att de kunde komplettera hushållen med egenodlade 

grönsaker, främst potatis. Genom omsorgen om arbetarna, deras famil-

jer och barnen bidrog verksamheten i Torshag till trygghet, samhörighet 

och ett bättre fungerande samhälle. Relationen mellan Åbyborna och 

spinneriet framträdde tydligt när den nya fabriken invigdes under 1940-

talet. Under festligheterna passade företaget på att uppmärksamma 

många av de äldre arbetarnas långa och trogna tjänst.  

Motivering: Industrietableringen på Torshagsegendom fick stor bety-

delse för Åbys utveckling från kvarnby till industrisamhället. Fabriken var 

under lång tid symbolen för samhällets tillblivelse och en stor  

arbetsgivare på orten, som tog sitt ansvar genom uppbyggnad av såväl 

skolverksamhet och konfirmation som arbetarbostäder och handelsbod. 

Viktiga fysiska uttryck:  

• Spinneriet som arbetsplats 

• Arbetarbostäder  

• Torshags skola  

Byggnadshistoriska värden. Det sista kärnvärdet är kopplat till bygg-

naderna som pedagogiska hjälpmedel för att förstå platsens  

utveckling under nästan 200 år. Genom bebyggelsen på platsen kan 

man på ett mycket komprimerat och tydlig sätt följa industribyggna-

dernas form och volymmässiga utveckling från sent 1800-tal till 1950. 

Skalförskjutningen i byggnadsvolymerna kommer av den kraftrelate-

rade teknikutvecklingen. Mer kraft gav möjlighet att driva fler maski-

ner, vilket krävde större byggnader. Berättelsen som anläggningens 

byggnader förmedlar, visar även inslag av personhistoriska  

parametrar genom exempelvis fabrikören Leopold som satsade på en 

ny anläggning i det relativt obeprövade geografiska läget. Det finns 

även personhistoriska värden kopplade till den första spinneribyggna-

den på platsen som ritades av Norrköpings dåvarande stadsarkitekt, 

Carl Theodor Malm. Det största personhistoriska värdet är dock kopp-

lat till Andrew Malcolm som var den skotske ingenjör som ritade och 

byggde Sveriges första vattenturbin och installerade den i Torshag.  

Motivering:  

Viktiga fysiska uttryck:  

• Torshagsbyggnaden som en solitär med monumental fasad mot 

Katrineholmsvägen. 

• Byggnadernas individuella arkitektoniska uttryck, men med slät 

puts som sammanlänkande faktor mellan produktionsbyggna-

derna och kraftstationen.  

• Byggnadernas välbevarade detaljer, exempelvis fönster. dörrar 

och trapphus.  

• Ekonomibyggnadernas underordnade form genom de enklare 

volymerna och fasadmaterialet trä. 
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K O N S E K V E N S A N A L Y S 

När processen med konsekvensanalysen påbörjades, omfattade plan-

området endast en begränsad del av den industrihistoriska miljön.  

Områdets delar med vattenränna och tub från dämmet vid Glottern  

saknades. Likaså var området med arbetarbebyggelse direkt öster om 

fabriks-byggnaderna inte heller inkluderat. Utbredningen av plan-

området har förändrats under processens gång och nu ingår hela  

anläggningen. Detta gör att vissa delar av området saknar mer ingående 

beskrivning av såväl status, värdebild och värdebärande karaktärsdrag, 

men berörs övergripande för att de inte ska ses som utan värde och för 

att säkerställas att de inte glöms bort utan tas med på plankartan.  

Eventuellt kan vissa kompletteringar behövas inför färdigställandet av 

samrådshandlingens plankarta och planbeskrivning.  

KÄNSLIGHET 

För att bedöma områdets känslighet inför förändring, har platsens  

allmänna intressen sammanställts utifrån lagskydd och värdebild.  

 Bebyggelseområdets tydliga årsringar av blandad bebyggelse 

med industri– och kraftanläggningarna uppförda i tegel och  

betong med putsade fasader och den enklare ekonomibebyggel-

sen i trä. 

 Områdets bevarade strukturer som visar på vattenkraftens tek-

nikhistoriska utveckling. 

 Viktiga siktlinjer och visuella upplevelsesammanhang, exempel-

vis mellan dämmet vid Glottern och tubens långa väg till industri

-anläggningen. Den från industrianläggningen synliga vattenspe-

geln vid Torshagskärret är ett annat viktigt samband. 

Zoner 

Det aktuella området har tre relativt tydliga zoner avseende kultur-

miljöns värdebild, karaktär och känslighet. De högsta värdena är  

kopplade till den monumentala fabriksbyggnaden och de vattenrelate-

rade strukturerna som gav grundförutsättningarna för industrins  

etablering och utveckling. Detta förstärks ytterligare av viktiga  

siktlinjer och samband i landskapet.  

