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Eskilstuna – den stolta Fristaden

Kommunstyrelsen 

Yttrande över ansökan om dispens från 
reservatsföreskrifterna för Sundbyholms 
naturreservat för uppförande av en ramp vid 
Sigurdsristningen. 

Förslag till beslut

Tillstånd medges för att anlägga en ramp av trä över marknivån enligt skiss i 
ansökan för att tillgänglighetsanpassa Sigurdsristningen. 

Ärendebeskrivning

Sigurdsristningen är en av Sveriges största och mest kända hällristningar och är 
inhuggen i en fast berghäll vid Ramsund nära Sundbyholm. Ristningen som i bild 
visar den fornnordiska sagan om Sigurd Fafnesbane och har en text om en forntida 
bro över Ramsundet, är ett av Eskilstuna kommuns viktigaste besöksmål. Hällen 
ligger några tiotal meter från vägen mellan Sundbyholm och Mora by.  För att 
komma nära och se ristningen behöver man ta sig upp för en kort men ganska brant 
slänt över låga berghällar, vilket idag inte är möjligt med rullstol, elfordon för 
rörelsehindrade eller barnvagn.
Stadsbyggnadsförvaltningens projekt- och GIS-avdelning har i samråd med 
kommunledningskontoret och länsstyrelsens kulturmiljöenhet projekterat en ramp 
utformad som en spång som är tänkt att gå diagonalt från bilvägen nära 
parkeringsplatsen till en bredare plattform nedanför Sigurdsristningen, där det ska 
finnas plats att samla en grupp besökare. Vid plattformen, men även på räcket 
utmed rampen ska det finnas information om områdets historia. Rampen ska 
byggas på korta stolpar över en oförändrad markyta. Anledningen är att hela 
området kring ristningen är en fornlämningsskyddad kulturmiljö, där schaktning 
eller utfyllnad ska göras i så liten utsträckning som möjligt. Tillstånd från 
länsstyrelsen behövs för åtgärder som påverkar allt som ligger under markytan.

Bedömning och villkor

Anläggningen ska byggas som en spång i trä placerad över en bevarad markyta. 
Den ska vara anpassad till gällande riktlinjer för rullstolsramper, när det gäller 
bredd, lutning och räcken. Rampen ska också ge ett diskret intryck med en smäcker 
konstruktion med tunna räcken som inte skymmer ristningen. Länsstyrelsens 
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kulturmiljöenhet följer fortlöpande planeringen. Befintliga träd ska i möjligaste 
mån lämnas kvar, men grenar kommer behöva tas bort utmed rampen. Arbetena 
bör utföras under kontroll av Stadsbyggnadsförvaltningen och reservatsförvaltaren 
på kommunledningskontoret.  Uppstår frågor som berör kulturmiljön hänskjuts 
dessa till länsstyrelsen.

Anläggningen är ett försiktigt ingrepp i den historiska miljön, som syftar både till 
att fler ska kunna se Sigurdsristningen på plats genom ökad tillgänglighet och att 
markslitaget från besökare ska minska. Rampen bör inte vara tillåten för cykel- och 
mopedtrafik. För att anläggningen inte ska förfalla över tid, skrivs kvalitetskrav på 
skötseln in i skötselplanen för Sundbyholms naturreservat.

Kommunledningskontoret bedömer sammanfattningsvis att ingreppet uppvägs av 
den ökade tillgängligheten och minskade slitaget.

Finansiering
Anläggningskostnaden belastar kommunstyrelsens investeringsbudget för 
Sundbyholm.

Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
En viktig kulturmiljö i kommunen tillgängliggörs för flera, vilket kan öka intresset 
för regionens historia.

Kommunledningskontoret

Pär Eriksson Kristina Birath
Kommundirektör Miljö- och Samhällsbyggnadsdirektör

Beslutet skickas till:
Stadsbyggnadsförvaltningen, Projekt och GIS
Kommunledningskontoret, Miljö- och samhällsbyggnad
Länsstyrelsen i Södermanlands län, kulturmiljöenheten

 










