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Volymstudier – Detaljplan del av Sävstaholm 13:6
m.fl.
Vingåkers kommun, 2021-06-21

Översiktsbild över hela planområdet
Detaljplanen består av några olika delar: Slottet och slottsparken, bostadsområdet
norr om Vingåkersån, bostäder inom fastigheten Bielke1 nere i planens sydvästra
del och bostäder framför Orangeriet. Ställplats för husbilar har tagits bort sedan
samrådet.
Denna volymstudie är en bilaga till planhandlingarna för ”Detaljplan för del av
Sävstaholm 13:6 m.fl.”. Syftet är att studera hur föreslagna nya bostäder norr om
orangeriet och inom fastigheterna Åsen 2:6 och 2:8 samt Bielke1 kan anpassas till
kulturmiljön kring Sävstaholms slott och Orangeriet.
Nybyggnation i form av två bostadshus norr om orangeriet riskerar att förvanska
den värdefulla kulturmiljön. I planförslaget har två befintliga byggrätter justerats
för att bättre passa in i kulturmiljön. Sambandet och relationen mellan Orangeriet
och Slottet är viktiga att bevara. Särskilt den visuella kopplingen ska värnas.
Byggnation inom Åsen 2:6 och 2:8 kan med sin närhet till Slottet påverka
upplevelsen av slottsmiljön negativt. Viktig att bevara är siktlinjen mot kyrkan.
Volymstudierna ska belysa om det är av ett angeläget allmänt intresse att sänka
höjden på flerbostadshusen.
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Vy från Bondegatan mot slottet
På bilden syns slottsparken i förgrunden med Sävstaholms slott. Längre bak
skymtar de nya föreslagna flerbostadshusen inom Åsen 2:6. Bakom det skymtar
kyrktornet för Vingåkers kyrka. Ett 47m högt torn. I bilden nedan har
flerbostadshusen sänkts 1 vån. Bedömningen är att kulturmiljön påverkas lite av
båda förslagen. Viktigare är att husen passar in i form och färgsättning i enlighet
med det gestaltningsprogram som tagits fram samt planbestämmelserna i
plankartan.

Låga flerbostadshus
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Vy från slottsgården mot nytt bostadsområde.
Det nya bostadsområdet syns på andra sidan ån inbäddad i grönskan. Borta i
fjärran skymtar kyrktornet. Att bevara siktlinjen mot kyrkan från slottsgården har
varit viktigt.

Vy från slottsgården mot nytt planerat bostadsområde.
Den rika grönskan längsmed ån blockerar idag siktlinjen mot kyrkan. Grönskan
föreslås bevaras och skötas för att bevara och utveckla naturvärden. Planen har
ändå tagit hänsyn till siktlinjen mot kyrkan och placerat högre bebyggelse inom
Åsen 2:6 så att den inte ska störa. Ny bebyggelse blir till stora delar dold från
slottet av den rika växtligheten. Man kommer endast ana att den finns där.
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Från andra sidan slottet finns även här en siktlinje mot kyrkan mellan de nya
flerbostadshusen. Även här har en sänkning av flerbostadshusen prövats. Se bild
nedan.

Flerbostadshusen sänkta en våning.
Siktlinjen mot kyrkan är intakt både med högre och lägre bebyggelse.
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Henalavägen.
Variationen i byggnadshöjder och byggnadstyper med en blandning av
flerbostadshus, radhus och friliggande enbostadshus syftar till att skapa ett
dynamiskt stadsrum. Variationen hjälper till att forma mötesplatser. Lägre
bebyggelse bryter upp storskaligheten till en mänsklig skala och högre bebyggelse
ramar in torg, gata och park. Radhusen i bilden har entréer mot Henalavägen och
flerbostadshusen med sina fyra våningar ger ekonomiskt utrymme för lokaler i
bottenplan som aktiverar de allmänna platserna.

Vy från Slottsskolan mot nya bostadsområdet.
Den högre bebyggelsen definierar entrén in i bostadsområdet. Den högre
bebyggelsen bedöms i detta fall ge tydligare definierade stadsrum. Detta i
kombination med ökade ekonomiska möjligheter att bygga lokaler i bottenplan
bidrar till mer levande stadsrum.
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Entrén från Henalavägen in i nytt bostadsområde.
I bilden nedan har bebyggelsen sänkts en våning. Den högre bebyggelsen bedöms
i detta fall ge tydligare definierade stadsrum. Detta i kombination med ökade
ekonomiska möjligheter att bygga lokaler i bottenplan bidrar till mer levande
stadsrum.

Entrén från Henalavägen in i nytt bostadsområde med lägre flerbostadshus.