Zon 1. Hög känslighet inför förändring (RÖD) 

• Huvudfasaden mot Katrineholmsvägen 

• Den nordvästra gaveln med solgården  

• Den sydöstra gaveln som fond för siktlinjerna från samhället 

• Utloppet från Glottern med överbyggnader och hus  

• Området utmed tuben och vattenrännan och vattnets väg ned ge-

nom  industribyggnaderna till Torshagskärret 

Zon 2. Känslighet inför förändring (GRÖN) 

Detta är att betrakta som en mellanzon avseende kulturhistorisk  

känslighet och förändringspotential. Det är inte de mest framträdande 

Bilder ovan och höger: Stora Torshagshuset, en av ekonomibygg-

naderna och Vigognespinneriet.  

Karta vänster: Karta från 1953 som visar industrietableringen när 

den var som störst. Kartan har kompletterats med färger som indi-

kerar känslighetszoner på platsen.  

 Zon 1. Hög känslighet inför förändring 

 Zon 2. Känslighet inför förändring  

 Zon 3. Låg känslighet inför förändring  
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delarna av området, men de är viktiga för upplevelsen av miljön och  

bidrar strakt till helhetskänslan i den industrihistoriska miljön.  

• Gårdsmiljön nordöst och öster om Vigognespinneriet 

• Området kring ekonomibyggnaden som ligger utmed tuben. 

Zon 3. Låg känslighet inför förändring (GUL) 

Här finns få framträdande värden att beakta, men närheten till  

industrimiljön gör att utvecklingen av området måste göras med stor 

hänsyn till kulturmiljö i övrigt.  

I denna mellanzon är materialval och detaljutformning av stor betydelse 

för helhetsupplevelsen på platsen.  

• Planområdets randzoner 

Siktlinjer och landskapssamband 

Siktlinje 1. Visar på det historiska visuella sambandet mellan utloppet 

i Glottern och industrianläggningen.  

Siktlinje 2. Visar på mötet med den monumentala industribyggnaden 

från Katrineholmsvägen, båda riktningar. 

Siktlinje 3. Visar på det historiska sambandet mellan det tidigare  

läget för mangårdsbyggnaden och industriområdet. Den lilla ön i  

Torshagskärret användes när parken anlades kring disponent-

bostaden. Under 1900-talet var detta även en viktig del av rekre-

ationsmiljön kring fabriken.  Idag är disponentbostaden borta, men 

rester av parken finns kvar i dagens rekreations och friluftsområde 

väster om Torshagskärret.  

2a 

2b 

1 

3 

B 

C 

A 

Samband A. Utrymmet mellan de två stora spinneribyggnaderna och 

verkstaden med möjlighet till smitvägar och korta promenadvägar.  

Samband B. Solgårdens samband med restaurang och matsal. Viktigt 

med kopplingen till den stora bakdörren.  

Samband C. Mötet mellan det stora Torshagshuset, magasinet och  

arbetarbebyggelsen utgör ett mycket viktigt bebyggelsemässigt samband 

på platsen.  

Viktiga siktlinjer på platsen 

 

Viktiga samband på platsen 

Flygfoto: Torshags fabriker på flyg- 

foto från Norrköpings kommuns  

NOKA karta, år 2017.  

Siktlinje 2a mot sydöst 

Siktlinje 2b mot nordväst Siktlinje 2b mot sydöst 

Siktlinje 1 från Glottern mot industrin i söder 
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KONSEKVENSANALYS AV DE PLANERADE ÄNDRINGARNA  

Transformationen av industribyggnaderna i Torshag till bostäder  

medför ändringar av byggnaderna i så pass stor utsträckning att det på-

verkar den särskilt värdefulla bebyggelsens kulturvärde. I det stora hela 

innebär förändringen positiva konsekvenser för kulturmiljön genom att 

byggnadernas framtida bevarande säkerställs genom en ny användning. 

Föreliggande konsekvensanalys har därför utförts på ett urval av  

ändringar som den nya användningen genererar. Fokus ligger på  

utvändiga ändringar som är visuellt framträdande i kulturmiljön: nya 

balkonger på Torshagshusets sydliga huvudfasad samt på gavlarna. Ana-

lysen har även gjorts på två ändringar som redan har utförts. På fasaden 

på Torshagshusets norra långfasad har två gångbroar dragits från en 

högre marknivå norr om huset, till de två övre våningarna. Den andra 

genomförda ändringen är de nya fönster och dörrar som tagits upp i  

anslutning till broarna. Ytterligare en  ändring av kulturmiljön som borde 

ha konsekvensanalyserats är det nya bostadshus som planeras inom 

planområdet. Eftersom det ännu inte finns ritningar som visar byggna-

dens placering och gestaltning, så kan inte en analys göras av hur 

utformningen påverkar de kulturhistoriska värdena i området.  

En generell bedömning är dock att själva byggrätten inte minskar de 

kulturhistoriska kärnvärdena.  

Nya balkonger 

Torshagshusets huvudfasad mot vägen i söder är den mest synliga fa-

saden när man närmar sig området och är områdets ”ansikte utåt”. 

