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Historia och befintliga förhållanden
Nedan ges en övergripande beskrivning av slottet och slottsparkens historia
från 1400-talet fram till idag. Texten är en sammanfattning utifrån ett arbete
av landskapsingenjör Jonas Rönn (Rönn, 2005).
Under medeltiden antyds för första gången Säfstaholm i en skrift under
namnet Säwista. Säwista var då en by med 7 hemman (gårdar), varav en gård
1454 skänktes till Julita Kloster av Måns Natt och dag. Under 1500-talet
gick Säfstaholm under släkterna Natt och dag och Posse.
År 1620 uppfördes i området den första herrgårdsbyggnaden (troligen en
enklare stenbyggnad) av Erik Posse. Under Posses tid på gården erhölls så
kallade säterirättigheter (rätt att bedriva skattebefriad större herrgård) för alla
sju hemman i Säfsta by. Hans dotter Beata gifte sig med riksrådet friherre
Gustaf Sparre.
År 1666 fullbordade Sparre det stenhus som Posse påbörjat. Arkitekt för
både byggnaden och trädgården var Erik Dahlberg (Schnell, 1971).
År 1704 ärvdes gården av fru Märta Beata Sparre, gift med riksrådet Claes
Bonde. Gården blev således en del av ätten Bonde. Under denna tid
införlivades inte mindre än femtio hemman under Säfstaholm. År 1742 fick
sonen Gustaf Ulf Bonde ta över gården.
År 1762 eldhärjades huvudbyggnaden. Allt utom murarna raserades.
Byggnaden återställdes dock redan året efter händelsen.
År 1772 överläts gården till Gustaf Ulf Bondes svärson, riksrådet Carl
Bonde och vid hans bortgång år 1791 fick äldste sonen, greve Gustaf Bonde,
överta gården. Under denna tid studerade han i Uppsala. Seden för tiden var
att alla adelsöner efter avslutade studier gjorde bildningsresor genom Europa
(Schnell, 1971). Gustaf Bonde blev mycket imponerad av den nya/moderna

herrgårds- och parkstil som kallas för den engelska parkstilen. Han bestämde
sig för att göra om Säfstaholm efter mönster av en engelsk lantegendom och
samlade under sin resa på sig konst som sedan fick pryda väggarna på
Säfstaholm. År 1806 ärvde Gustaf Bonde sin farmors gods Trolleholm och
fick därav lägga till efternamnet Trolle. Hans namn blev då Gustaf Trolle
Bonde. Under sin tid på Säfstaholm kan Bonde beskrivas som en
konstmecenat. Många konstnärer bjöds in att bo och verka på slottet.
Vingåkersbygden är därav rikt avbildad av olika konstnärer.
När Gustaf Trolle Bonde dog år 1855 ärvde hans brorson (med samma
namn) Säfstaholm. Brorsonen behöll Säfstaholm som sitt huvudsäte. År
1884 ärvde sonen Fredrik Bonde egendomen (Looström, 1908). Under denna
tid började den successiva regressionen av Säfstaholm. Konstverk såldes av,
verksamheter lades ned och det skedde neddragningar i slottsparken. Under
hans period beboddes Säfstaholm allt mer sällan av familjen Bonde.
År 1909 fick Fredrik Bondes son ta över godset och försökte år 1913 att sälja
godset, dock utan framgång. Under kriget så bebodde åter familjen Bonde
Säfstaholm, under fruktan att Sverige skulle bli indraget i kriget.
År 1920 förändrades fideikommisset (huvudsyftet med en
fideikommissbildning var att säkerställa att egendomen övergick till
nästa generation utan att delas upp och därmed minskas) till ett
fideikommisskapital. Som ny ägare tillträdde Göteborgs Bank och år 1921
påbörjas avstyckningen av egendomen på 4500 hektar mark. Alla inventarier
i slottet såldes på auktion eller omhändertogs av släktingar. Slottet och den
närmaste parken på sex hektar köptes av Landshövding C. Cedercrantz. 3000
hektar av jordbruksmark, hagmark och skog köptes loss av gårdens
förvaltare Lennart Svinhufvud. Parkområdet köptes upp av Vingåkers
kommun som bildade bolaget Säfstaholms egnahem AB. Den gamla
slottsparken styckas successivt upp och villatomter i parken såldes av
(Björkman, & von Sydow, 1938).
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År 1934 köptes slottet av stiftelsen Vegesackska för att bedriva undervisning
och uppfostran av “bildbara, sinnesslöa gossar" (Kjellberg, 1968).
Verksamheten upphörde 1968. Samma år köpte Vingåkers kommun slottet
och hyrde ut det som kursgård för arbetsmarknadsstyrelsen, AMS (Schnell,
1971). År 1988 sade AMS upp hyreskontraktet och Vingåkers kommun
beslutade sig för att restaurera slottet. Både yttre och inre delar har sedan
dess genomgått stora förändringar med viljan att återskapa känslan från
slottets storhetstid. Sedan 1988 har Vingåkers kommun köpt tillbaka konst
som en gång funnits på slottet. År 1992 byggdes en utescen i parken på
samma plats där det tidigare tvätthuset låg.

På Säfstaholm bildade huvudbyggnaden och trädgården en kvadrat som
omslöts av dubbla stensatta kanaler. Gustaf Sparre med arkitekt Erik
Dahlberg färdigställde anläggningen 1666 – ett tre våningar högt hus med
två flyglar mot väst. Huvudbyggnad med flyglar var ihopbyggda med en mur
som bildade en borggård. På tre sidor, norr, öster och söder om
huvudbyggnaden anlades trädgård. Trädgården upptog en yta av ungefär ett
tunnland. Under denna period sägs trädgården ha innehållit träd och
humlegårdar. På var sida om kanalen planterades lindar som arkadklipptes
för att möjliggöra utsikt över landskapet från slottets paradvåning. Fram till
huvudbyggnaden gick en rak allé som slutade vid kanalen vid porten som
ledde in på borggården. Efter branden 1762 revs murarna till borggården.

Barockanläggningen på Säfstaholm
Barocken är i grunden en fransk trädgård som har det stiliserade franska
flodlandskapet som förebild. Barockens epok varade från 1600-talets mitt
och ungefär ett sekel framåt. De viktigaste komponenterna i en
barockanläggning är långa raka axlar, parterrer och boskéer (Nyblom, 1992).
Under denna tidsepok hade religionen en stor roll i människans syn på
naturen. Enligt religionen var naturen oregerlig och oregelbunden, detta
ansågs bero på människans nyckfullhet – med de raka linjerna kunde ordning
i barockanläggningarna skapas (Nyblom, 1992).

Säfstaholms engelska park
Gustaf Trolle Bonde förändrade Säfstaholm slott successivt genom
implementering av idealen från den engelska parkstilen. För att modernisera
huvudbyggnaden och trädgårdsanläggningen anlitas arkitekten och
professorn Carl Christoffer Gjörwell (Wallin, 1947). Kanalen framför
huvudbyggnaden formades om till en långsträckt damm och kanalerna i
sydväst fylldes igen för att möjliggöra landsvägsförbindelse till
huvudbyggnaden.

1600- talets barockanläggning Säfstaholm, avbildat i Svecia
antique et hodierna (Sörmlands museum, Nyköping)

För att ge huvudbyggnaden en pampigare framtoning sänktes den gamla
trädgården med en meter. Allt av den gamla anläggningen togs bort som låg
innanför kanalerna (Wallin, 1947). En del av den gamla anläggningen som
låg på huvudbyggnadens baksida sparades i den nya anläggningen. Bevarad
holme av träd kallades för kärleksudden och för att komma till den fick man
vandra genom en alallé som kallades för kärleksstigen. Träd planterades i
grupper eller solitärer efter den engelska parkens ideal. Marken formades till
svagt ondulerade åsar och kullar med träd på höjdryggarna. De hängaskar,
paraplyalmar och pyramidalmar som står på framsidan av huvudbyggnaden
idag är planterade under 1880-talet. Vid denna tid hade man ett mycket stort
intresse för förädlade trädformer som skilde sig från naturens vanliga
växtformer. Under 1880-talet omdanades även gräsplanen framför
huvudbyggnaden. Med en tysk stil formades flera svagt svängda gångar och
så kallade tapetgrupper (grupper med tätt planterade, låga, olikfärgade
blomplantor eller bladväxter som ordnas i ett bestämt mönster).
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Parkens ängar var ett viktigt element i landskapsparken på Säfstaholm.
Dessa slogs årligen med lie. Det var en stor mängd olika arter som bildade
blomstermattor i parken under somrarna. Terrängens låga läge utnyttjades
genom att vatten från Vingåkersån leddes in i flera kanaler och dammar i
parken. Det formades således ett landskap med vattenrum och öar
(Wallin,1947). För att parken skulle vara bekväm och så stimulerande som
möjligt byggdes ett flertal bågbroar i trä, dessa var vitmålade och gav
anläggningen karaktär av en lustträdgård i engelsk stil. Efter det att sjön
Kolsnaren nedströms i Vingåkersåns vattensystem sänktes med två meter
1885, dränerades många av parkens kanaler och dammar på sitt vatten.

Säfstaholms slottspark idag
Under 1900-talet har slottsparken genomgått stora förändringar. Vingåkers
tätort har successivt “växt in” i parken och bostadskvarter omsluter idag
parkområdet.