Vy inifrån nytt bostadsområde mot kyrkan.
Kyrkan skymtar i utblickar mellan husen.
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Vy inifrån nytt bostadsområde mot slottet.
Den lägre bebyggelsen närmast ån och slottet mjukar upp övergången till slottet.
Naturstråket med en bredd om drygt 20m bäddar in bebyggelsen i grönska och
skärmar av slottet från det nya bostadsområdet. Se även följande två bilder.

Vy mot nytt bostadsområde från slottsgården.
Den lägre bebyggelsen närmast ån och slottet mjukar upp övergången till slottet.
Naturstråket med en bredd om drygt 20m bäddar in bebyggelsen i grönska och
skärmar av slottet från det nya bostadsområdet.
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Vy från bro över ån. Nytt bostadsområde till vänster och slottet skymtar till höger.

Översikt Orangeriet. Fastigheten Bielke1 med nya bostäder till höger i bild. Justerade byggrätter
närmast Bondegatan framför Orangeriet.
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Vy mot Orangeriet från slottsgården.
Den visuella kopplingen mellan Orangeriets huvudbyggnad och slottet anses
särskilt viktig att bevara. Byggrätter framför Orangeriet har anpassats så att de inte
inkräktar på denna siktlinje.
Det är idag i huvudsak Orangeriets mittparti som syns från slottet och så har det
varit även historiskt. De höga träden i slottsparken bäddar in byggnaden i grönska.
Justerade nya byggrätter vid Orangeriet är placerade åt sidorna så att det finns en
stor öppen yta framför huvudbyggnaden. Den historiska siktlinjen från
slottsgården påverkas därför inte av byggrätterna.

Vy från slottsparken mot Orangeriet
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Vy från slottsgården mot Orangeriet

Vy från Bondegatan med ny bebyggelse inom Bielke1 i förgrunden och Orangeriet i bakgrunden.
Bebyggelse inom fastigheten Bielke1 kommer delvis dölja sikten mot Orangeriets
huvudbyggnad. Historiskt har Orangeriet från denna sida legat inbäddad i
grönska. Ny bebyggelse sätter orangeriet i ett annat sammanhang. Gaturummen
blir mer definierade och bebyggelsen väver samman tätorten med slottsområdet.
Idag är stadsrummet i området otydligt med dåliga kopplingar för gående i
korsningen. Som helhet känns området dåligt omhändertaget och stökigt med
omotiverade gräsytor. Detta är en konsekvens av att Orangeriet skurits av från
slottsparken i och med dragningen av Bondegatan. Att Orangeriet får ett nytt
sammanhang bedöms kunna stärka områdets karaktär och bjuda in till vistelse i
högre grad än idag. Nya byggnader framför Orangeriet kan hjälpa till att
annonsera huvudbyggnaden som ligger tillbakadragen från vägen. Byggnader inom
Bielke1 formar tillsammans med nya byggnader inom Orangeriet ett tydligt
gaturum som bildar trygga och trevliga stråk. Torgytan vid Bielke1 blir en
potentiell mötesplats från vilken Orangeriets huvudbyggnad skymtar.
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Vy från Bondegatan mot Orangeriet i dagsläget.

Vy från Bielke1.
Orangeriets huvudbyggnad skymtar från torget framför nybyggnationen inom
Bielke1.
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Vy mot Orangeriet idag.
Ny bebyggelse bedöms kunna skapa ett sammanhang där hela områdets karaktär
stärks och bjuder in till vistelse. Idag ligger huvudbyggnaden tillbakadragen och
dold. Den har förlorat sitt tidigare sammanhang som en del i slottsparken i och
med att Bondegatan skär av byggnaden från parken. Ny bebyggelse bedöms
därför påverka upplevelsen av huvudbyggnaden lite.

Vy från slottsparken mot Orangeriet
Från slottsparken är Orangeriet i huvudsak dold av den rika grönskan. Nya
byggrätters placering tillåter fri sikt mot Orangeriets huvudbyggnad från stora
delar av parken.
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Vy från slottsparken mot Orangeriet

Från Ringvägen blir Orangeriets huvudbyggnad delvis dold av nya byggrätter.
Huvudbyggnaden reser sig dock över dessa. Även här kan nya byggrätter hjälpa till
Att annonsera huvudbyggnaden mot omgivningen.
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Vy mot Orangeriet och Bielke1.
Nya byggrätter inom Bielke1 och Orangeriet formar tydligare gaturum. Området
får en tydligare inramning som ger bättre möjligheter att vistas på platsen.
I skala underordnar sig ny bebyggelse Orangeriets huvudbyggnad.