Detta kommer att påverkas av nya balkonger som kommer att ge fasa-

den ett mer heterogent uttryck än den stora släta fasad som den har 

idag. Byggnaden berättar tydligt att det varit en industribyggnad med 

sin storskalighet och sin upprepning av fönster. Med balkonger kom-

mer den läsbarheten att minska och i stället förmedla att det är ett 

bostadshus. Detta är negativt för det kulturhistoriska värdet.  

Viktiga fysiska uttryck av det kulturhistoriska kärnvärdet som beskri-

vits tidigare i rapporten under rubriken ”Byggnadshistoriska värden” 

är bland annat ”Torshagsbyggnaden som solitär med monumental fa-

sad mot Katrineholmsvägen”, ”Byggnadernas individuella arkitekto-

niska uttryck”, ”Byggnadernas välbevarade detaljer, exempelvis föns-

ter, dörrar och trapphus”. Dessa värden påverkas av nya balkonger 

samt upptagningar från fönster till balkongdörrar. Huvudfasaden mot  

Katrineholmsvägen bedöms även vara ett av de karaktärsdrag som har 

hög känslighet inför förändring och ingår därför i Zon 1 i känslighets-

bedömningen i kulturmiljöunderlaget. 

Bedömningen är att trots att balkongerna påverkar byggnadens  

läsbarhet som industribyggnad och därmed påverkar det kulturhistoriska 

värdet, så är det värdefullt att byggnaden används och balkongerna  

bidrar till attraktiva bostäder. Fortfarande ger storleken på byggnaden, 

den putsade fasaden och upprepningen av fönster en monumentalitet 

mot Katrineholmsvägen. Av stor vikt är dock hur balkongerna och  

balkongdörrar utformas vilket bör regleras i detaljplanen.  

Ritningen daterad 2021-10-12 som konsekvensanalysen är baserad på 

redovisar en bra utformning av nya balkonger. 

Slutsats: De kulturhistoriska värdena påverkas av nya balkonger men de 

bedöms ändå kunna godkännas, med en anpassad utformning, för att 

kunna skapa attraktiva bostäder. 

Bilder vänster och mitten: Stora Torshagshuset fotograferat sommaren 2020 och våren 2022. Bilder höger: Närbild på byggnadens  äldre fönster och de nya i aluminium.  
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Broar till våningar, dörrupptagningar och nya fönster 

På Torshagsbyggnadens norra långfasad har två broar dragits från den 

naturliga höjden på baksidan till översta respektive näst översta  

våningen. Broarna är utformade i trä och ger ett provisoriskt och för 

upplevs som främmande i jämförelse med byggnadens i övrigt relativt  

strama formspråk. Där broarna ansluter till byggnaden har fönster-

partierna tagits bort och ersatts med uppglasade dörrpartier i svart-

målad aluminium.  

Enligt föreliggande kulturmiljöunderlag rekommenderas varsamhetsbe-

stämmelser i detaljplanen för Torshagshuset som bör omfatta byggna-

dens utpekade karaktärsdrag.  

Aluminiumdörr istället för fönster 

En ändring där ett ursprungligt fönster ersatts med en dörr i aluminium 

tar inte hänsyn till något av byggnadens utpekade karaktärsdrag. Änd-

ringen bedöms vara ovarsam och strider mot varsamhetskravet i PBL 8 

kap 17 §.  

Slutsats: Eftersom värdebärande delar går förlorade i utbytet av fönster 

till en aluminiumdörr, så bedöms ändringen inte bara vara ovarsam utan 

även vara en förvanskning enligt PBL 8 kap 13§.  

Nya brokonstruktioner  

Broarna och håltagningarna i fasaden tar inte heller hänsyn till  

byggnadens utpekade karaktärsdrag. De byggnadshistoriska värden som 

är beskrivna i rapportens avsnitt som berör ”områdets kärnvärden”  

preciserar att  byggnadens viktigaste uttryck finns i: ”Byggnadernas  

individuella arkitektoniska uttryck” och ”Byggnadernas välbevarade de-

taljer, exempelvis fönster, dörrar och trapphus.”  

Slutsats: Eftersom värdebärande delar går förlorade i fasadupptagningen 

och byte av fönster så bedöms ändringen inte bara vara ovarsam utan 

även vara en förvanskning enligt PBL 8 kap 13§.  

Aluminiumfönster 

På samma fasad, vid sidan av de nya dörrarna, har fönster bytts ut mot 

nya som på nästan alla punkter skiljer sig i utformning från de tidigare. 

Det är svarta aluminiumfönster med annan indelning och profilering.  

Slutsats: De nya fönstren bedöms vara en ovarsam åtgärd samt en  

förvanskning och strida mot de rekommendationer som ges för  

varsamhetsbestämmelser i förslag till ny detaljplan. 

