
APRIL 2022 
VERSION 1.0

Ett program för stärkt arkitektur 
och stadsbyggnad

Sju långsiktiga mål för att uppnå 
Arkitekturevolution 2030 

Eskilstuna
Arkitektur



ARKITEKTUR ESKILSTUNA APRIL 20222



Innehåll

Tillfällig arkitektur på Fristadstorget 2018, som nu ingår i 
kommunens lokalbokningssystem för uthyrning. 

Förord

1. Varför ett arkitekturprogram? 
Behov 

Syfte 

Nationell arkitekturpolitik: Gestaltad livsmiljö 

”Eskilstuna Arkitekturevolution”

Process 

Frågor guidar från program till verklighet 

2. Vad är arkitektur? 
Arkitektonisk idé

Stadens byggstenar
 Landskapet och topografin

 Offentliga rum

 Kontinuerligt rörelsenät

 Kvarter och byggnader

3. Hur vill Eskilstuna utvecklas? 
Dagens arkitektur är framtidens kulturmiljö 

Vision 

Mål och strategier

 MÅL 1: UTVECKLA IDENTITETEN
 MÅL 2: BIDRA TILL HELHET
 MÅL 3: STÖDJA VARDAGSLIV
 MÅL 4: ANVÄND NATURENS KRAFT
 MÅL 5: BERÖRA
 MÅL 6: FRAMTIDSSÄKRA
 MÅL 7: ÖPPNA FÖR SAMTAL

4. Samtalsguide 
Samtalsguidens sju frågor

Vem använder samtalsguiden? 

Mall: Så bidrar ditt projekt till målen i Arkitektur Eskilstuna 

5. Appendix 
Ordlista

Vidare läsning
 Arkitektur och stadsbyggnad enligt svensk lag

 Andra kommunala planerings- och hållbarhetsdokument

Arbetsteam och arbetsmetod 

sid 5

sid 6 

sid 10

 

sid 16

sid 52 

sid 56 

MÅL 1: UTVECKLA IDENTITETEN
1.1  Låt nyskapande arkitektur få ta plats 

1.2  Använd platsens historia och nutida berättelser   

som utgångspunkt vid utveckling  

 Sex strategier för byggande på landsbygden

1.3  Betydelsefulla platser kan förstärkas med särskilt 

utmärkande byggnader, fristående eller höga hus

 

MÅL 2: BIDRA TILL HELHET
2.1  Utforma bottenvåningar till ett aktivt stadsliv,  

med entréer och verksamhetslokaler mot gatan  

2.2  Skapa god balans mellan täthet, byggnadens höjd 

och gatans/platsens bredd

2.3  Dela in kvarter i flera fastigheter eller med flera 

arkitektinsatser

MÅL 3: STÖDJA VARDAGSLIV 
3.1  Planera flerfunktionella samlingspunkter och 

kontinuerliga, orienterbara stråk för möten  

mellan människor  

3.2  Utforma stadens rum för socialt liv med barnen i 

fokus 

3.3  Säkerställ att alla delar av staden har tillgängliga, 

jämlika publika mötesplatser i form av torg och parker

MÅL 4: ANVÄND NATURENS KRAFT 
4.1  Planera landskap, parker och vattenmiljöer för att 

bidra med ekosystemtjänster och attraktionskraft   

4.2  Säkerställ att alla delar av staden har närhet till miljöer 

för rekreationer och återhämtning 

4.3  Utforma bebyggelse och den fysiska miljön utifrån 

platsens mikroklimat för att skapa goda vistelsevärden 

MÅL 5: BERÖRA 
5.1  Utforma byggnader och gemensamma rum 

 så att de ger oss sinnliga upplevelser

5.2  Planera gatans sträckning med hänsyn till 

orienterbarhet, blickpunkter och upplevelser

5.3  Presentera i varje projekt en tydlig arkitektur- och 

stadsbyggnasidé

MÅL 6: FRAMTIDSSÄKRA 
6.1  Väg alltid kortsiktiga investeringskostnader mot 

byggnaders och platsers långsiktiga användbarhet 

6.2  Placera och utforma byggnader för att minimera 

energibehov och möjliggöra integrerade 

förnyelsebara energikällor 

6.3  Planera och möjliggör för klimatneutrala lösningar  

ur ett livscykelperspektiv 

MÅL 7: ÖPPNA FÖR SAMTAL 
7.1  Samverka med andra aktörer, testa nya former   

för dialog i ett tidigt skede och dela erfarenheterna  

till kommande projekt

7.2  Verka för pilot- och tillfälliga projekt som utmanar och 

testar innovationer och nya gestaltningsidéer

7.3  Använd medveten markpolitik och arbeta med 

arkitekturtävlingar och parallella uppdrag

sid 20

sid 26
 

sid 32

sid 36 

 

sid 40

sid 44

sid 48

ARKITEKTUR ESKILSTUNAAPRIL 2022 APRIL 2022 3
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Eskilstuna
Ett program för stärkt arkitektur och stadsbyggnad

Arkitektur

Arkitekturen speglar Eskilstunas utveckling och framtida identitet.  
Foto Eskilstuna kommun, Gunilla Frenne, Anders Bobert

Sarita Hotti                                                                              
Ordförande stadsbyggnadsnämnden                              

Gestaltade livsmiljöer, dvs städer, tätorter, landsbygd och dess arkitektur tillhör och 
påverkar oss alla.