Säfstaholm hade en egen trädgårdsmästarutbildning mellan 1820 och fram
till 1880- talets mitt. Året 1818 stod det av Carl Christoffer Gjörwell ritade
orangeriet färdigt. Det kom att bli ett av Sveriges vackraste orangerier under
1800- talets första hälft. (Wallin, 1947). Orangeriet innehöll avdelningar för
bland annat orkidéer, kaktusar, vindruvor och persikohus för exotiska
frukter. Det fanns också ett ananashus där man även odlade krukväxter. I
orangeriets stora sal ordnades varje år en bal för gårdens folk.
Köksträdgården var stor, den tog upp en yta av sex tunnland. Här fanns en
plantskola för uppdragning av parkträd och fruktträd. Här fanns också
fruktträdskvarter och köksväxtkvarter som kantades av blomsterrabatter.
Trädgården försörjde det egna herrgårdsköket med frukt och grönsaker.
Överskottet såldes på torg i Stockholm och Örebro, samt till handlare i
Vingåker.

Sedan 1968 är det Vingåkers kommun som sköter parkområdet. De största
insatserna har lagts på att hålla parkens dammar, grusgångar och öppna
gräsytor i gott skick.

Det kända äppelträdet med namnet Säfstaholm upptäcktes här år 1851. Det
fridlystes 1921och försågs då med den metallplatta som anger att det är
skyddat enligt lag.

Under 1960- talet delades gårdsområdet i två delar när riksvägen till
Katrineholm (Bondegatan) drogs fram mellan huvudbyggnaden och
orangeriet. Flera av de gamla byggnaderna (tillhörande Orangeriet samt det
gamla stallet) söder om Bondegatan revs i mitten av 1980-talet för att ge
plats åt radhusbebyggelse.

De stora ädellövträd som dominerar i parken kan beskrivas utgöra länken
mellan parkens glansdagar och nuvarande situation. Träden utgör stommen i
nuvarande parkanläggning. För att parken åter ska få status som slottspark
krävs fler insatser förutom trädvård och nyplantering av träd. Det handlar
bland annat om en översyn och utvärdering av de funktioner och mindre
anläggningar som finns i parken idag, bland annat kolonilotter, hundrastgård
och den cirkelrunda köksträdgården.
Parken fungerar idag som en stadspark med olika aktiviteter under främst
sommaren. Exempel på aktiviteter är framträdanden av olika slag, motion,
valborgsmässofirande, marknad och picknick i det gröna eller fika på slottets
café. Förutom dessa aktiviteter har allt fler turister hittat till Säfstaholms
slott, framförallt på grund av de tidigare återkommande konstutställningarna
sommartid.

Vingaker.se

7 (55)

Situationsplan – befintlig struktur och historia. Illustration: Etyd AB
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Övergripande koncept
Slottet och slottsparken har en brokig historia som, i den nya detaljplanen,
föreslås sys ihop till en genomarbetad, hållbar och anpassningsbar del av
Vingåker. Angränsande delområden, av betydelse för upplevelsen av slottet
och parken, inkluderas i detta konceptarbete.
Slottet
Grundidén för omdaningen av området bygger på viljan att forma en
levande/befolkad park som tillför nya värden i Vingåker och som samtidigt
framhäver redan existerande strukturer och funktioner (av betydelse för den
historiska kontinuiteten). Säfstaholms slott med slottspark har potential att
bli ett än mer utarbetat besöksmål i Vingåker, förslagsvis med inspiration
från kulturhus där kulturella aktiviteter samordnas.
I vårt kulturslott kan specifika verksamheter (befintliga och nya) inrymmas
samtidigt som förutsättningar föreslås skapas för samverkan mellan olika
samhällsfunktioner och evenemang, exempelvis skolverksamhet och
konstutställning, konferens och konsert etcetera. Kulturslottets offentliga
utrymmen för exempelvis konst och musik kan då även bli till kreativa
miljöer för näringslivsaktiviteter.
Genom möjligheten att kunna utgå från en befintlig fastighet kan kommunen
med stor ekonomisk varsamhet etappvis forma ett fungerande kulturhus –
Vingåkers kulturslott.
Med ovanstående grundidé som bas för slottets utveckling kan sedan slottet
anpassas och användas för diverse aktiviteter och funktioner såsom bröllop,
övernattning, kurser, och festarrangemang etcetera.

Parken
Under omgestaltningen av Säfstaholms slott och slottspark 1797 - 1817
användes den engelska landskapsparkens ideal som inspiration. Stilen, som
präglas av lummig grönska och mjuka naturliga former, spreds till Sverige
och andra länder under främst 1700-talet. Slottsparkens gestaltning föreslås
även fortsättningsvis utgöras av en bas baserad på estetiken och känslan i
denna parkanläggningsstil. För att synliggöra parkens historia föreslås även
rester i parken, från den regelbundna franska stilen med barockens ideal, få
finnas kvar. Dessa rester i form av mer fyrkantiga former, skapade av raka
promenadvägar, bildar en intressant kontrast till de mer naturanpassade
formerna i parken.
Med mindre justeringar i exempelvis promenadvägarnas sträckningar kan en
tydligare återknytning till parkens historia upprättas och med nya
kontrasterande tillägg kan upplevelsen av parkens karaktär förstärkas.
I kommande kapitel presenteras alla delar i den övergripande
situationsplanen (se nästa sida).
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Situationsplan – omvandlingen. Illustration: Etyd AB
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Historisk återknytning och förädling av kvaliteter
I slottsparken binder slingrande promenadvägar ihop olika parkrum och
möjliggör en variation av scenerier och vyer – här finns ett växelspel mellan
öppna gräsytor och träddungar, mellan ljusa ytor och skuggiga platser.
Denna variation gör parken pittoresk och stämningsfull. Genom nya tillägg
och justeringar i den fysiska strukturen avses parkens befintliga kvaliteter
förstärkas, bland annat genom att förtydliga olika besöksmål inom parken
där besökare bjuds på nya upplevelser. I blickfång, under promenader genom
parken, föreslås utrymmen säkerställas för befintliga och nya delmål i form
av byggnader, växtlighet, vattennära platser och inte minst Säfstaholms slott.
Träd och växtlighet
Följande förslag till förändringar i programområdets vegetation syftar till att
främja historisk återknytning:
-

Det bör övervägas att några få träd i mitten av parken fälls alternativt
flyttas (bland annat trädet inom befintlig rund köksträdgård). Detta för
att hålla den rektangulära ytan framför slottet så öppen som möjligt och
fri från träd/planteringar som kan anses störa historiska siktlinjer och
helhetsintrycket av parken. Inför eventuell fällning/flytt ska arbetet
kontrolleras mot detaljplanen och framtagen trädinventering
(Ekologigruppen AB, 2018).

-

En avgränsad del av skogen öster om befintligt dike (benämnd
“Öppningen” i situationsplanen) föreslås gallras. Detta dels för att
säkerställa en stor, sammanhängande och öppen yta och dels för att
återupprätta den historiska siktlinjen mellan slottet och åkermarken i
öster. Eventuellt kan marken iordningställas/skötas som en äng. Under
1800-talet var ängar ett viktigt element i slottsparken. Dessa slogs
årligen med lie och innehöll en stor mängd olika arter som bildade
blomstermattor i parken (Rönn, 2005).

-

Inom ytan för “Kärleksudden” krävs utifrån situationsplanen inga större
förändringar i befintlig vegetation. Eventuellt kan det bli aktuellt att
gallra lite intill/runt föreslaget läge för nytt lusthus/ny parkbyggnad (se
kapitlet Byggda element, Lusthus/parkbyggnader), samt för
säkerställandet av föreslagen stig fram till detta läge. Udden och stigen
utgör intressanta historiska spår i dagens park som föreslås lyftas fram
på nytt. Under det stora omdaningsarbetet med slottsparken på 1800talet sänktes hela den gamla trädgården med en meter. Detta för att
huvudbyggnaden skulle få en pampigare framtoning. Genom detta
ingrepp så togs allt av den gamla anläggningen bort som låg innanför de
dåvarande kanalerna. En del av den gamla anläggningen som låg öster
om huvudbyggnaden/slottet sparades i den nya anläggningen. Den
sparade delen bestod av en holme med träd och kallades kärleksudden.
För att komma till den fick man vandra igenom en alallé som kallades
för kärleksstigen (Rönn, 2005).
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-

I slottsparkens sydöstra hörn finns en trädformation bestående av i
huvudsak lind, ek och lönn. Träden är placerade i en rund form vilket
bildar en inramad gräsyta i mitten. I situationsplanen kallas denna yta
cirkusplatsen, detta till följd av att den historiskt använts för
uppträdanden/underhållning med syftet att levandegöra och locka
besökare till denna del av parken. För att ytterligare framhäva denna
plats behöver i första hand befintliga träd skötas/ersättas och eventuellt
kompletteras med ytterligare träd. Detta arbete ska stämmas av mot
framtagen trädinventering inklusive åtgärdsförslag (Ekologigruppen AB,
2018) och samråd ska ske med naturvårdskunnig. Den inramade
gräsytan kan fortsätta skötas som idag alternativt ges avvikande
markbeläggning (exempelvis stenmjöl/grus). Ytan kan hållas öppen för
att möjliggöra olika evenemang såsom marknader och konserter. Ytan
skulle även kunna kompletteras med lekutrustning – gärna
cirkusinspirerad.

-

Den yta som i situationsplanen benämns “Äppelparken” föreslås
tydligare kopplas samman med slottsparken genom en bearbetning av
befintlig gångväg fram till det bevarade Säfstaholmsäppelträdet. Det
kända äppelträdet (med namnet Säfstaholm) upptäcktes här år 1851. Det
fridlystes 1921 och försågs då med den metallplatta som anger att det är
skyddat enligt lag. Trädet står på en plats som ingick i den stora
köksträdgården intill orangeriet under 1800-talet. Trädgården tog upp en
yta av sex tunnland. Här fanns en plantskola för uppdragning av parkträd
och fruktträd. Här fanns också fruktträdskvarter och köksväxtkvarter
som kantades av blomsterrabatter, både perenna och ettåriga (Rönn,
2005). Genom att komplettera ytan för “Äppelparken” med ytterligare
fruktträd och eventuellt andra nyttoväxter, såsom bärbuskar och
rabarberstråk, kan platsen (som historisk “rest” från den stora
köksträdgården) ges större dignitet. Parken kan fungera både som en
gemensam trädgård för de boende i området och som en offentlig
“picknicklund”.
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Äppelparken – exempel på möjligt innehåll. Illustration: Etyd AB
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Parkresten söder om orangeriet och väster om nya ”äppelparken”
föreslås bevaras som naturmark med sina höga träd och ängsvegetation.