Fasadritningar ovan: Gestaltningsförslag med nya balkonger inritade på stora Torshagshuset. Källa: Diabas arkitekter.  
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Känslighet i siktlinjer och samband 

I kapitlet med konsekvensanalysen, sida 27 i föreliggande kulturmiljö-

underlag, anges de siktlinjer och samband som har ett kulturhistoriskt 

värde och som bör beaktas vid planläggning och områdets fortsatta ut-

veckling. I förslaget till ny detaljplan är det några siktlinjer och samband 

som inte säkerställs på grund av att de ligger utanför planområdet. Det 

gäller Siktlinje 1 som visar på det historiska, visuella sambandet mellan 

utloppen i Glottern och industrianläggningen. Detta skulle kunna gå att 

åtgärda genom att förlänga planområdet norrut.  

Siktlinje 2a och 2b: Visar på mötet med den monumentala industribygg-

naden från Katrineholmsvägen, båda riktningar. De nya balkongerna 

kommer att påverka siktlinje 2 då fasaden kommer att se annorlunda ut. 

Den rena industrifasaden försvinner och de nya balkongerna delar in 

fasaden på ett nytt sätt och får genom sitt framskjutande läge en  

dominans som är viktigt att tona ned genom att begränsa djup och 

bredd på balkongerna.  

Siktlinje 3: Visar på det historiska sambandet mellan den tidigare  

mangårdsbyggnaden och industriområdet. Av särskild betydelse här är 

även det lilla lusthus som tidigare fanns på en ö mitt i vattenspegeln. 

Denna historiska koppling är viktig att tänka på om något skulle  

uppföras mellan stora Torshagshuset och Katrineholmsvägen.  

Samband A: Utrymmet mellan de två stora spinneribyggnaderna och 

verkstaden med möjlighet till smitvägar och korta promenadvägar.  

De nya broarna påverkar samband A då de tar stor visuell plats och 

skapar nya riktningar på flödet kring byggnaden.  

Samband B: Solgårdens samband med restaurang och matsal. Viktigt 

med kopplingen till den stora bakdörren. Terrassen var en betydelsefull 

del av fabriksarbetarnas vardag.  

Samband C: Arbetarbebyggelsen och mötet med industriområdet säker-

ställs inte då arbetarbostäderna ligger utanför detaljplaneområdet. 

Kortfattad redogörelse för känslighet och påverkan på kulturmiljöns kärnvärden 
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För att detaljplanen ska ta hänsyn till områdets höga kulturhistoriska 

värden har rekommendationer utformats. I det följande kapitlet föreslås 

varsamhetsbestämmelser, rivningsförbud, skyddsbestämmelser samt 

utformningsbestämmelser i olika omfattning för respektive byggnad.  

Av stor betydelse för de pedagogiska upplevelsevärdena i den industri-

historiska miljön är att även lämningarna i landskapet uppmärksammas 

på plankartan, exempelvis tuben och vattenrännan.  

För att den industrihistoriska miljön ska bevaras i sin helhet  

rekommenderas att planområdet utökas söderut så att det inkluderar 

Torshags arbetarbostäder samt norrut så att det även omfattar vatten-

intaget vid dämmet i Glottern.  

Nedan följer först en generell redogörelse över vilka behov som kultur-

miljön inom planområdet har. Därefter följer förslag till littera på kartan 

och preciseringar till planbeskrivningen.  

 

PÅ PLANKARTAN (PBL 4 kap. 16 § 2, 3 och 4 p) 

Den industrihistoriska kulturmiljön i Torshag är så unik och har sådana 

höga kulturhistoriska värden av verkligt allmänt intresse att bevara, att 

det bör uppmärksammas på plankartan. Detta görs bäst genom olika 

skyddsbestämmelser, förbud och krav.  

För samtliga byggnader inom området rekommenderas rivningsförbud 

(r) och varsamhetsbestämmelser som reglerar hur byggnaderna får  

ändras (k). Skyddsbestämmelser i form av förvanskningsförbud (q),  

förhindrar ändring och medför krav på särskilt underhåll och bevarande 

av befintligt byggnadsmaterial. Av den anledningen bör detta (q) enbart 

användas där byggnaderna har en hög grad av autenticitet. Det är av 

stor betydelse att skyddsbestämmelserna och varsamhetskraven  

utformas kortfattat på plankartan och enligt Plan– och bygglagens for-

muleringar i berörda paragrafer. Litterat f reglerar utformning av ny  

bebyggelse eller byggnadsdel och styr hur tillkommande volymer ska  

anpassas till en känslig kulturmiljö. Lilla f rekommenderas för den plane-

rade byggrätten samt för utformningen av exempelvis balkonger.  

För mer detaljerad information om byggnaderna hänvisas till planbe-

skrivningen där de unika förutsättningarna och skyddsvärda karaktärs-

drag kan beskrivas mer utförligt.  

Miljön mellan husen 

Industribyggnaderna kan tyckas ligga utspridda utan inbördes ordning, 

men utifrån att hela anläggningen vuxit fram kring det fallande  

vattnet. I miljön mellan husen finns det viktiga samband och kultur-

historiska värden att beakta. Därför rekommenderas att plankartan 

säkerställer att områdets framtida utveckling inte stör dessa industri-

historiska och teknikhistoriska logistiska samband. Av särskild  

betydelse är exempelvis att säkerställa att flödesstrukturerna mellan 

Torshagshuset, verkstad och vigognespinneriet förblir tillgängliga med 

öppna stråk så att de även fortsättningsvis blir fungerande passager. 