Vart vi än vänder oss finns arkitekturen där, i rummet du sitter, i tegelstenen eller 
panelbrädan du lutar dig mot, i fönstret du tittar ut genom, i byggnaden som värmer och 
skyddar dig, på gatan där du promenerar, i trädet där barnet klättrar, i parken där du tar den 
välbehövliga pausen och slutligen, i staden som är något större och mer betydelsefullt än 
sina delar var för sig.

Arkitektur Eskilstuna ska förtydliga att arkitektur i alla olika skalor, i sin grundläggande form, 
är en viktig förutsättning för mänskligt liv, samvaro och utveckling. 

Programmet ska stödja genomförandet av Agenda 2030, FN:s 17 globala hållbarhetsmål 
och kommunens uppsatta mål för ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, genom 
kvalitativ arkitektur och stadsbyggnad.

Eskilstuna kommun gör ArkitekturEvolution.

Daniel Ängmo
Stadsarkitekt

Arkitektur Eskilstuna   UTKAST 181203
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Arkitektur
ESKILSTUNA

– ett arkitektur- och 
stadsbyggnadsprogram 

Stadsmiljöer och dess arkitektur tillhör och påverkar oss alla. Ett av målen 
med Arkitektur Eskilstuna är att få alla aktörer med på ett samtal om 
arkitektur- och stadsbyggnadskonsten. 

Vart vi än vänder oss finns arkitekturen där, i rummet du sitter, i tegelstenen 
eller panelbrädan du lutar dig mot, i fönstret du tittar ut genom, i byggnaden 
som värmer och skyddar dig, på gatan där du promenerar, i trädet där barnet 
klättrar, i parken där du tar den välbehövliga pausen och slutligen, i staden 
som är något större och mer betydelsefullt än sina delar var för sig. 

Arkitektur Eskilstuna ska förtydliga att arkitektur och stadsbyggnad i sin 
grundläggande form är en viktig förutsättning för mänskligt liv, samvaro 
och utveckling. Programmet ska stödja genomförandet av de ekonomiska, 
sociala och ekologiska hållbarhetsmålen, genom kvalitativ arkitektur och 
stadsbyggnad. 

Eskilstuna kommun gör ArkitekturEvolution.  

Trevlig läsning

Daniel Ängmo 
Stadsarkitekt

ESKILSTUNA GÖR

ARKITEKTUREVOLUTION*
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Varför ett arkitekturprogram?

Behov 

Som så många kommuner i Sverige och världen växer 
även Eskilstuna. Det föds fler än det dör, vi blir äldre och 
urbaniseringen fortsätter. Samhället ställer allt högre krav 
på hållbara lösningar inom alla fält, så även inom fysisk 
planering och byggande. Det krävs snabb förändring 
inom de tre tydligaste hållbarhetsutmaningarna – 
ekonomiska förutsättningar, de sociala sambanden och 
den ekologiska motståndskraften.

I Eskilstuna kommun liksom i andra kommuner finns 
utmaningar med segregation som följd av arbetslöshet 
och skillnader i utbildnings- och inkomstnivåer. En 
viktig faktor för att lyckas skapa likvärdiga livsvillkor är 
samverkan mellan samhällets alla aktörer. Det gäller 
inte minst utformningen av miljön runtomkring oss. Vi 
behöver med gemensamma krafter utforma en god 
gestaltad livsmiljö. 

Därför är det av stor vikt att Eskilstuna kommun har en 
medveten strategi kring dessa frågor och i programmet 
presenteras mål och strategier för att skapa en hållbar, 
stimulerande och attraktiv stad. 

 

Syfte

Syftet med ”Arkitektur Eskilstuna” är att med stöd i den 
nationella arkitekturpolitiken beskriva hur arkitekturen 
utgör verktyg för en hållbar utveckling. Vi måste 
kvalitetssäkra våra livsmiljöer, förbättra tillgängligheten 
till stadens och landsbygdens rum samt ta tillvara och 
utveckla estetiska,  konstnärliga och kulturhistoriska 
värden. Genom att göra det kan vi åstadkomma 
en väl gestaltad livsmiljö som bidrar till målet att ge 
alla männsikor förutsättningar att växa och ha ett 
välfungerande och stimulerande vardagsliv. Med 
Arkitektur Eskilstuna kan vi ge ett bidrag till att jämna ut 
skillnaderna i samhället då våra gestaltade livsmiljöer 
i allra högsta grad stödjer och påverkar människors 
vardagsliv.

Version 1.0

Arkitektur Eskilstuna är ett styrande dokument 
som bör aktualiseras var fjärde år för att följa 
kommunens strategiska fysiska planering samt generell 
samhällsutveckling, lagstiftning och forskning inom 
arkitektur - och stadsbyggnadsområdet. 

Omfattning

Arkitektur Eskilstuna omfattar och berör hela 
kommunen. I programmet avser ”Eskilstuna” 
kommunens båda städer, Torshälla och Eskilstuna, 
övriga tätorter samt den omgivande landsbygden. 

Ny och äldre bebyggelse möts vid Eskilstunaån. 