-

Vingåkersån har historiskt varit ett viktigt inslag i parkens gestaltning.
Dess betydelse föreslås framhävas genom viss gallring av den strandnära
växtligheten. Gallringen ska ske i lämplig omfattning utifrån strändernas
naturvärden (både vad gäller flora och fauna) och de gestaltningsmässiga
principer som föreslås inom ytorna längs ån (se kapitlet Naturstråk längs
ån). Genom försiktiga åtgärder ska en ökad tillgänglighet för
allmänheten till vattnet säkerställas och tydligare visuella kopplingar
skapas mellan områdena norr och söder om ån – mellan föreslagen åpark med naturkaraktär och själva slottsparken. Genom gallring kan
även den historiska siktlinjen från huvudbyggnadens norra gavel mot
kyrkan hållas öppen.

Tillkommande växtlighet bör generellt anpassas så att siktlinjer och gröna
rum i planområdet kan bibehållas. Lägre växtlighet i form av buskar kan
rama in ytor och skapa naturliga avgränsningar mellan funktioner. Vid
fällning av och komplettering med nya träd, samt vid återplantering av
gamla träd, ska särskild kompetens rådfrågas.
En skötselplan ska tas fram. I denna ska det redovisas hur planområdets ytor
och vegetation långsiktigt ska skötas. Framtagen naturvärdesinventering
samt trädinventering med åtgärdsförslag (Ekologigruppen AB, 2019
respektive 2018) blir viktiga underlag i detta arbete.
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Vattenrum
Parkens befintliga vattenrum, i form av dammar (tre stycken), Vingåkersån
och vattenfyllt dike, ska fortsatt hållas öppna men kan längs vissa avsnitt
ramas in med växtlighet, gångvägar och skulpturer samt gångbroar.
Dammarna föreslås bibehållas i sina nuvarande utbredningar. I två av
dammarna återfinns fontäner som bevaras. Genom en ny föreslagen gångväg
förstärks upplevelsen av parkrummet intill Bondegatan och den östra
dammen. Gångvägen binder samman en befintlig väg med läget för den
gamla cirkusplatsen via en ny bro över en smal del av dammen. Mindre
roddbåtar/trampbåtar för uthyrning kan ge besökare nya upplevelser i/av
parken. Mellan dammen längst i väster och Ringvägen föreslås att en låg
häck planteras (exempelvis Avenbokshäck). Dammen och slottsparken i stort
skulle därmed få en mer bearbetad gränszon åt väster.
Även för Vingåkersån föreslås av vattenrummet aktiveras. Dels genom ett
nytt promenadstråk norr om ån (inom föreslagen å-park med naturkaraktär),
genom två nya broar (den ena placeras i samma läge där en bro tidigare
funnits), samt genom iordningställda/möblerade ytor för picknick/grillning
och umgänge. Även i ån kan mindre roddbåtar/trampbåtar för uthyrning ge
besökare nya upplevelser i/av parken. Tillfälliga angöringsplatser/sol/utkiksbryggor föreslås anläggas på Vingåkersån norra strand (se kapitlet
Naturstråk längs ån).
Diket är viktigt för hantering av dagvatten. Vatten från dammarna i parken
avleds till diket och sedan vidare till Vingåkersån. I och med föreslagen
bearbetning av odlingsområdet (med kolonilotter och tematiska trädgårdar),
ny gångväg, ny körbar väg och mer gallrad naturmark lyfts diket tydligare
fram. En mer bearbetad gestaltning/inramning av diket skulle (med hänsyn
till befintliga naturvärden) kunna innefatta en mer meandrande dragning,
stenpartier och partier med högre fallhöjd.
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Inspirationsbilder – vattenrum

Dike – exempel på vattentrappa och
på mindre sittytor längs stränderna
http://www.landezine.com/wpcontent/uploads/2016/06/28Naturalization-river-channellandscape-architectureSuperpositions.jpg (2018-06-25)

Å-strand – exempel på
promenadstråk och utkiksbrygga
http://www.landezine.com/index.php/
2018/05/strandskogen-arninge-ullnaby-topia/ (2018-06-25)

Damm – exempel på aktivering av
dammarna vintertid
http://1.bp.blogspot.com/NvfAFoS6olk/VOe8JJPrCI/AAAAAAAAE3E/XL_fRTA9d
OY/s1600/DSC06840.JPG
(2018-06-25)
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Körbara vägar och gångvägar
För fortsatt möjlighet att kunna utläsa hur parkens utformning påverkats av
olika stilepoker anses det vara intressant att bibehålla blandningen av både
raka och mer böljande stråk. Dock föreslås ett antal justeringar som syftar till
att förstärka historiska siktlinjer och fysiska kopplingar (se illustrationen på
motstående sida). Flera av tilläggen/justeringarna återknyter till den
regelbundna franska stilen (med barockens ideal). Dessa inslag lyfter fram
slottets riktning/placering i landskapet och blir till intressanta kontraster
gentemot den mer böljande/naturanpassade parkanläggningsstilen (den
engelska landskapsparkens ideal som spreds till Sverige under främst 1700talet).
Både de körbara vägarna och gångstråken ska generellt, även
fortsättningsvis, gestaltas som grusade stråk/stråk med stenmjöl. I enlighet
med nuvarande gestaltning föreslås inga kantstöd mellan
markbeläggningarna (grusstråken och omgivande gräsytor) i parkmiljön.
Slottsvägen/huvudentrén föreslås breddas för att tillåta möte mellan
personbil och lastbil, vilket innebär en bredd på 5,5 meter. Längs östra sidan
av vägen planeras för längsgående parkering. Vägen föreslås utformas med
avvikande material i ytterkanterna, vilket möjliggör möte men tvingar
fordonen att sakta ner. Eftersom ingen separat gång- och cykelbana planeras
är det av stor vikt att vägen utformas på ett sätt så att den inte uppmuntrar till
höga hastigheter. Slottsvägen kompletteras med rundkörningsmöjlighet (för
framförallt turistbussar). Rundkörningen innebär ett körstråk upp på
borggården och sedan ned på ny (historisk) vägkoppling som leder tillbaka
till Slottsvägen. Parkens gångstråk (befintliga, justerade och nya) är 1,5-5,5
meter breda.
Kärleksstigen ges en avvikande utformning med en buxbomshäck i mitten av
den grusade stigen. Buxbomen kan planteras i hela stigens sträckning
alternativt endast i sträckan längs den nya parkbyggnaden och
kolonilotterna. Utformningen innebär en historisk återknytning, tanken förr
var att en som kärlekspar först väl framme vid udden och häckens slut skulle
mötas. I ett äldre fotografi syns även kärleksstigen i en lövsal av träd (se
detaljplanens kulturmiljöutredning sid. 17, Sörmlands museum, 2020-0511). Även detta gestaltningsgrepp kan återskapas med hjälp av välvd
växtlighet.

Principsektion – Kärleksstigen och ny parkbyggnad. Illustration: Etyd AB
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Situationsplan – förändringar vägstruktur. Illustration: Etyd AB
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Öppna ytor
Parkens öppna gröna ytor möjliggör en flexibel användning. Här kan spontan
lek samt olika former av rekreation och evenemang äga rum. De öppna
ytorna möjliggör även ett upprätthållande av historiska siktlinjer. Med
föreslagna tillägg i form av mindre lusthus/parkbyggnader och utökat
område för kultur- och fritidsverksamheter (exempelvis odling) ges de öppna
ytorna tydligare inramningar. Ytterligare ett nytt inslag, som syftar till att ge
parken nya upplevelsevärden, är att använda de öppna ytorna som
utställningsrum för konst. I situationsplanen har platser markerats (inom ytan
väster om gamla borggården samt längs Kärleksstigen) som anses vara
särskilt lämpliga att tillfälligt och/eller mer permanent placera exempelvis
skulpturer på. Inom skulpturytan (väster om gamla borggården) bör
symmetri ej eftersträvas, istället bör den engelska landskapsparkens estetik
med mer naturliga och därmed oregelbundna placeringar vara rådande. De
öppna ytorna ska skötas enligt den skötselplan som ska tas fram i samband
med detaljplanearbetet.
Med tillfälliga utomhusutställningar och/eller mer permanenta
konstutsmyckningar stärks slottets konsthistoria - här hängde under 1800talet en av Sveriges största konstsamlingar och på ett flertal ställen i parken
fanns (efter den stora ombyggnaden under 1800-talet) vita statyer
utplacerade på platser som skulle kunna betraktas från flera olika håll, några
statyer stod också ute på öar i parken. Detta anses ha gett parken ett högre
upplevelsevärde. Även i nutid har parken varit och är ett populärt besöksmål
för konstintresserade i och med de tidigare, återkommande tematiserade
utställningarna sommartid.
I parken återfinns även, förutom de öppna gräsytorna, en större grusad yta gamla borggården. Ytan, som utgör en bas för huvudbyggnaden/slottet
föreslås göras något större med mer definierade gränser mot
omkringliggande ytor. Även fortsättningsvis ska ytan rymma uteservering
och cykel- samt bilparkering (se kapitlet Parkens iordningställda ytor och
byggda element, Slottet - tillbyggnader och komplement samt Gamla
borggårdens avgränsningar).
Föreslagen sekvens av öppna ytor (gröna fält). Längst i öster återfinns den yta som föreslås gallras
för att återupprätta den historiska siktlinjen mellan slottet och åkermarken. Illustration: Etyd AB