Ett annat strukturellt samband som behöver markeras på plankartan 

är området utmed tuben och vattenrännan. I denna del av kultur-

miljön finns även viktiga siktlinjer att beakta. 

Användandet av byggnaderna  

Av stor betydelse för bebyggelsens kulturhistoriska värdena är att en 

byggnad används och hur den används. Tidigare användes beteckning-

en ”Q” för "Användning anpassad till bebyggelsens kulturvärden", 

även kallat kulturreservat. Det innebar att användningen av  

byggnaden var fri så länge den inte inkräktade på själva bevarandet 

eller störde omgivningen. Idag rekommenderas inte ”Q ”, eftersom 

det därav inte tydligt framgår hur byggnaden ska användas.  

Här rekommenderas istället att plankartan tydliggör att området är en 

särskilt värdefull bebyggelsemiljö och att det avseende användningen 

skrivs in en flexibilitet på plankartan med flera olika möjligheter till 

användning. Genom en sådan flexibilitet ökar möjligheten för att  

byggnaderna har en fortsatt funktion. Olika användningar kan utan 

problem kompletteras med rivningsförbud, varsamhetsbestämmelser 

eller skydd av kulturvärden på platsen.  

Ny bebyggelse (PBL 4 kap. 16 § 1 p ) 

I planuppdraget ingår även en byggrätt för ett nytt flerbostadshus. Vid 

nybyggnation i en känslig kulturmiljö är det att föredra att reglera  

såväl läget för byggnationen som utformningen så att bebyggelsen 

utformas med hänsyn till platsens kulturvärden. En ny byggnadsvolym 

bör utformas så att den harmonierar till karaktärsdragen hos den  

befintliga kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen. Vilka karaktärsdrag 

som den nya bebyggelsen bör ansluta till behöver preciseras,  

exempelvis att fasaden ska vara putsad och att taket ska ha en  

takvinkel på minst 15 grader, vilket är genomgående karaktärsdrag hos 

de större industribyggnaderna på platsen.  

Tillägg på befintlig bebyggelse 

Även utformningen på övriga byggnadsrelaterade tillägg i den känsliga 

miljön bör regleras om det föreligger risk för påverkan på kulturvärdena 

på platsen. I det aktuella fallet bör exempelvis utformningen av de  

planerade balkongerna på Torshagshuset regleras. Det är en påtaglig och 

väsentlig ändring av industribyggnadens fasader och det är viktigt att 

utformningen regleras så att balkongerna inte får för stor inverkan på det 

kulturhistoriska värdet. (PBL 4 kap. 16 § 2 p ) 

UTÖKNING AV PLANOMRÅDET 

För att säkerställa den unika industrihistoriska miljöns bevarande, vore 

det bra om planområdet utvidgades så att det inkluderar såväl  

arbetarbostäderna sydöst om anläggningen som området norrut med 

tuben och vattenrännan ända upp till dämmet vid Glottern.  

Arbetarbostäderna är en mycket viktig grundförutsättning för att förstå 

den unika samhällsstrukturen på platsen och åskådliggör industri-

etableringens helhetstänk och förmedlar viktiga parametrar kring  

arbetarnas vardag. Likaså är själva vattenflödet från Glottern med 

dämme, ventilbyggnaden som står rakt över rännan, stensatt vatten-

ränna och tub, den viktigaste grundförutsättningen för - och den  

ursprungliga anledningen till industrietableringen på plasten.  

Det aktuella dämmet är även bedömt som en högriskdamm, vilket kan 

generera åtgärder som möjligtvis påverkar den befintliga bebyggelsens 

utformning och de kulturhistoriska värdena på platsen. Det är därför av 

stor betydelse för områdets bevarande att planområdet omfattar hela 

den industrihistoriska anläggningen från dämme till utlopp. Likaså bör 

förutsättningarna för förvaltandet av tuben och vattenrännan vara lika 

utmed hela dragningen.  

Parallellt med planprocessen pågår arbetet med EU-s vattendirektiv med 

insatser som eftersträvar att återföra vattendraget till god ekologisk  

status senast år 2027. Detta skulle kunna påverka kulturvärdena på  

platsen och den särskilt värdefulla bebyggelsemiljöns konstituerade  

karaktärsdrag. Hanteringen av vattenflödet och lämningarna bör därför 

vara tydligt preciserade på plankartan.  

R E K O M M E N D A T I O N E R  I N F Ö R  P L A N L Ä G G N I N G  
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FÖRSLAG TILL LITTERERING OCH FÖRTYDLIGANDE 

Nedan följer förslag till hantering av kulturvärdena på platsen. Först 

anges ett förslag till planlittra och därefter preciseras vad som bör 

framgå av planbeskrivningen. Precisering av varsamhets- eller skydds-

bestämmelser bör utföras i planbeskrivningen för varje enskild byggnad 

så att det tydlig framgår vilka unika delar av byggnaden som omfattas av 

varsamhetskraven och förvanskningsförbudet. Av stor betydelse är att 

preciseringen är kopplad till rätt littera på plankartan, inte till byggnads-

namnet enbart. Det ska vara möjligt att hitta informationen i  

planbeskrivningen även om man inte har kännedom om byggnadens  

tidigare funktion eller historiska namn.  