Arkitektur Eskilstuna är ett styrdokument som ska lyfta arkitekturfrågorna i hela kommunen 
genom att konkretisera översiktsplanens arkitekturkapitel. Det betyder att du i översiktsplanen 
kan läsa om helheten och att du här kan läsa om varför och hur vi skapar arkitektur i olika skalor. 
Arkitektur Eskilstuna är i förhållande till andra kommunala styrdokument ett tvärsektoriellt och 
förvaltningsöverskridande program som ger underlag för all fysisk design och form.

ARKITEKTUR ESKILSTUNA
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Butiker

Skolgårdar
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Broar
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Bondgårdar

Arkitektur Eskilstuna gäller för alla typer av initiativ 
inom fysisk planering och byggnation.

Utsiktsplatser

Lekplatser

Vägar

Bostäder

Förskolor

Verksamheter

Universitet

Idrottshallar

Idé

Markanvisning/ 
Planbesked

Detaljplan

Bygglov

Genom-
förande

Projektering/
Upphandling

VARFÖR ETT ARKITEKTURPROGRAM?

Process

I framtagandet av Eskilstuna Arkitektur har stor vikt lagts 
vid att skapa ett gemensamt samtal om arkitektur- och 
stadsbyggnadsfrågor både internt och externt. I första 
skedet har Eskilstuna kommuns tjänstepersoner och 
politiker genom workshops, arbets- och referens-
gruppsmöten aktivt börjat förkovra och fördjupa sig i 
arkitektur- och stadsbyggnadsfrågor. Genom öppna 
föreläsningar och panelsamtal s.k. Stadsforum, har även 
allmänhet, fastighetsägare och näringsliv kunnat ta del av 
de frågeställningar kommunen ytterligare velat belysa. 

Frågor guidar från program till verklighet 

Arkitekturprogrammet ska, tillsammans med 
andra kommunala styrdokument, vara ett stöd för 
medborgare, byggaktörer och kommunkoncernens 
anställda och tjänstepersoner när fysiska miljöer 
ska planeras, byggas, ändras eller kompletteras. 
Programmet är ett sammanvägt tväsektoriellt 
styrdokument som ska ligga till grund för alla typer av 
initiativ inom fysisk planering och byggnation. 

Frågeställningarna under respektive mål fungerar för alla 
typer av projekt såsom skola, bostäder, lekplatser, vägar, 
industri, parker etc. Arkitekturprogrammets frågor bör 
besvaras initialt i varje projekt av de aktuella aktörerna 
och svaren ska utvecklas under processen med hjälp av 
målens strategier (se kapitel 4. Samtalsguide).

Nationell arkitekturpolitik: Gestaltad livsmiljö

Den nationella politiken inom arkitektur, form och 
designområdet – ”Politik för gestaltad livsmiljö” antogs 
24 maj 2018. Politiken anger tydliga riktlinjer för den 
byggda miljöns uppgift framöver. Sammanfattning av de 

nationella riktlinjerna:

•  Hållbarhet och kvalitet ska inte underställas 
kortsiktiga ekonomiska överväganden 

•  Kunskap om arkitektur, form och design ska 
utvecklas och spridas 

•  Det offentliga ska agera förebildligt

•  Estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden ska 
tas till vara och utvecklas

•  Miljöer ska gestaltas för att vara tillgängliga för alla

•  Samarbete och samverkan ska utvecklas, inom 
landet och internationellt

”Eskilstuna Arkitekturevolution” 

Med utgångspunkt i Eskilstuna kommuns Vision – 2030 
har en vision för arkitekturen i Eskilstuna formulerats 
- ”Eskilstuna Arkitekturevolution”. Den bygger på 
kommunens varumärke Eskilstuna Evolution och syftar 
till att kommunen verkar för en sammanhållen och 
hållbar kommun och att dess unika karaktär utvecklas. 

Med Vision 2030 och ”Eskilstuna Arkitekturevolution” 
som förutsättning har långsiktiga mål och strategier för 
den fysiska miljön formulerats i detta program. Målen 
syftar till att tydliggöra vad som krävs för att visionen 
ska uppfyllas. Målen synliggör de olika aspekter som 
var för sig är viktiga och som tillsammans utgör de 
gemensamma prioriteringar och målbilder för arkitektur 
och stadsbyggnad som ska integreras i Eskilstunas 
framtida utformning. Varje mål följs av en frågeställning 
med syfte att tydliggöra för aktörerna vilka frågor som 
bör lyftas i varje enskilt projekt. Varje mål följs av mer 
konkreta strategier som fungerar som stöd till hur 
Eskilstuna genom arkitektur och stadsbyggnad ska 
uppfylla framtidsbilden Vision – 2030. 

Robusta äldre byggnader är en del av Eskilstunas identitet och 
kan få nya roller i staden, exempelvis bostäder på Faktoriholmen. 