Vingaker.se

17 (55)

Slottet västerifrån, foto från detaljplanens kulturmiljöutredning (Sörmlands museum, 2020-05-11)

Inspiration – skulpturyta
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d2/
Middelheimpark.jpg/2560px-Middelheimpark.jpg, 2020-07-03)
Skulpturytan väster om slottet. Illustration: Etyd AB
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Parkens iordningsställda ytor och
byggda element
Slottet - tillbyggnader och komplement
Säfstaholms slott drivs av Upplevelseenheten på Vingåkers kommun. Här
hålls många av kommunens kulturevenemang, både i egen regi och i
samarbete med andra aktörer. Under 2018 påbörjades renoveringar i delar av
slottet. Detta utifrån det övergripande målet att kunna bredda utbudet och
öppna upp slottet för fler. Illustrationen till höger visar schematiskt den
invändiga planlösningen för slottets entréplan. Inom de grönfärgade ytorna
(med kontor- och konferensrum etcetera) avses mer administrativa/ej publika
funktioner lokaliseras medan den andra halvan av entréplanet delvis avses
rymma funktioner av mer publik karaktär såsom entréer, slottsbutik, WC och
kapprum (gula ytor) samt matsal/café (orangea ytor). I de rödmarkerade
ytorna återfinns slottets kök med kringfunktioner.
För att “stötta” slottets invändiga funktioner och förbättra tillgängligheten
har sedan tidigare två rampkonstruktioner i trä byggs. Den ena med syftet att
utgöra en upphöjd uteservering med möjlighet till utskänkning från ett av
slottets fönster, den andra med syftet att utgöra en, för rörelsehindrade,
tillgänglig entré in till slottet (se streckade linjer i illustrationen på nästa
sida). Konstruktionerna uppfyller viktiga funktioner men föreslås omformas
för att bättre överensstämma med slottets arkitektur och parkens stilideal.
På samma sida som slottets huvudentré (nr. 3) föreslås, på platsen för den
idag upphöjda uteserveringen, istället en ny ramp åt två håll med en
avskärmande mur av sten byggas (nr. 2). För att underlätta servering bör
möjligheten att tillåta en större öppning/fönsterdörr i fasad övervägas.
Uteserveringens cafémöbler föreslås placeras i den gamla borggårdens
grusade yta (nr. 8). Symmetri i slottets fasad kan åstadkommas genom att
anlägga samma stenkonstruktion söder om huvudentrén (nr. 4).

Rampen, längs slottets fasad åt öster, föreslås även denna bytas ut till en ny
konstruktion i sten (nr. 5). Den nya konstruktionen kan bli mindre
iögonfallande genom att inte låta den kraga ut runt hörnet och vidare söderut,
utan istället dras norrut. Konstruktionen kräver att befintlig trapp (se pil norr
om siffran 5 på illustrationen) flyttas ut från fasaden och kompletteras med
ett djupare viloplan. Denna konstruktion kommer i konflikt med det fläktrum
som byggts i detta läge. Nuvarande fläktrum (nr. 11, streckad linje) föreslås
på sikt ersättas med en ny, bättre anpassad, lösning. Det bör exempelvis
ytterligare utredas om fläktrummet kan placeras i slottet, alternativt längre
bort från huvudbyggnaden. Om detta ej är möjligt ska andra
gestaltningsgrepp testas. Ett alternativ (alt. 2) kan vara att dölja funktioner
för tillgänglighet, varuinlastning och fläktrum bakom en ny fasad som utgör
en ”spegling” av slottets bakomliggande/ursprungliga fasad (nr. 12). Denna
lösning blir till en sekundär, tillgänglig entré (nr. 13).
Övriga funktioner kopplade till slottets invändiga funktioner är dels sophuset
(nr. 7) och köksträdgården (nr. 1). Sophuset föreslås tas bort och dess
funktion eventuellt inrymmas i ny parkbyggnad öster om sophuset.
Köksträdgården kan ges formen av ett upphöjt växtstråk med funktion även
som sittbänk. Längs växtstråket/sittbänken kan öppningar (för passage
mellan den grusade ytan och gräsytan) iordningsställas. Den gamla
borggårdens möte med parken åt öster föreslås markeras med en
sittrappa/sittgradäng (nr. 6, se vidare kap. Gamla borggårdens
avgränsningar). Längs Slottsvägen kan besöksparkering tillåtas och närmare
slottet kan handikapparkering (nr. 10) och parkering för anställda (nr. 9)
iordningställas.
Presenterade idéer avviker från nu befintliga tillbyggnader och förändringar i
fasader. Förslaget befäster exempelvis inte nuvarande fläktrum, igensatta
fönster och befintliga rampkonstruktioner.
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Alt 1. Slottet med förslag på tillbyggnader i förhållande till invändiga funktioner och slottets symmetri i fasad. I detta
alternativ förutsätts flytt av fläktrum in i slottet alternativt längre bort från huvudbyggnaden. Illustration: Etyd AB
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Alt 2. Samma förslag på tillbyggnader som i alt. 1 förutom vad gäller lösningen för fläktrummet. I
detta alternativ döljs erforderliga funktioner bakom en ny fasad med ny sekundär tillgänglig entré
mot parkens östra sida. Illustration: Etyd AB
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Slottets fasad mot väster. Illustration: Etyd AB
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Slottets gavel mot norr – alt.1. Illustration: Etyd AB
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Slottets gavel mot norr – alt. 2. Illustration: Etyd AB
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Slottets fasad mot öster – alt. 1. Illustration: Etyd AB
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Slottets fasad mot öster – alt. 2. Illustration: Etyd AB
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Inspirationsbilder – ramper

Ramp och entrésituation – exempel
på skulpturalt grepp där den nya
konstruktionen får ”sticka ut”
https://78.media.tumblr.com/6608415
2a4716c77a9496c7c81c70688/tumbl
r_nh7g9v84RK1sdwotzo4_1280.jpg
(2018-06-25)

Inspirationsbilder – ramper

Ramp – exempel på material samt
möte mellan ramp och viloplan
https://www.aix.se/wpcontent/uploads/2014/01/Drottn_Teat
er_PL_large1-1140x760.jpg
(2018-06-25)

Ramp – exempel på material samt
möte mellan ramp, viloplan och
trappa
http://carlstedtark.se/upload/Images/
Projekt/3488%20Nykopingsteater/3488_2.jpg
(2018-06-25)

Handräcke – exempel på nätt räcke
anpassat efter sitt sammanhang
https://i.pinimg.com/originals/8d/86/
74/8d867457c0895f64fedffeaa3bbf9d
a2.jpg (2018-06-25)

Ramp – exempel på material samt
ramp i kombination med stenmur
http://www.davidssonpersson.se/foto
album/28/19.jpg (2018-06-25)
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Gamla borggårdens avgränsningar
I slottets stora köksträdgård, som anlades intill orangeriet under 1800-talet,
fanns kvarter med olika nyttoväxter. Som kantväxter runt kvarteren
användes bland annat tusensköna eller gräslök (Rönn, 2005). Detta
gestaltningsgrepp med kantväxter föreslås användas i stråket mellan den
grusade ytan väster om slottet (gamla borggården) och den öppna gräsytan.
Stråkets funktion blir att:
- utgöra en tydlig och ordnad gräns mellan de olika markbeläggningarna
- utgöra köksträdgård med örter och andra nyttoväxter till slottets
restaurangkök
- rymma annan blomstrande/dekorativ växtlighet som kan bidra till
entréytans inramning
- beroende på utformning, även kunna fungera som sittbänk
Sittrappan/gradängen mellan grusytan och den öppna parken i öst hanterar
nivåskillnaderna och blir till en lång avsats att betrakta parken från. Trappan
kan även möbleras med praktfulla växter i krukor.

Föreslagna lägen (svarta streck) för nya avgränsningar av borggården. Illustration: Etyd AB
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Inspirationsbild – mur med sittytor och odling
https://image.architonic.com/imgArc/project-1/4/5205146/cobethe-silo-architonic-the-silo-16-credit-rasmus-hjortshj-coast12.jpg (2020-07-05)
Principsektion – Borggården mot väst med föreslagen mur.
Illustration: Etyd AB

Inspirationsbild – trappavsats/sittgradäng
http://landezine.com/index.php/2016/12/seaside-korbecke-by-wbplandscape-architects/seaside-korbecke-15_2016-claudia-dreysse/
(2020-07-05)
Principsektion – Borggården mot öst med föreslagen trappa.
Illustration: Etyd AB
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Lusthus/parkbyggnader
Befintlig teaterbyggnad (placerad i gräsytan väster om slottet) uppfördes
1992 i en stil som samspelar med slottet.
Befintligt sophus (nordöst om slottet) ges i detaljplanen ej någon fortsatt
byggrätt. Placering och utformning bedöms ej passa in i miljön. Husets
funktion kan eventuellt inrymmas i ny parkbyggnad öster om sophuset.
I slottsparken föreslås tre lägen för nya lusthus/parkbyggnader. De två
parkbyggnaderna mellan slottet och diket hjälper till att definiera parkens
öppna, flexibla ytor. Byggrätten närmast ån har placerats som ett delmål
längs promenadstråket mellan slottet och den gamla ekonomibyggnaden. På
platsen har tidigare ett bostadshus legat. Från den nya parkbyggnadens södra
fasad skapas vackra utblickar mot parken och åt norr formas ett mer
ombonat uterum mot ån. Den andra byggrätten i parkens östra del bidrar till
att definiera ytan för kultur- och fritidsverksamheter (exempelvis odling)
samt blir till ett delmål längs den planerade kärleksstigen. Byggrätten, med
stor andel av fasad glasad, är tänkt att tydligt anknyta till delområdets
historiska trädgårdstema och möjliggöra säsongsodling.
Föreslaget lusthus (öster om diket) har givits en placering inom det
historiska läget för kärleksudden. Jämfört med dess tidigare utbredning
föreslås den nya konstruktionen med kringytor ta upp en mer begränsad del
av den trädbevuxna holmen. Lusthuset kommer att utgöra den nyanlagda
kärleksstigens visuella fond och fysiska målpunkt.
Samtliga tre parkbyggnader föreslås ritas speciellt för respektive plats och
utformas med inspiration från den stil som slottet och parken fick vid den
stora ombyggnationen på 1800-talet – både i form av klassiska tolkningar
och mer moderna omtolkningar av stilen.
Parkbyggnaderna kan uppföras som permanenta rumsförstärkande
byggnader eller som mer temporära konstruktioner/installationer. Bärande
gestaltningsgrepp föreslås vara att de ska innehålla flexibla rum (med hjälp
av enkla konstruktioner) som ska kunna användas vid olika typer av
evenemang, både offentliga (som kan behöva tillfälliga/extra platser för
försäljning av mat och dryck) och privata (såsom bröllop).