Lilla q – skyddsbestämmelser  

När en byggnad förses med lilla q på plankartan så medför det ett rela-

tivt starkt skydd för byggnaden. Bestämmelsen i sig visar att byggnaden 

är ”särskilt värdefull”. För att den ska bli ett effektivt skyddsinstrument 

bör den kompletteras med ett förtydligande kring vad på byggnaden  

eller vad i miljön som är skyddat. Beskrivningen bör vara generell och 

hänvisa till planbeskrivningen där det med fördel kan redovisas mer  

ingående vad som är skyddat i varje enskild byggnad eller miljö.  

q1  Särskilt värdefull industrihistorisk bebyggelsemiljö enligt  

  8 kap 13§ PBL som omfattas av utökad lovplikt, se plan-  

  beskrivningen avsnitt A.A. 

Denna littera gäller för hela planområdet på kartan. Kulturmiljön som 

helhet är särskilt värdefullt som f.d. industrimiljö med alla sina olika  

beståndsdelar. Syftet är att säkerställa bevarandet av de karaktärs-

skapande inslaget i landskapet.  

Vad gäller områdets övriga kulturhistoriska lämningar så plan-

beskrivningen precisera att murar, stensättnigar och ”smitvägar”, bör 

bevaras. Bebyggelsen kommer att omfattas av utökad lovplikt vilket 

gör att underhåll i den känsliga miljön blir anmälanspliktigt. 

För de enskilda byggnaderna kan man antingen sätta ett generellt 

skyddslittra på plankartan. I det fallet bör planbeskrivningen utformas 

så att det är tydligt vad som ska skyddas för varje enskild byggnad.  

q2A   Särskilt värdefull byggnad enligt 8 kap 13§ PBL med byggnads 

  delar och detaljer som ska skyddas och bevaras som de är, se  

  planbeskrivningen avsnitt B.B. 

Alternativt kan varje byggnad ha en egen skyddsbestämmelse på  

kartan. Detta kräver i så fall ett unikt qx per byggnad med direkt förtydli-

gande. För vigognespinneriet skulle detta kunna vara:  

q2B  Byggnadens stomme i tegel samt grundläggning av natursten ska 

  bevaras. (PBL 4 kap. 16 § 1st 3p) 

Det är viktigt att komma ihåg att skyddsföreskriften gäller byggnadsdelar 

som är omistliga och ska bevaras i original. Det vill säga att original-

materialet inte får bytas ut utan en stor del av värdet är kopplat till den 

specifika detaljen. En byggnad där det finns sådana värdebärande 

 byggnadsdetaljer är exempelvis kraftverket. Där finns originaldetaljer,  

porslinsdon, tunnvalv, gjutjärnskolonner som utgör en viktig del av det 

kulturhistoriska värdet.  

q3   Kraftverkets interiördetaljer såsom porslinsdon, tunnvalv,  

  gjutjärnskolonner och entresol skall bevaras i sin ursprungliga eller 

  nuvarande utformning. (PBL 4 kap. 16 § 1st 3p) 

Bilder ovan: Torshag fotograferat våren 2022. Olika delar av den särskilt värdefulla industrihistoriska bebyggelsemiljön. Till vänster Stora Torshagshuset. Mitten: Tuben och ventilbyggnaden vid dämmet i Glottern. Höger: Tuben när den närmar sig industrianläggningen.  
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Lilla k – varsamhetskrav för befintlig bebyggelse 

Ett litet k på plankartan används för befintlig bebyggelse och visar att 

byggnaden är kulturhistoriskt värdefull och skall hanteras varsamt vid 

ändring. Byggnadens ursprungliga karaktär avseende volym,  

proportioner, indelning och materialbehandling, färgsättning samt  

detaljeringsnivå ska bibehållas. Av planbeskrivningen måste det framgå 

vilka karaktärsdrag som ska beaktas vid ändring och det måste finnas en 

tydlig koppling från plankartan till en precisering i planbeskrivningen.  

Även här kan man antingen sätta ett generellt littra: 

k1A   Byggnaden omfattas av krav på varsamhet vid ändring enligt  

  8 kap, 17§ PBL. avseende byggnadens utpekade värde-  

  bärande karaktärsdrag, se planbeskrivningen avsnitt X.X. 

Alternativt preciseras karaktärsdragen som ska bevaras på plankartan för varje 

enskild byggnad. För Torshagshuset skulle det till exempel vara:  

k1B  Torshagshuset ska bibehållas till sin karaktär vad gäller volym,  

  proportioner och symmetri. Av betydelse är även slätputsade  

  fasader i ljus kulör samt fönster och dörrar av trä med formspråk 

  från mitten av 1900-talet.  