Arkitekturprogrammets 
frågeställningar fungerar 
för alla typer av projekt

ARKITEKTUR ESKILSTUNA APRIL 20228



Kulturhus

Broar

Industri

Torg

Utsiktsplatser

Lekplatser

Bostäder

”Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, 
jämlikt och mindre segregerat samhälle med 
omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda 
förutsättningar att påverka utvecklingen av den 
gemensamma miljön”

ur: Gestaltad livsmiljö 
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Vad är arkitektur?
ARKITEKTUR ESKILSTUNA

Arkitektonisk idé

Arkitektur med kvalitet bygger på ett grundligt och 
kreativt arbete, med utgångspunkt i erfarenhet och 
analysförmåga. Det är resultatet av ett skapande och 
noggrant arbete, baserat på praktik och vetenskap. Det 
byggda är svaret på ett behov men det är också en idé 
om hur det ska ges form - gestaltas. En arkitektonisk idé 
handlar om hur formen uppfyller målen för människorna 
som ska använda byggnaden, stadsdelen eller parken på 
bästa sätt.

När de viktigaste meningsbärande delarna  som 
projektets form bygger på formuleras, tydliggörs och 
beskrivs tidigt i processen ges goda förutsättningar för 
ett bra slutresultat. Lika viktigt är att det finns en vilja till 
att den arkitektoniska idén ges utrymme att fullföljas 
genom processens många olika skeden. Det krävs 
långsiktigt engagemang från alla berörda parter för att 
nå ett kvalitativt resultat i projekt.

Den gestaltade livsmiljöns byggstenar

Den gestaltade livsmiljön byggs av ett antal 
grundelement. Idén om grundelement bygger på att 
de är byggstenarna i stadens sammansättning. Gatan 
och det sammanhängande rörelsenätet, de offentliga 
platserna, kvarteren och deras pusselbitar; de enskilda 
fastigheterna med sina byggnader. Det sätt som staden 
byggts och utvecklats på genom århundraden är genom 
en väv av gatusträckningar som definierar kvarterens 
storlekar och där alla gator hänger ihop med varandra i 
ett integrerat system. Kvarterens byggstenar, de enskilda 
husen och fastigheterna kan förändras, skifta funktion 
och bytas ut utan att gatunätet ändras i någon större 
omfattning.

Den gestaltade livsmiljöns byggstenar

Landskapet och topografin

Offentliga rum

Kontinuerligt rörelsenät

Kvarter och byggnader

Eftersom arkitektur och stadsbyggnad inte går att separera används i programmet begreppet 
”arkitektur” brett och avser både stadsbyggnad, byggnads-, och landskapsarkitektur. Det handlar 
om stadsdelar, platser, parker, landsbygdsmiljöer och byggnader. Det vill säga miljöer i alla skalor 
formade av människor. Från den lilla detaljerade skalan som en port till en byggnad, till den större 
övergripande skalan, vår gestaltade livsmiljön som helhet. 

Inom arkitektur och stadsbyggnad finns ett antal grundelement som ger förutsättningar för 
och utgör den byggda miljön. Dessa bör planeras och utformas så att de långsiktigt stödjer alla 
människors utveckling och välbefinnande på bästa sätt. För att det ska uppnås krävs en genomtänkt 
idé om vad man vill åstadkomma, varför och hur detta ska genomföras. 

∞  Arkitektur handlar om rum – i staden, landskapet och i byggnaderna

∞  Arkitektur är att sätta form på mänskliga behov i olika skalor

∞  Arkitektur är gestaltning av många, ibland motstridiga, delar till en odelbar helhet

∞  Arkitektur berör oss och våra sinnen

Arkitektur sätter form på mänskliga behov - här i form 
av Västerbron som knyter samman Munktellstaden med 
Stenmansgatan. Foto Anders Bobert 

Arkitektur sammanfattat i fyra punkter.
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Grönområden, odlingsmark, vattendrag och 
bebyggelse formar landskapsbilden. 

Hårdgjorda och gröna platser bildar noder 
av tillgängliga offentliga rum. 

Den gestaltade livsmiljöns byggstenar

Offentliga rum

Eskilstunas offentliga rum ska vara öppna, tillgängliga 
och användbara mötesplatser för medborgarna. I staden 
finns en mängd gröna parkmiljöer, hårdgjorda torg 
och attraktiva gaturum som tillgängliggör staden och 
samtidigt är platser att mötas på, njuta och inspireras 
av. De ska utformas på ett varierat sätt och fungera 
som vardagsrum, finrum, lekrum, aktivitetsrum eller på 
annat sätt möta upp medborgarens önskningar, krav 
och behov. Det gemensamma för dessa rum är att de 
fungerar som orienteringspunkter i den byggda miljön 
för möten och rekreation. 

De offentliga platserna bekräftar och utvecklar platsens 
identitet och Eskilstunas attraktionskraft som besöksmål.

De offentliga rummen bidrar också till ökad integration 
genom att utgöra tillgängliga stråk och målpunkter 
för alla människor oavsett bakgrund. Eskilstunaån 
med Stadsparken är bra exempel på både stråk och 
orienteringspunkt i hjärtat av staden och sammanlänkar 
kommunen. Ån börjar i Hjälmaren och har sin 
förlängning i Torshällaån vidare ut mot Mälaren vilket 
binder samman kommunen och gör de landskapliga 
sambanden läsbara. 

Ett offentligt rum som till exempel en gata ligger kvar i 
hundratals år och blir en del av ett långsiktigt system i 
staden och måste därför utformas med omsorg redan 
vid planläggning.