Föreslagna lägen (svarta markeringar) för nya parkbyggnader. Illustration: Etyd AB
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Inspirationsbilder – parkbyggnader

Inspirationsbilder – parkbyggnader

Rumslig installation, öppenhet, plats
för kontemplation

Böljande former i linje med den
engelska landskapsparkens stil

http://www.landezine.com/wpcontent/uploads/2015/09/TheWritten-Garden-by-relaisLandschaftsarchitekten-16.jpg
(2018-06-25)

https://static.designboom.com/wpcontent/uploads/2015/06/selgascanoall-serpentine-gallery-paviliondesignboom-09-818x548.jpg
(2018-06-25)

Skulpturala och enkla former som
kan samspela med olika stilepoker
https://images.divisare.com/images/c
_limit,f_auto,h_2000,q_auto,w_3000/
v1476998654/hsgtndl9yw51ana5dgp
3/s-ar-pabellones-museo-marco.jpg
(2018-06-25)

Reflekterande material
https://mitti.se/wpcontent/uploads/2018/04/kyrkogacc8
ardsvacc88gen-2_006_1000px800x530.jpg (2018-06-25)

Lekfull, naturanpassad och tillfällig
installation
Öppet och genomsiktligt lusthus
https://upload.wikimedia.org/wikiped
ia/commons/7/7a/Ulriksdal_park_lus
thus_2011.jpg (2018-06-25)

https://i2.wp.com/iwan.com/wpcontent/uploadsiwan/2016/01/19Shodoshima-RNA0742.jpg?fit=1600%2C1067&ssl=1
(2018-06-25)
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Broar
Slottsparken föreslås kompletteras med två broar över Vingåkersån. Broarna
knyter samman slottsparken med den nya bebyggelsen och å-parken med
naturkaraktär i norr. En tredje övergång/spång föreslås anläggas över en av
dammarna.
Inslaget med broar har en historisk koppling. Terrängens låga läge
utnyttjades genom att vatten från Vingåkersån leddes in i flera kanaler och
dammar i parken. Det formades ett landskap med dammar, kanaler och öar.
För att parken skulle vara bekväm och så stimulerande som möjligt byggdes
ett flertal bågbroar i trä, flera var vitmålade med krysslagda läkt mellan
stolparna. Broarna gav anläggningen karaktär av en lustträdgård i engelsk
stil. Denna modell av bro var vanligt använd i de svenska landskapsparkerna
(Rönn, 2005). Bron norr om slottet var av enklare konstruktion och saknade
räcke.
De nya broarna kan utformas med inspiration från de äldre konstruktionerna
(se bilder i detaljplanens kulturmiljöutredning, Sörmlands museum, 202005-11) och/eller utgöra mer moderna, kontrasterande tillägg för att framhäva
befintliga värden från olika epoker.
Broarna ska vara tillgänglighetsanpassade och blir till nya vistelseytor i
parken med goda utblicksmöjligheter.
Val av brokonstruktioner och anläggningsmetoder kräver noga avvägningar
gentemot identifierade naturvärden (och innebär separata
prövningsprocesser).

Föreslagna lägen (svarta streck) för nya broar. Illustration: Etyd AB
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Inspirationsbilder – broar

Inspirationsbilder – broar

Enkel och lekfull övergång
(eventuellt lämplig över smalt parti i
parkens ena damm eller över diket)

Tydlig och skulptural form

http://www.landezine.com/wpcontent/uploads/2016/11/inspectionpond-play-element.jpg (2018-06-25)

http://arxiubak.blogspot.com/2012/09
/7-bienal-europea-de-paisajerenovacion.html (2018-06-25)

Linjär och genomsiktlig bro som
smälter in i naturen

Böljande form som fångar upp
siktlinjer och stråk

http://arxiubak.blogspot.com/2012/09
/7-bienal-europea-de-paisajerenovacion.html (2018-06-25)

https://www.frankhanswijk.nl/media/i
mages/westersingel_brug_040_ko.jp
g (2020-06-25)

Stål- och träkonstruktion som i
färgskala harmonierar med naturen
http://arxiubak.blogspot.com/2012/09
/7-bienal-europea-de-paisajerenovacion.html (2018-06-25)
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Naturstråk längs ån
Längs Vingåkersåns norra strand (inom fastigheten Åsen 2:6) föreslås att ett
cirka tjugo meter djupt naturstråk bevaras. Här kan en blandning formas
mellan mer iordningställda/möblerade ytor och ytor med bevarad natur.
Förutom ytor för picknick/grillning och umgänge föreslås att anläggande av
sol- och utkiksbryggor samt naturanpassad lekplats prövas. Föreslaget,
slingrande promenadstråk kan länkas samman med befintliga och nya stråk
utanför planområdet.
Längs Vingåkersåns södra strand ansluter själva slottsparken. Genom viss
gallring av växtlighet kan en ökad tillgänglighet för allmänheten till vattnet
säkerställas och tydligare visuella kopplingar skapas mellan områdena norr
och söder om ån. Genom gallring kan även den historiska siktlinjen från
huvudbyggnadens norra gavel mot kyrkan hållas öppen. Intill Ringvägen i
väster är terrängen flack vilket gör ytan lämplig för angöring med
kanot/kajak. Även uthyrning av mindre roddbåtar/trampbåtar, i förslagsvis
detta läge, kan ge besökare nya upplevelser i/av parken. Läget för det gamla
brofästet föreslås få tillbaka sin forna funktion. Vid fästet för den nya bron
kan parkmöbler placeras och via befintlig trappa (som behöver rustas upp)
intill brofästet kan en naturlig och vattennära avsats i terrängen möbleras och
bli till en trevlig vistelseyta.
Val av bryggkonstruktioner och anläggningsmetoder samt viss gallring i
naturmarken kräver noga avvägningar gentemot identifierade naturvärden
samt geotekniska förhållanden (och innebär separata prövningsprocesser).
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Inspirationsbilder – funktioner
längs Vingåkersån

Grillplats
https://www.widala.se/grillplatslekpark (2020-07-03)

Möblerad yta (intill gamla brofästet
på södra stranden)
https://media.lamsao.com//Resources
/Data/News/Auto/hailt/201309/c3b98
a60848ba606215fcaeae6eda89e.jpg
(2018-06-25)

Utkiksbrygga
http://www.kunsteder.dk/sites/default/
files/nouvel-fotosmr.1063crop.jpg
(2020-07-03)
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Principsektion – Naturstråkets norra strand med sittmöbler och exempel på solbrygga. Illustration: Etyd AB
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Yta för kultur- och fritidsaktiviteter
I slottsparkens östra del planeras för ett utökat område som kan upplåtas till
olika föreningar och för olika former av kultur- och fritidsaktiviteter.
Området har historiskt använts för odling och idag återfinns här ett antal
kolonilotter. Detta område skulle därmed även fortsättningsvis kunna nyttjas
för odling med en blandning av kolonilotter och tematiska trädgårdar.
Området avgränsas av befintlig ekonomibyggnad samt den planerade
kärleksstigen. Med hjälp av allmänt tillgängliga, grusade gångstråk kan den
stora ytan brytas ned till olika kvarter. Tanken är att både föreningar,
skolverksamheter och privatpersoner etcetera ska kunna verka inom området
genom att exempelvis ansvara för olika delar/kvarter. Byggrätten intill
kärleksstigen är tänkt att tydligt anknyta till det historiska trädgårdstemat,
möjliggöra säsongsodling och eventuellt (beroende på användning) bidra till
en variation inom odlingslandskapet.
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Inspirationsbilder – odling

Odlingskvarter
https://www.raa.se/evenemang-ochupplevelser/kalenderhandelser/framti
dens-parker-och-tradgardar-hurutvecklar-vi-det-grona-kulturarvet/
(2020-07-03)

Humlestörar som inramande element
https://www.nordiskamuseet.se/sites/
default/files/resize/public/humlegarde
n_2013_foto_peter_s_foa9940_0490x300.jpg (2018-06-25)
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Inzoom illustrationsplan – idé avseende allmänt tillgängliga, grusade gångstråk
inom den stora ytan för kultur- och fritidsaktiviteter (H). Illustration: Etyd AB
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Parkens ljussättning och möblering
Armaturer och belysning
En belysningsplan föreslås tas fram för slottsparken med det övergripande
målet att skapa en upplevelsemässigt trygg och fin park. Initialt har följande
behov identifierats:
-

-

-

Belysning som stärker karaktär och viss funktion (såsom gångvägar och
parkrum vid Säfstaholms slott) samt inbjuder till besök även under
dygnets mörkare timmar.
Belysning som hjälper besökare att orientera sig kvällstid. Belysningen
ska tydliggöra riktningar/stråk och möjliggöra bedömning av avstånd
och gränser. Objekt (såsom träd och viss fast möblering) samt
Säfstaholms slottsfasad etc.) behöver ljussättas för att eliminera mörka
partier i parken.
Stämningsfull och lekfull belysning som skapar nyfikenhet och mindre
rumsligheter i parken. Det kan handla om ljuskällor under träd samt
armaturer som projicerar ljus på vissa platser eller stråk.