Stora Torshagshuset 

k2   Byggnaden omfattas av krav på varsamhet vid ändring enligt  

  8 kap, 17§ PBL. avseende byggnadens utpekade värde-  

  bärande karaktärsdrag, se planbeskrivningen avsnitt X.X. 

Precisering i planbeskrivningen  

Stora Torshagshuset (k1)omfattas av exteriöra och interiöra varsamhets-

krav.  

Karaktärsdrag som skall beaktas utvändigt:  

Byggnadens befintliga volym, slätputsade fasader i bruten vit kulör, 

trapphusets takfot i modernistisk stil. Fönster och dörrars ursprungliga 

utformning ska beaktas avseende material, upphängningssätt, storlek 

och placering. Entrédörrar i 1940-talsstil i trä med karosseripanel.  

Bilder över välbevarade detaljer i Torshagshuset, fotograferade 2020.  

Bilder överst vänster: Två av Torshagshusets originallampor från uppförandet på 1940-talet, en hängande tak-

armatur och en stationslampa med skärm. Bild överst höger: Ett flertal av byggnaderna i Torshag har  

fortfarande originaldörrarna kvar. Här en sidodörr i byggnadens södra del med karosseripanel och glas. Dörren 

ledde till den lokala fackföreningens klubblokal. Notera även det ursprungliga fönstret med fyra rutor. Bild 

mitten: Draghandtagen till Torshagshusets originaldörr. Bild höger: Äldre vattkupa på Torshagshuset. Bild närm-

ast höger: Detaljbild från huvudtrapphuset i Torshagshuset. 
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Mörkgrå natursten kring huvudentrén. Lastbryggor och utvändiga  

trappor och gångstråk ska i möjligaste mån finnas kvar.  

Karaktärsdrag som skall beaktas invändigt:  

Trapphusens 1940-talskaraktär med tidstypiska dörrar, trappräcken i 

smide och terrazzogolv. Kulverten under byggnaden där vattnet från 

Glottern passerar. 

Övrigt 

Byggnaden bör underhållas med kulturhistoriska metoder och material 

så att det kulturhistoriska värdet består. 

Vigognespinneriet  

k3   Byggnaden omfattas av krav på varsamhet vid ändring  

  enligt 8 kap, 17§ PBL. avseende byggnadens utpekade  

  värdebärande karaktärsdrag, se planbeskrivningen  

  avsnitt Y.Y. 

Precisering i planbeskrivningen  

Vigognespinneriet (k2) omfattas av exteriöra och interiöra varsamhets-

krav.  

Karaktärsdrag som skall beaktas utvändigt:  

Byggnadens befintliga volym, slätputsade fasader i befintlig eller  

ursprunglig färgsättning, naturstensgrund och profilerad takgesims på 

den äldre byggnadsdelen. Fönster och dörrars ursprungliga utform-

ning ska beaktas avseende material, upphängningssätt, storlek och 

placering.  

Karaktärsdrag som skall beaktas invändigt:  

Trapphusets 1950-talskaraktär, rödsvart trappräcke, dörrar med tryck-

en i 1950-talsstil. Rummet för styrhytt/rum för övervakning ska finnas 

kvar i sin utformning likaså hjärtväggen av tuktad granit. 

Kraftstation och verkstad  

k4  Byggnaden omfattas av krav på varsamhet vid ändring enligt 8  

  kap, 17§ PBL. avseende byggnadens utpekade värdebärande  

  karaktärsdrag, se planbeskrivningen avsnitt Z.Z. 

Precisering i planbeskrivningen  

Kraftstationen och verkstaden (k3) omfattas av exteriöra och interiöra 

varsamhetskrav.  

Karaktärsdrag som skall beaktas utvändigt:  

Byggnadens befintliga volym med olika takformer samt takbalustrad, 

slätputsade fasader i befintlig eller ursprunglig färgsättning.  

Byggnadens fönster och dörrars ursprungliga utformning ska beaktas 

avseende material, upphängningssätt, storlek och placering. Av särskild 

betydelse: Den radialmurade skorstenen med sockel.  

Karaktärsdrag som skall beaktas invändigt:  

Interiört gäller varsamheten byggnadens planlösning. De kvarvarande 

byggnadsdetaljerna såsom tunnvalv, gjutjärnskolonner och kraftverkets 

porslinsdon är i originalutförande och bedöms vara så värdefulla att de 

bör omfattas av skyddsbestämmelse, se avsnittet om lilla q.  

Miljöskapande element 

Även element i miljön kopplat till vattenkraften bör uppmärksammas på 

plankartan för att de ska hanteras varsamt vid ändring. Till dessa miljös-

kapande element hör exempelvis den nitade tuben och vattenrännan 

som båda har ett mycket högt kulturhistoriskt värde, men där det även 

måste vara möjligt att underhålla och tillföra nytt material för att  

konstruktionerna ska fortsätta vara säkra över tid.  

k5   Tuben med ihopnitade sektioner och dess dragning i landskapet 

  ska hanteras varsamt och underhållas så att det kulturhistoriska 

  värdet består.  

k6   Kanalen med stensatta sidor och botten ska underhållas med  

  material och teknik lika befintligt eller ursprungligt. 