Den gestaltade livsmiljöns byggstenar

Landskapet och topografin

De förutsättningar som landskap och topografi ger 
ska ses som en resurs i Eskilstunas arkitektur- och 
stadsplaneringsarbete. När nya stadsdelar planeras kan 
ett höjdparti med träd bli en park som blir en utsiktsplats, 
som också fungerar som en orienteringspunkt i slutet 
av en gata. Parken blir del i bebyggelsens rörelsenät 
och parken upplevs vara inom räckhåll för de boende. 
Även bebyggelsens placering kan följa landskapet vilket 
ger visuella och konstnärliga upplevelsevärden för 
bebyggelsen. Bebyggelse ska så långt det går byggas 
efter terrängförhållandena för att mildra effekter av 
sprängning och påverkan på den naturliga topografin.  

Till detta finns den blå och gröna strukturen. De 
fungerar som ett planeringsunderlag på två sätt. Dels 
som en tidig planeringsförutsättning för all planering 
och stadsutveckling, dels som ett underlag för hur ny 
grönstruktur kan utvecklas - i förhållande till de befintliga 
blå och gröna strukturerna. 

I stadsbygden är grönstrukturen minst lika viktig som 
bebyggelsen och trafikinfrastrukturen när det gäller 
hållbar och attraktiv stadsutveckling. Grönstrukturen 
är sällan ett hinder för stadens utveckling, utan snarare 
en tillgång och förutsättning för en hållbar utveckling 
ur många aspekter och utgör en viktig byggsten 
för att utveckla en attraktiv stad. Det gröna ska vara 
funktionsbärande och inte ”det som blev över”. De 
gröna värdena, förutom de ekologiska, ger stora sociala 
och ekonomiska värden för samhället.

VAD ÄR ARKITEKTUR?
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KOLLA ÖVER ILLUSTRATION!!!

Samfällighet

Enskild mindre enhet mot 
omgivande uterum 

Vy över landskapet mellan 
Torshälla och Mälaren. 

Platsbildning på Köpmangatan. 

Typer av offentlighet

UN Habitat, FNs organ för boende- 
och bostadsbyggnadsfrågor, har 
studerat hur stor andel av markytan 
som är offentliga rum i värdens mest 
attraktiva städer, såsom New York, 
Paris och Stockholm. Andel offentliga 
ytor för torg, park och naturområden 
är minst 15 % av en stadsdel.

ur:  UN Habitat 2014

Urban offentlighet Lokal offentlighet

Urban offentlighet 
Den stora s.k. ”kosmopolitiska offentlighe-
ten”, de mest centrala stadsrummen, gator-
na, torgen och parkerna där ”alla ser alla”, 
där alla är ”främlingar” och där man kan ”se 
och möta det annorlunda”. (Referens; Jane 
Jacobs, Georg Simmet och Hanna Arendt)

Lokal offentlighet 
Den ”lokala offentligheten” eller det 
”tredje rummet”, i bibliotek, caféer, aulor, 
handelsplatser, lokalgator m.m. som 
samlar en mindre grupp människor som 
är mer lokalt förankrade. (Referens;  
Sören Ohlsson och Ray Oldenburg)

Större komplex enhet, 
sammankopplande, 
multifunktionell  Täta enheter ramar 

in gata och plats

Samfällighet 
”Samfälligheterna”, klubblokaler, kvartersgårdar, 
kolonilotter, m.m. som är en avgränsad plats för 
en specifik grupp av människor. Dessa behövs 
för att skapa delaktiga rum för små gemenskaper 
som kan samlas kring ett intresse eller ett kvarter. 
(Referens; Elonor Ostrom)
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Den gestaltade livsmiljöns byggstenar

Kontinuerligt rörelsenät

Eskilstunas gatuväv och gång- och cykelstråk fungerar 
som ett förenande rumsligt system som gör att vi kan 
röra oss i miljön, till fots, på cykel, med buss eller bil. Att 
det tillgängliga nätet för rörelse mellan kommunens 
olika delar hänger samman är viktigt för åtkomsten till 
hela stadens utbud och delområden. Rörelsenätets 
kontinuitet hjälper oss att orientera oss och förstå 
hur staden hänger ihop. Eskilstunas gator och andra 
offentliga rum ska därför vara öppna för alla. 

Rörelsenätet förbinder också stadsdelarna, tätorterna, 
landsbygden och deras invånare med varandra. Motsatsen 
till rörelsenät är återvändsgränder och vändplaner vilka kan 
påverka tillgängligheten och känslan av tillträde negativt. 
De kan verka privatiserande och motverka själva syftet 
med gatuväven. Under mitten av 1900-talet bröt man 
med tidigare praxis av stadsbyggande. Bilens, men även 
kollektivtrafikens framväxt, möjliggjorde större avstånd och 
staden funktionsseparerades. Det tidigare kontinuerliga 
och sammansatta gatunätet ersattes i många fall med 
tillfartsvägar utan koppling till resten av nätet.

Med befolkningstillväxt och ökad urbanisering ökar 
risken för bland annat negativ påverkan på jordens 
resurser, ineffektiv markanvändning och ökat bilåkande. 
Det sätter fokus på att arbeta strategiskt med de 
hållbarhetsutmaningar vi möter idag, såsom önskan om 
minskat bilåkande, effektivare nyttjande av tillgängliga 
markresurser, motverkande av fysisk segregation och 
målet om rättvisare tillgång till stadens service och utbud. 
Strävan efter en hållbar utveckling parallellt med ökad 
tillväxt har gjort att dagens planerare idag många gånger 
ifrågasätter resultatet av 1900-talets stadsbyggande.