Sitt- och parkmöbler
I slottsparken ska en variation av olika typer av sittplatser erbjudas.
Principen är att det ska finnas primära sittplatser i form av parkbänkar och
stolar som är tillgänglighetsanpassade och återkommande i helhetsmiljön.
Som primära, återkommande möbler adderas också skräpkorgar och
belysningsarmaturer.
De informella sittplatserna består av murar, trappor, bryggor och
multifunktionella möbler/skulpturer. Dessa sittplatser fyller en viktig
funktion i det offentliga rummet då de kan ta emot många människor vid
behov. De bidrar även till att skapa spännande miljöer där besökare kan ta
det offentliga rummet i anspråk på ett mer varierat sätt.
Cykelställ placeras på den gamla borggården och ska vara robusta så att
cykelram kan låsas fast.
Som komplement till de primära och informella sittplatserna bör flyttbara
stolar och mindre bord finnas tillgängligt (framförallt under caféets
öppettider och vid andra evenemang). Det tillför parken en föränderlig
dimension och ger besökare möjligheten att njuta av parken på sitt sätt.
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Inspirationsbilder – parkmöbler

Inspirationsbilder – parkmöbler

Informell sittmöbel under träd
http://www.bouroullec.com/upload/m
edias_site/f340_bouroullec_2018_vit
racampus_ringruisseau_photocredits
tudiobouroullec_ldf_08_large.jpg
(2020-10-11)

Cykelställ i enkel, avskalad form
http://landezine.com/wpcontent/uploads/2017/10/Dufaux_11_
entrance.jpg (2020-10-11)

Skulptural sittbänk som speglar sin
omgivning

Rustik sittbänk i trä

https://www.fernandafragateiro.com/
paisagemNao/index.htm (2020-1011)

http://landezine.com/wpcontent/uploads/2019/11/MG_3887.j
pg (2020-10-11)

Flyttbara möbler
https://freight.cargo.site/w/2000/q/75
/i/62c0fb436980881c4d28ff217da52d
11db87165df1e7520a185c85da42389
c76/artilleriet_outdoor_collection_20
19-1.jpg (2020-10-11)
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Möten med parken och fysiska kopplingar
När Bondegatan/den nya riksvägen till Katrineholm anlades under 1960-talet
delades gårdsområdet i två delar. Detta har gjort att sambandet mellan
huvudbyggnaden/slottet och orangeriet, samt slottsparken i stort och
markerna för den gamla köksträdgården inte längre är lika tydligt. För att
återskapa en bättre koppling föreslås följande åtgärder längs Bondegatan:
- Flytt av busshållplats i östergående riktning. Nytt läge intill planerat
entrétorg vid korsningen Bondegatan/Ringvägen. Även omgestaltning av
busshållplats i västergående riktning.
- Omgestaltning av korsningen mellan Bondegatan, Ringvägen och
infarten till Slottsvägen. Trafiksäkerhetshöjande och
hastighetsdämpande åtgärder. Nya övergångar för oskyddade trafikanter.
- Anläggande av nytt övergångsställe som knyter samman befintlig
gångväg inom slottsparken med den gångväg som leder ned till
Säfstaholmsäppelträdet.
För samtliga korsningspunkter/övergångsställen/passager föreslås
anläggande av hastighetssäkrande åtgärder för att öka trafiksäkerheten för
oskyddade trafikanter (exempelvis i form av avsmalningar och platågupp).
Vid korsningspunkter/övergångsställen/passager föreslås även en (i
förhållande till asfalt) avvikande markbeläggning. Markbeläggningen,
exempelvis gatusten som återkommer i Vingåkers mer centrala delar, kan
bidra till att göra trafikanter mer uppmärksamma på den omkringliggande
miljön som utgör en vacker entré till tätorten.
Även via Henalavägen (vid korsningen med Ringvägen) går det att angöra
parken. Här finns sedan tidigare ett bearbetat övergångsställe med avvikande
markbeläggning och farthinder.

Föreslagna lägen (svarta markeringar) för bearbetade korsningspunkter/övergångsställen.
Illustration: Etyd AB
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Idéskiss – korsningen mellan Bondegatan, Ringvägen och infarten till Slottsvägen.
Illustration: Etyd AB
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Stråket från slottsparken längs Bondegatan in mot Vingåkers outlet och de
centralare delarna av Vingåker (med Tennisparken, butiker och restauranger
etcetera) föreslås stärkas med ett nytt sammanlänkande gång- och cykelstråk.
Utrymme för detta stråk finns i den befintliga trädallén söder om Bondegatan
(stråket omfattas inte av detaljplanen).
Genom nya övergångsställen i anslutning till korsningen mellan Bondegatan
och Ringvägen avses orienterbarheten och trafiksäkerheten för oskyddade
trafikanter förbättras. Ett entrétorg föreslås formas i den norra delen av
fastigheten Bielke 1. Här kan trafikanter i allén stanna upp, ta del av
information angående sevärdheter och välja riktning alternativt kliva på
bussen vid busstationens nya läge. För att markera entrén in till centrum
tydligare föreslås att en enkel och öppen paviljongbyggnad placeras på
torget. Konstruktionen kan utgöras av ett skärmtak över delar av torgytan
och/eller bestå av en skulptural form/konstruktion (exempelvis en sittvänlig
skulptur).
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Inspirationsbilder –
paviljong/busshållplats samt gångoch cykelstråk i grönska

Paviljong/busshållplats
http://landezine.com/index.php/2018/
06/valla-park-by-02landskap/ (202010-11)

Paviljong/busshållplats
https://jotaillieu.com/projecten/abusstop-called-april/ (2020-10-11)

Gång- och cykelstråk i grönska
http://landezine.com/index.php/2018/
11/fredrik-hendrikplantsoen-bycarve/ (2020-10-11)
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Nya bostäder
Inom planområdet återfinns förslag på ett nytt bostadskvarter inom
fastigheten Åsen 2:6. Inom fastigheterna Bielke 1 och Orangeriet 4 och 5
föreslås nya bostadshus komplettera befintliga kvarter. Föreslagen ny
bebyggelse beskrivs på efterföljande sidor.
Inspiration till den nya bebyggelsens arkitektur (avseende framförallt
typologier/hustyper, volymspel och riktningar) föreslås hämtas från de runt
slottsparken omkringliggande kvarteren. Hänsyn behöver även tas till själva
huvudbyggnadens/slottets och till det gamla orangeriets arkitektur. Särskilt
karaktäristiska gestaltningsprinciper, som föreslås inkorporeras i de nya
kvarteren, är:
- Till största del tvåvåningsbebyggelse som volymmässigt underordnar sig
slottet, i form av radhus, parhus, friliggande villor/enbostadshus och
mindre flerbostadshus. Inom fastigheten Åsen 2:6 tillåts en större
variation med något högre bebyggelse (2-4 våningar) inom fastighetens
norra och östra delar. Närmast ån lokaliseras lägre bebyggelse.
- Placering av ny bebyggelse anpassas efter den befintliga bebyggelsens
riktningar i landskapet. Volymerna ska inpassas så att de historiska
strukturerna och siktlinjerna fortsatt blir avsläsbara.
- Repetitiva inslag i fasader (såsom fönstersättning). Detta för att främja
ett harmoniskt intryck (som samspelar med parkens lugn) utan för stora
variationer i takformer, fönstersättning och material etcetera. Husen ska
karaktäriseras av enkla, sammanhållna volymer.
- Entréer ska ges en förhöjd status i fasaderna och utformas tydligt.
- Privata zoner intill ny bebyggelse begränsas i utbredning. Istället
planeras för stora gemensamma ytor. Detta till förmån för stora
parkmiljöer samt ombonade gaturum och torg.

Föreslagna lägen (gula ytor) för nya bostäder/bostadskvarter. Illustration: Etyd AB
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Orangeriet 4 och 5
I samband med att Carl Christoffer Gjörwell arbetade med en ombyggnad av
huvudbyggnaden åt Gustaf Trolle-Bonde fick han även i uppdrag att rita
omkringliggande byggnader. I detta uppdrag ingick att rita Orangeriet.
Byggandet av Orangeriet påbörjades 1818 men det stod inte klart förrän
1822. Orangeriet har två sidolängor och ett högt tvärställt mittparti med
rundbågiga element i fasad. Söder om orangeriet återfinns två tvärställda,
senare tillkomna, flygelbyggnader. Utöver de två flyglarna har ytterligare en
byggnad tillkommit öster om huvudbyggnaden.
Komplettering med nya byggnader inom Orangeriet 4 och 5 ska ske på ett
sätt som inte bara bibehåller den nuvarande visuella kontakten mellan slottet
och orangeriet, utan som också stärker sambandet mellan de två parkdelarna.
Noggranna avvägningar krävs för att uppnå den kulturmiljöhänsyn som
området kräver. Följande aspekter påverkar placering och utformning av
byggrätterna:
-

Siktlinjen/den visuella kontakten mellan slottet och orangeriet ska
bibehållas. Orangeriets mittparti bedöms, utifrån äldre fotografier där
sidolängorna döljs av träd, vara särskilt viktigt att kunna se från slottet
och dess gamla borggård.