Bild vänster: Detaljbild på Vigognespinneriets fönster. Bild mitten: Kraftstationen med skorsten. Bild höger: Två av områdets karaktärsskapande ekonomibyggnader som bör förses med varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud på plankartan.  
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Bestämmelserna ska finnas enbart på Torshagshuset och kan vara:  

f2   Nya balkonger får inte vara djupare än 1500 mm och inte längre 

  än 3000 mm samt får inte förses med skärmtak eller inglasas.  

  Balkongerna ska utformas med hänsyn till byggnadens övriga  

  material och karaktär, se planbeskrivning avsnitt Ä.Ä.  

f2  Nya balkongdörrar ska vara av trä och ha detaljutformning likt  

  ursprungliga fönster avseende dimensioner, profiler och kulör.   

I planbeskrivningen kan balkongernas förutsättningar förtydligas mer.  

Balkongerna ska vara placerade symmetriskt och samlade i rader. Alla 

synliga fästanordningar, stag eller skenor, ska ligga innanför balkong-

räcken och inte över eller under räckena i höjd. Balkongräckena kan med 

fördel knyta an till byggnadens strama industriella stil med formspråk 

från 1940-talet, det vill säga enkla räcken, gärna svarta i järn.  

Lilla r - Rivningsförbud  

Torshag utgör en viktig del av Åbys historia och lär vara platsen där  

Sveriges första vattendrivna turbin installerades. Den industrihistoriska 

miljön har en sådan stor betydelse lokalt och nationellt att det kan anses 

vara motiverat att ett flertal av byggnaderna förses med rivningsförbud 

på plankartan. Stora Torshagshuset, Vigognespinneriet, kraftstation och 

verkstaden samt alla de tre ekonomibyggnaderna inom planområdet bör 

förses med rivningsförbud.  

Rivningsförbud bör även gälla för såväl arbetarbostäderna, magasinet 

och ventilkammaren vid utloppet vid Glottern om planområdet skulle 

utvidgas så att dessa miljöer inkluderas.  

r   Byggnaden får ej rivas.  

 

Bild vänster: Arbetarbostäderna och magasinet utmed Katrineholmsvägen. Bild mitten: Utrymmet mellan industribyggnaderna och kraftstationen. Här finns viktiga samband och rörelsespråk som bör bevaras.  

Ekonomibyggnaderna  

k7  Byggnaden omfattas av krav på varsamhet vid ändring enligt  

  8 kap, 17§ PBL. avseende byggnadens utpekade värdebärande  

  karaktärsdrag, se planbeskrivningen avsnitt Å.Å. 

Precisering i planbeskrivningen  

Ekonomibyggnaderna omfattas endast av exteriört varsamhetskrav.  

Karaktärsdrag som skall beaktas utvändigt:  

Befintlig byggnadsvolym och takform. Träfasader med befintlig eller  

ursprunglig utformning med snickeridetaljer. Byggnadens fönster och 

dörrar av trä med ursprungliga profiler, upphängningssätt, storlek och 

placering. Den äldsta längans granitsockel.  

Arbetarbostäderna och magasinet 

k8  Byggnaden omfattas av krav på varsamhet vid ändring enligt 8 kap, 

  17§ PBL. avseende byggnadens utpekade värdebärande karaktärs

  drag, se planbeskrivningen avsnitt Å.Å. 

Precisering i planbeskrivningen  

Arbetarbostäderna och magasinet (k7) omfattas endast av exteriört  

varsamhetskrav.  

Karaktärsdrag som skall beaktas utvändigt:  

Befintlig byggnadsvolym och takform. Putsade fasader med befintlig  

eller ursprunglig utformning och enhetlig kulör. Byggnadernas fönster 

och dörrars ursprungliga utformning ska beaktas avseende material, 

upphängningssätt, storlek och placering.  

Lilla f – utformning av ny bebyggelse 

Plankartan är tänkt att innehålla en byggrätt för ett nytt flerbostads-

hus. I och med planområdets specifika industrihistoriska karaktär och 

höga kulturhistoriska värde, bör såväl läget för byggnationen som  

utformningen regleras. Det nya tillägget i bebyggelsen bör utformas 

med hänsyn till platsens kulturvärden. På den nya byggrätten kan  

utformningskraven gärna förstärka kopplingen till den befintliga  

bebyggelsens materialhierarki.  

f1   Nybyggnad ska ha putsad fasad och avfärgad i en bruten vit  

  eller gul kulör likt övrig bebyggelse inom planområdet.  

Litterat lilla f bör även finnas för de planerade nya balkongerna på 

stora Torshagshuset, då det är viktigt att utformningen regleras för att  

balkongerna inte ska få för stor inverkan på det kulturhistoriska  

värdet.  
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