Ett robust och flexibelt rörelsenät lägger grunden för 
dagens och framtidens mobilitet. En gata kan göras om 
till bussgata, gågata eller cykelväg för att i framtiden 
kunna rymma andra idag okända sätt att röra sig i 
staden. Gatuväven lägger grunden för mobiliteten, 
utveckling, användning och förändring av kommunen 
över tid. Gatan och gångvägens kontinuitet och relation 
till andra gator i nätet har stor betydelse för var det 
uppstår kommersiella lägen, vilka gator som kommer 
bli av lugnare karaktär och var det är störst möjlighet 
att många människor naturligt rör sig. Det är därför 
viktigt hur stora kvarter som byggs, vilka gator som blir 
huvudgator, vilka platser som ges större tyngd och vilka 
siktlinjer som förtydligas.

Den gestaltade livsmiljöns byggstenar

Kvarter och byggnader

Kvarterens storlek och utformning ska relatera till behov 
av rätt exploatering för sin plats och omgivning. I nya 
områden samspelar kvarterens storlek med gatuvävens 
krav på interaktion och förbindelsepunkter. Ett kvarters 
byggnader kan varieras i volym och höjd för att samspela 
med gatans bredd så att bra dagsljus och förutsättningar 
för grönska ges både till innergård, gata och närliggande 
bebyggelse. Byggnader ramar in och stödjer gator, torg 
och parker och bildar dess kvarter. Byggnader har ofta 
en livslängd på mer än 100 år och bör byggas med 
långsiktig ekonomisk och miljömässig kalkyl. De bör 
kunna återanvändas och förändras flera gånger under 
sin livslängd.

Kontinuitet i gatustrukturen gör staden 
tillgänglig och flexibel över tid. 

Kvarterens indelning och volym formar staden. 

VAD ÄR ARKITEKTUR?
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Kontinuerlig gatuväv
Eskilstunas gatuväv är stadens förenande rumsliga 
gatusystem som gör att vi kan röra oss i staden, till 
fots, på cykel, med buss eller bil. Att gatunätet hänger 
samman är viktigt för tillgängligheten till stadens utbud 
och delområden. 

Gatornas kontinuitet hjälper oss att orientera oss och 
förstå hur staden hänger ihop och stadens gator och 
andra offentliga rum ska därför vara öppna för alla. 
Gatuväven förbinder också stadsdelarna och dess 
invånare med varandra och med den omgivande 
landsbygden och dess tätorter. 

Motsatsen till gatuväv är återvändsgränder och 
vändplaner vilket påverkar tillgängligheten och känslan 
av tillträde negativt. Det kan verka privatiserande 
och motverkar själva syftet med gatuväven. Under 
mitten av 1900-talet bröt man med tidigare praxis av 
stadsbyggande. Bilens men  även kollektivtrafikens 
framväxt möjliggjorde större avstånd och staden 
funktionsseparerades. Det tidigare kontinuerliga och 
sammansatta gatunätet ersattes i många fall med 
tillfartsvägar utan koppling till resten av nätet.

De hållbarhetsutmaningar vi idag arbetar med, där bland 
annat önskan om minskat bilåkande, effektivare nyttjande 
av tillgängliga markresurser, motverkande av fysisk 
segregation och målet om rättvisare tillgång till stadens 
service och utbud har gjort att vi idag många gånger 
ifrågasätter resultatet av 1900-talets stadsbyggande. 

Gatuväven lägger grunden för flexibel och tålig 
utveckling, användning och förändring av staden över tid. 
En gata kan göras om till bussgata eller cykelväg för att i 
framtiden bli en, ja, vem vet? 

Gatans kontinuitet och relation till andra gator i nätet  har 
stor betydelse för var det uppstår kommersiella lägen, 
vilka gator som kommer bli av lugnare karaktär och var 
det är störst möjlighet är att många människor naturligt 
rör sig. Det är därför viktigt hur stora kvarter som görs, 
vilka gator som blir huvudgator, vilka platser som ges 
större tyngd och vilka siktlinjer som ska förtydligas. 

Forskning visar att korsningstäthet påverkar resval  
då högre korsningstäthet innebär färre bilresor och  
fler resor till fots, med cykel och kollektivtrafik. 
(Ewing & Cervero, 2010)

Symbolerna visar hur stadsväven utvecklats genom årtusenden. Från enklare korsningspunkter 
till mer och mer sammansatt struktur. 1900-talets ”bubblor” som eventuell parantes i historien? 

Nu är vi tillbaka i gatuvävstänk för att bygga samman stadsdelar.

Köpmangatan. Foto: Anna GötzlingerEn gatuväv som länkar samman stadens människor och platser.

Långsamma rörelsemönster kan ge 
intimitet och upplevelsevärden.

Platsbildning i korsningen mellan Köpmangatan /Eskilsgatan. 
Foto Anders Bobert   

Forskning visar att korsningstäthet 
påverkar resval då högre 
korsningstäthet innebär färre 
bilresor och fler resor till fots, med 
cykel och kollektivtrafik.