-

Hänsyn till landskapet. Upplevelsen av orangeribyggnadens upphöjda
läge med en stor öppen gräsyta framför ska värnas (i och med de stora
likheterna med slottet). Genom att placera de nya byggrätterna så nära
orangeriet som möjligt (utan att behöva inkräkta för mycket på kullen)
bedöms upplevelsen av gräsytan, som en förlängning av parken norr om
Bondegatan, kunna bibehållas. Att placera de nya byggrätterna nedanför
kullen gör också att dessa förhåller sig underordnat orangeriets upphöjda
nivå i landskapet.

-

Hänsyn till träden. De högresta träden är ett viktigt inslag i slottsparkens
karaktär och stärker kopplingen mellan de båda sidorna av Bondegatan.
Detta begränsar möjliga byggnadsformer utifrån ambitionen att de båda
byggnaderna ska förhålla sig på samma sätt gentemot orangeriet. Den
ena byggrätten i öster får ett vackert och lite skymt läge i befintlig
träddunge. Här krävs en noggrann inpassning av byggnaden så att träd
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inte skadas under byggtiden (samtliga träd har pekats ut som värdefulla i
genomförd trädinventering). Ett träd bedöms preliminärt behöva fällas.
-

Trädgårdsmark, möblering och eventuella inhägnader påverkar alltid
upplevelsen av närmiljön runt en byggnad. För att bibehålla upplevelsen
av parkmark är det viktigt att de nya byggrätterna ges tydliga ramar så
att de privata zonerna inte tillåts “svälla ut” över gräsytan. För att inte
störa siktlinjen mellan slottet och orangeriet är det också viktigt att
ytterst smala, privata zoner tillåts runt byggrätten åt väster, öster och
norr. Mot orangeriet kan den privata zonen göras något utökad för att
rymma möblerbar uteplats (anpassad efter analyserade bullervärden)
och möjliggöra framkörning av bil för in- och urlastning. En lägre mur
(mellan 0,1 till 0,35 meter) kan eventuellt användas som avgränsning
mellan markbeläggningarna gräs och grus (det vill säga mellan de öppna
gräsytorna och de grusade ytorna omfattande angöringsvägarna och
uteplatserna runt husen). Förutom att muren ger de nya husen tydliga
ramar kan de även behövas för att ta upp nivåskillnader som kantstöd åt
båda håll.

Exempel på låg stenmur som återfinns på orangeriets baksida, foto från detaljplanens
kulturmiljöutredning (Sörmlands museum, 2020-05-11)
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-

De nya byggrätternas form, både vad gäller utbredning och höjd, får inte
konkurrera med orangeriet och slottet. Formen ska vara reducerad för att
bibehålla så mycket visuella kopplingar/siktlinjer mellan slottet och
orangeriet som möjligt. I den kubiska, renodlade form som förespråkas
blir alla fasader mer eller mindre framsidor (vilket är positivt med tanke
på det öppna läget i landskapet med flera långa vyer från vilka
byggnaderna kan upplevas från). Formen, som bedöms kunna samspela
med orangeriets mittparti på ett fint sätt, kan härledas till äldre
paviljongbyggnader som funnits inom slottsparken, samt till andra slottsoch herrgårdsmiljöer där dessa typer av fyrkantiga volymer ofta kan ses
som pendanger framför sina huvudbyggnader.
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Utifrån ovanstående aspekter avseende kulturmiljöhänsyn bedöms följande
struktur vara lämplig att pröva inom området. De två nästintill kvadratiska
”grundvolymerna” liknar i struktur och byggrätter det som den tidigare
detaljplanen tillåter (ändring av stadsplan, beslutad 1948) samt det som den
föregående detaljplanen tillät (stadsplan, beslutad 1943). Den västra
volymen kompletteras med en förlängd och förskjuten huskropp i riktning
mot Ringvägen. Genom förskjutningen hålls de två kvadratiska
”grundvolymerna” intakta och den längre volymen får en underordnad
status. Volymen bedöms (tillsammans med föreslagna byggnader inom
Bielke 1) kunna bidra till en tydligare korsningssituation och en mer
markerad entré in till de centrala delarna av Vingåker.
Befintliga in-/utfarter nyttjas från vilka de nya husen kan nås. Parkering
bedöms dels kunna ske intill respektive byggrätt och dels samlat i anslutning
till de östra plangränserna inom Orangeriet 3 och 5.
Respektive kvadratisk volym bedöms kunna användas för 1-2 lägenheter.
Den längre husvolymen inom Orangeriet 4 bedöms kunna rymma 2-6
lägenheter. Totalt inom de båda fastigheterna bedöms därmed 4-10
lägenheter kunna inrymmas. I detaljplanen ska bestämmelse även möjliggöra
för verksamheter i mindre omfattning som ej utgör en betydande olägenhet.
Detta för att öka byggrätternas flexibilitet.
Byggnadsarea inom Orangeriet 4 och 5: totalt 370 kvm.

Målning av Sävstaholm som visar slottet så som det såg ut när det var återställt efter
branden 1762. Bilden visar några av de kubiska flygelbyggnader som fanns under denna tid.
Tavlan tillhör Nordiska museet
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Bärande gestaltningsprinciper (utifrån idén om en enhetlig utformning):
- Fasader ska ges en regelbunden fönstersättning.
- Fasader ska utföras i puts och ges en ljus kulör som ska harmoniera med
kulören på befintlig huvudbyggnad inom fastigheten Orangeriet 3,
exempelvis bruten vit eller ljust gul.
- Sockeln ska bekläs med grå natursten eller puts i mörk kulör
(exempelvis mökgrå), tydligt avvikande från fasadens kulör.
- Fönsterdörr- och fönsteromfattningar ska ges en putskulör med
avvikande nyans mot fasadens puts som ska harmoniera med kulören på
den befintliga huvudbyggnadens fönsterdörr- och fönsteromfattningar
inom Orangeriet 3.
- Dörr- och fönsterkarmar ska ges en mörk kulör, exempelvis en rödbrun
eller engelsk röd kulör.
- Detaljer i fasad, såsom hängrännor, ska utföras i svart eller mörkgrå plåt.
- Balkonger får endast finnas i fasad mot söder och kraga ut maximalt 1,5
meter från fasad. Balkongräcken ska utformas så att de blir
genomsiktliga.
- Tak ska utföras valmat med maximalt 30 cm takutsprång. Taktäckning
ska vara av svart eller mörkgrå plåt alternativt enkupigt tegel.
- Fasader ska utformas utan synliga byggnadselementskarvar.
- Fasader mot gator och gårdsmiljö ska teckna sig som två våningar under
takfot.
- Bottenvåning ska ha en invändig takhöjd på minst 2,7 meter för att
möjliggöra kommersiell verksamhet.
- Byggnaderna ska utformas efter befintlig terräng. Nivåskillnader ska
huvudsakligen tas upp med förhöjd sockel.
- Höjd på sockelns överkant ska vara mellan 38 meter och 38,8 meter över
angivet nollplan. Mellan byggrätterna inom de två fastigheterna får det
alltså skilja högst 0,80 meter.
- I bottenvånings fasader mot Bondegatan ska bröstningshöjd för fönster
vara mellan 0-45 cm från färdigt golv.
- Markytorna runt byggnaderna får ej asfalteras utan ska utgöras av grus
alternativt stenmjöl. Vid förändring av markens höjd genom utfyllnad,
för att ta upp nivåskillnad mellan byggrätterna och befintlig infartsväg
från Ringvägen, ska en stödmur placeras längs användningsgräns mot
planlagd parkmark. Kvarvarande nivåskillnader tas upp i etapper med
trappor och låga murar som ej överskrider en höjd av 0,50 meter.
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Inspirationsbilder – möte mellan
byggnad och mark/markens
anordnande

Murar och trappor för att ta upp
nivåskillnader
Tydligt definierade ytor mot park
https://images.adsttc.com/media/ima
ges/5731/5cb6/e58e/ce08/c100/00e4/
newsletter/JMR_012_©_FG_SG.jpg?
1462852780 (2020-07-03)

Sockelavslut vid färdigt golv
Fönster och fönsterdörrar från nivå
på färdigt golv i entréplan
Grusad yta runt byggnad markerar
gräns mellan privat och offentligt
https://files.elledecoration.se/uploads
/sites/35/2016/12/etat-arkitekterrasmus-norlander-house-ongotland.jpg (2020-07-03)

Skyddade uteplatser
Putsad fasad i ljus kulör
Dörr- och fönsterkarmar i mörkare
kulör
https://cdn.thespaces.com/wpcontent/uploads/2020/05/Surbrunnsg
atan-9-farmhouse-1.jpg (2020-07-03)
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Idéskiss – ny bebyggelsestruktur, Orangeriet 4 och 5 Illustration: Etyd AB
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Idéskiss/principfasader – ny bebyggelse, Orangeriet 4 och 5. Illustration: Etyd AB

Vingaker.se

47 (55)

Idéskiss/principsektioner, hantering marknivåer och placering av hus – ny bebyggelse, Orangeriet 4 och 5. Illustration: Etyd AB
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Bielke 1
Inom fastigheten Bielke 1 föreslås två nya bostadshus. Den ena volymen
anpassas efter riktningen som befintlig bebyggelse har längs Ringvägen, den
andra förhåller sig till Bondegatan och placeras i liv med föreslagna
byggrätter inom Orangeriet 4 och 5. Tillsammans formar byggrätterna en
halvprivat gårdsmiljö samtidigt som de hjälper till att tydligare definiera
korsningssituationen, gaturummen och entrén in mot Vingåkers centrala
delar. Byggrätten längs Bondegatan blir till en fond intill planerat entrétorg.
Torget är tänkt att “fånga upp” det angörande stråket inom allén intill
Bondegatan. Via torget kan sedan oskyddade trafikanter på ett tydligare sätt
ledas vidare via de nya övergångsställen som planeras över Bondegatan
respektive Ringvägen.
De två bostadshusen föreslås nås via en gemensam infart/utfart via
Ringvägen. Befintlig fastighetsgräns föreslås flyttas något söderut för att
inom planerat entrétorg kunna fånga upp tilltänkt gång- och cykelstråk inom
allén söder om Bondegatan.
Bostadshusen föreslås uppföras som radhus med, i fasad, 3 enheter per
volym. Respektive enhet skulle också kunna delas upp för att rymma två
mindre lägenheter på varsitt våningsplan. Förslagsvis skulle en enhet per
volym kunna inrymma 2 lägenheter vardera (fördelningen skulle då totalt bli
4 större lägenheter och 4 små). Totalt inom de båda byggrätterna bedöms
därmed 4-10 lägenheter kunna inrymmas. I detaljplanen ska bestämmelse
även möjliggöra för verksamheter i mindre omfattning som ej utgör en
betydande olägenhet. Detta för att öka byggrätternas flexibilitet.
Byggnadsarea: totalt båda volymerna 480 kvm.