Ewing & Cervero, 2010

Symbolerna visar hur stadsväven utvecklats genom årtusenden. 
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3.Eskilstunaån har varit en 
förutsättning för Eskilstunas 
etablering. Ån har varit en kraftkälla 
för att driva manufaktur och industri 
och för att få ljus och elektricitet.

Ur: Eskilstunas kulturmiljöprogram  
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Hur vill Eskilstuna 
utvecklas?

ARKITEKTUR ESKILSTUNA

Eskilstuna Arkitekturevolution 2030 

I Eskilstuna upplever, utvecklar och 
inspirerar vi. Vi gör Eskilstuna –     
tillsammans. 

Eskilstuna är en sammanhållen och håll-
bar kommun. Stadsdelarna, med Eskil-
stuna- och Torshällaån som den centrala 
livsnerven, binds samman av gemen-
samma mötesplatser, attraktiva stråk och 
vackra rekreationsområden, omgärdade 
av en levande landsbygd.

Historien ger platsen sin identitet och 
specifika karaktär, som förvaltas, utveck-
las och förnyas gång på gång med ny-
skapande arkitektur av hög kvalitet. 

Den gestaltade livsmiljön är en plats där 
vi ges upplevelser för alla sinnen – från 
myllrande gatuliv till platser för lekfullhet, 
rekreation och bildning – där vi möts, 
gläds och utvecklas som människor. Här 
har vi nära till varandra, här känner vi tillit, 
gemenskap och framtidstro.

Arkitektur Eskilstuna   UTKAST 181203

5

Arkitektur
ESKILSTUNA

– ett arkitektur- och 
stadsbyggnadsprogram 

Stadsmiljöer och dess arkitektur tillhör och påverkar oss alla. Ett av målen 
med Arkitektur Eskilstuna är att få alla aktörer med på ett samtal om 
arkitektur- och stadsbyggnadskonsten. 

Vart vi än vänder oss finns arkitekturen där, i rummet du sitter, i tegelstenen 
eller panelbrädan du lutar dig mot, i fönstret du tittar ut genom, i byggnaden 
som värmer och skyddar dig, på gatan där du promenerar, i trädet där barnet 
klättrar, i parken där du tar den välbehövliga pausen och slutligen, i staden 
som är något större och mer betydelsefullt än sina delar var för sig. 

Arkitektur Eskilstuna ska förtydliga att arkitektur och stadsbyggnad i sin 
grundläggande form är en viktig förutsättning för mänskligt liv, samvaro 
och utveckling. Programmet ska stödja genomförandet av de ekonomiska, 
sociala och ekologiska hållbarhetsmålen, genom kvalitativ arkitektur och 
stadsbyggnad. 

Eskilstuna kommun gör ArkitekturEvolution.  

Trevlig läsning

Daniel Ängmo 
Stadsarkitekt

ESKILSTUNA GÖR

ARKITEKTUREVOLUTION*

Vision 

Med stöd i Eskilstunas Vision för år 2030 och de tre 
grundläggande värderingarna; jämställdhet, folkhälsa 
och mångfald, har arkitekturens vision, ”Eskilstuna 
Arkitekturevolution 2030” formulerats. Den beskriver 
den framtidsbild vi strävar mot. Framtidsbilden tar 
avstamp i Eskilstuna kommuns särart. 

Ända sedan stenåldern har människor levt här, 
vilket har skapat ett unikt och varierat stads- och 
landsbygdslandskap. Eskilstunas årsringar utgår från 
Eskilstuna- och Torshällaån där gatunät och offentliga 
rum i stort har samma struktur som sedan de planlades. 

Gamla stan sett från Ågatan. Eskilstunaån är den livsnerv, till 
vilken stadens årsringar har adderats genom århundraden. 
Foto Edmond Audran

Byggnaderna har förändrats och bytts ut under 
århundradena vartefter nya behov har uppstått. Det har 
skapat en mycket diversifierad stadsbild som är unik i sitt 
slag och identitetsbärande för Eskilstuna. Den identiteten 
ska utvecklas och vi ska ge plats för ny arkitektur av hög 
kvalitet. Arkitekturen ska stödja Eskilstunaborna i vardagen 
och öka stadens attraktionskraft också för nya Eskilstunabor 
och besökare. Vi lägger nu omsorgsfullt vår tids lager till 
berättelsen om Eskilstuna förr, nu och i framtiden. 
Dagens arkitektur blir framtiden kulturmiljöer. 
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Mål och strategier
Utifrån Eskilstuna Arkitekturevolution 2030 har sju 
långsiktiga mål och tillhörande strategier formulerats. 
Dessa stödjer visionens uppfyllande och utgör en guide 
till att stärka befintliga värden och utveckla nya i den 
byggda miljön. De pekar ut en väg framåt mot förnyelse 
av Eskilstunas arkitektur. 

HUR VILL ESKILSTUNA UTVECKLAS? 

MÅL 1: UTVECKLA IDENTITETEN

På vilket sätt bidrar projektet till att utveckla 
Eskilstunas identitet och särart? 

MÅL 2: BIDRA TILL HELHET

Hur bidrar projektet till staden och 
landskapet som helhet? 

MÅL 3: STÖDJA VARDAGSLIV   

Hur stödjer projektet människor i deras  
vardag?