Idéskiss – ny bebyggelsestruktur, Bielke 1. Illustration: Etyd AB
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Bärande gestaltningsprinciper:
- Fasader mot gator och gårdsmiljö ska teckna sig som två våningar under
takfot. En tredje våning får tecknas i gavelfasad.
- Bottenvåning ska ha en invändig takhöjd på minst 2,7 meter för att
möjliggöra kommersiell verksamhet.
- I bottenvånings fasader mot Bondegatan ska bröstningshöjd för fönster
vara mellan 0-45 cm från färdigt golv.
- Huvudentréer skall placeras mot gata och/eller torg, allmän platsmark.
- Takterrasser integrerade i takets lutning eller anlagda på platta tak får
finnas.
- Tak får förses med takkupor som får uppta högst en tredjedel av takets
längd från takfoten räknat. Respektive takkupa får göras maximalt 1,4
meter bred.
- Balkonger får finnas mot gårdsmiljö och kraga ut maximalt 1,75 meter
från fasad, ovan prickmark.
Principritningarna på följande sidor ligger till grund för detaljplanens
bestämmelser.
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Inspirationsbilder – möte mellan
byggnad och mark/markens
anordnande

Murar och trappor för att skapa en
halvprivat zon mot gata/torg
https://entasis.dk/wpcontent/uploads/2019/11/entasiskrøyer-hus-molevitten-S7-K32000x963.jpg (2020-07-05)

Sockelavslut vid färdigt golv
Fönster och fönsterdörrar från nivå
på färdigt golv i entréplan
Upphöjda uteplatser mot gårdsmiljö
https://afasiaarchzine.com/wpcontent/uploads/2016/11/EFFEKT-.Thurøhus-apartments-.-Copenhagen10-1200x760.jpg (2020-07-05)

Låg mur mellan torg och bostadshus
https://afasiaarchzine.com/wpcontent/uploads/2020/07/StantonWilliams-.-North-West-Cambridge-.Eddington-afasia-18-250x250.jpg
(2020-07-05)
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Idéskiss/principfasad mot Ringvägen
– ny bebyggelse, Bielke 1.
Illustration: Etyd AB
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Idéskiss/principfasad mot
Bondegatan och nya entrétorget
– ny bebyggelse, Bielke 1.
Illustration: Etyd AB
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Åsen 2:6 och 2:8
Fastigheten Åsen 2:6, norr om Vingåkersån, är idag ianspråktagen av
Ekholmens handelsträdgård (verksamheten har dock lagts ned och
fastigheten sålts). Ytorna runt befintliga hus och växthus har använts för
bland annat uppställning av redskap och växter. Närmast vattnet är marken
idag svårtillgänglig på grund av sly/växtlighet, stängsel och staket.
Visionen för området bygger på en struktur med ett bevarat naturstråk
närmast vattnet och med en “inre” social kärna i form av parkmark (med
exempelvis orangeri och aktivitetsytor för de boende) som i sin placering
kan kopplas till platsen för den tidigare verksamheten. Visionen bygger även
på ett bevarande av viss befintlig bebyggelse som föreslås kunna användas
som gemensamhetshus (om inte som bostäder). Bevarande av äldre hus
anses kunna lyfta området och från start ge det en egen identitet. Det hus
som föreslås sparas och ges ett nytt sammanhang inom Åsen 2:6 är
huvudbyggnaden/det gamla bostadshuset. Ytterligare uthus och/eller växthus
kan sparas eller återanvändas om skicket tillåter det. Även bostadshuset
inom Åsen 2:8 föreslås bevaras.
En styrande aspekt för gestaltningen av området är närheten till
slottet/slottsparken och de historiska siktlinjer som identifierats. Den
klassiska vyn av slottet har länge varit sedd från dammens sydvästra sida.
Denna vy är därmed mycket viktig att ta hänsyn till vid planeringen av Åsen
2:6. Vyn från detta håll bör inte störas av ny bebyggelse i blickfånget. Detta
gäller även i förhållande till viktiga siktlinjer mot kyrkan från slottet. Det är
viktigt att det även fortsättningsvis är möjligt att se kyrkan i relation till
parken och som en del i den arkitektoniska helheten.
En bebyggelsestruktur föreslås med till största del tvåvåningsbebyggelse
som volymmässigt underordnar sig slottet, i form av radhus, parhus,
friliggande villor/enbostadshus och mindre flerbostadshus. Närmast ån
lokaliseras lägre bebyggelse (parhus och friliggande villor/enbostadshus) i
en sammanhållen, repetitiv och “luftig”/genomsiktlig struktur som kan bidra
till inramningen av parken. För mycket variationer i detta läge bedöms
kunna störa upplevelsen av slottet och parkens lugn. Volymmässigt knyter
typologierna an till de större villorna längs Slottsvägen, Grevgatan och
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Ringvägen. En större variation med något högre bebyggelse (2-4 våningar)
föreslås inom fastighetens norra och östra delar. Inom fastigheten Åsen 2:8
återfinns en flexibel byggrätt som möjliggör för skola, bostäder, kontor och
olika typer av verksamheter. Även i bostadsbebyggelsen inom Åsen 2:6 ska
det möjliggöras för verksamheter i mindre omfattning som ej utgör en
betydande olägenhet. Detta för att öka byggrätternas flexibilitet.
Den totala byggnadsarean inom kvartersmark med huvudändamålet bostäder
(fördelat på respektive tilltänkt typologi):
- Flerbostadshus (4 volymer, 2-4 respektive 3-4 våningar) – 1680 kvm
- Parhus (7 volymer, 2 respektive 2-3 våningar) – 1004 kvm
- Radhus (17 volymer, 2 våningar) – 1190 kvm
- Friliggande villor/enbostadshus (7 volymer, 2-3 våningar) – 910 kvm
I stort föreslås tre olika gatutyper inom bebyggelsestrukturen;
- Huvudgata – 15 meter bred, dubbelriktad med två körbanor, gångbana
på båda sidor, kantstensparkering med planteringar
- Lokalgata – 10,25 meter bred, dubbelriktad med två körbanor, gångbana
på ena sidan, kantstensparkering
- Lokalgata – 9 meter bred, enkelriktad med en körbana, gångbana på ena
sidan, kantstensparkering
Som komplement till de tre gatutyperna ska släpp mellan husen möjliggöra
för smala och gena gång- och cykelstråk. Bebyggelsestrukturen ska även
bidra till olika typer av rumsligheter i olika skala och med olika grad av
offentlighet. Ombonade offentliga miljöer ska formas, bland annat genom att
placera byggnader nära gatumark och torg, utan djupa förgårdsmarker. Även
komplementbyggnader som uppförs fristående kan bidra till inramningen av
de offentliga rummen.
De privata utemiljöerna ska ytmässigt begränsas och tydligt avgränsas mot
allmän platsmark. Detta gäller särskilt längs ån där naturmarken inte får
privatiseras eller upplevas privatiserad. Avgränsningen bör i detta läge (mot
naturmarken och ån) ges en sammanhållen/enhetlig gestaltning, exempelvis i
form av en låg häck eller mur.
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Bärande gestaltningsprinciper:
- Majoriteten av husen ska ges en låg tvåvåningsskala som bygger vidare
på volymspelet i omkringliggande kvarter. En större variation med något
högre bebyggelse (2-4 våningar) föreslås inom fastighetens norra och
östra delar.
- Husen ska generellt karaktäriseras av enkla, sammanhållna former.
Takterrasser, balkonger och takkupor ska regleras på olika sätt beroende
på framförallt placering och hustypologi. För att säkerställa enkla och
nätta volymer närmast slottet ska exempelvis takterrasser, balkonger och
takkupor regleras bort för parhusen i detta läge.
- Parhusen närmast Vingåkersån ska placeras vinkelrätt mot Säfstaholms
slott. På så sätt bildas en sammanhållen fond mot parken.
- Husens fasader ska i de flesta fall utföras i puts och ges en ljus kulör
som ska harmoniera med kulören på Säfstaholms slott, exempelvis
bruten vit eller ljust gul.
- Taktäckning ska i de flesta fall vara av svart eller mörkgrå plåt.
- Huvudentréer ska placeras så att de bidrar till möten mellan människor,
det vill säga mot allmän platsmark såsom gata och torg.
- I flera av husens bottenvåningar, mot viss allmän plats, ska fasader
utformas med bröstningshöjd för fönster som får vara maximalt 70 cm
från färdigt golv. Syftet är att motverka slutna fasader och istället låta de
nya husen bidra till mer levande inramningar av kvarterens allmänna
gator, parker och torg.
- Uteplatser till bostäderna ska mot allmän platsmark tydligt avgränsas.
Förslagsvis med låg granitmur eller med låg häck.
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Idéskiss – ny bebyggelsestruktur, kvarteret Åsen. Illustration: Etyd AB
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