MÅL 4: ANVÄND NATURENS KRAFT   

På vilket sätt stödjer projektet områdets 
ekologiska funktioner? 

MÅL 5: BERÖRA  

Vilken är projektets arkitektur- och 
stadsbyggnadsidé?

MÅL 6: FRAMTIDSSÄKRA
Hur säkerställs att hållbarhet och långsiktig 

kvalité inte underställs kortsiktiga 
överväganden?   

MÅL 7: ÖPPNA FÖR SAMTAL

Hur ser planen för samverkan och dialog 
ut?   
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På vilket sätt bidrar projektet till att utveckla 
Eskilstunas identitet och särart? 
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vardag?
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MÅL 5: BERÖRA  
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stadsbyggnadsidé?
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överväganden?   

MÅL 7: ÖPPNA FÖR SAMTAL

Hur ser planen för samverkan och dialog 
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MÅL 1: UTVECKLA IDENTITETEN

På vilket sätt bidrar projektet till att utveckla 
Eskilstunas identitet och särart? 

MÅL 2: BIDRA TILL HELHET

Hur bidrar projektet till staden och 
landskapet som helhet? 

MÅL 3: STÖDJA VARDAGSLIV   
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vardag?
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MÅL 6: FRAMTIDSSÄKRA
Hur säkerställs att hållbarhet och långsiktig 
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överväganden?   

MÅL 7: ÖPPNA FÖR SAMTAL

Hur ser planen för samverkan och dialog 
ut?   

MÅL 1: UTVECKLA IDENTITETEN

1.1  Låt nyskapande arkitektur få ta plats 

1.2  Använd platsens historia och nutida berättelser som 

utgångspunkt vid utveckling 

1.3 Betydelsefulla platser kan förstärkas med särskilt utmärkande 

byggnader, fristående eller höga hus

På vilket sätt tillvaratar och bidrar projektet till 
att utveckla Eskilstunas identitet och särart? 

MÅL 2: BIDRA TILL HELHET

2.1  Utforma bottenvåningar till ett aktivt stadsliv, med entréer 

och verksamhetslokaler mot gatan  

2.2  Skapa god balans mellan täthet, byggnadens höjd och 

gatans/platsens bredd

2.3  Dela in kvarter i flera fastigheter eller med flera 

arkitektinsatser

Hur bidrar projektet till staden och 
landskapet som helhet? 

MÅL 3: STÖDJA VARDAGSLIV 
3.1  Planera flerfunktionella samlingspunkter och kontinuerliga, 

orienterbara stråk för möten mellan människor 

3.2  Utforma stadens rum för socialt liv med barnen i fokus 

3.3  Säkerställ att alla delar av staden har tillgängliga, jämlika 

publika mötesplatser i form av torg och parker

Hur stödjer projektet människor i deras 
vardag?

MÅL 4: ANVÄND NATURENS KRAFT 

4.1  Planera landskap, parker och vattenmiljöer för att bidra med 

ekosystemtjänster och attraktionskraft   

4.2  Säkerställ att alla delar av staden har närhet till miljöer för 

rekreationer och återhämtning 

4.3 Utforma bebyggelse och den fysiska miljön utifrån platsens 

mikroklimat för att skapa goda vistelsevärden 

På vilket sätt stödjer projektet områdets 
ekologiska funktioner? 

MÅL 5: BERÖRA 

5.1  Utforma byggnader och gemensamma rum så att de ger 

oss sinnliga upplevelser

5.2  Planera gatans sträckning med hänsyn till orienterbarhet, 

blickpunkter och upplevelser

5.3  Presentera i varje projekt en tydlig arkitektur- och 

stadsbyggnadsidé

Vilken är projektets arkitektur- och  
stadsbyggnadsidé?

MÅL 6: FRAMTIDSSÄKRA 

6.1  Väg alltid kortsiktiga investeringskostnader mot byggnaders 

och platsers långsiktiga användbarhet 

6.2  Placera och utforma byggnader för att minimera 

energibehov och möjliggöra integrerade förnyelsebara 

energikällor 

6.3  Planera och möjliggör för klimatneutrala lösningar ur ett 

livscykelperspektiv 

Hur säkerställs att hållbarhet och långsiktig 
kvalité inte underställs kortsiktiga 
överväganden?  

MÅL 7: ÖPPNA FÖR SAMTAL 

7.1  Samverka med andra aktörer, testa nya former för dialog i ett 

tidigt skede och dela erfarenheterna till kommande projekt

7.2  Verka för pilot- och tillfälliga projekt som utmanar och testar 

innovationer och nya gestaltningsidéer

7.3  Använd medveten markpolitik och arbeta med 

arkitekturtävlingar och parallella uppdrag

Hur ser planen för samverkan och dialog ut?   

Efter ombyggnad av K43 har byggnadens bottenvåning 
och nya innergård öppnats upp och blivit tillgängliga för 
Eskilstunaborna. Från ett slutet kontor till en inbjudande 

mötesplats för alla. Foto Anders Bobert

Till respektive mål finns en frågeställning (Se kap. 4 
Samtalsguide) som följer varje projekt genom hela 
processen och hjälper att guida till måluppfyllelse. 

Varje arkitektur- och stadsbyggnadsprojekt i Eskilstuna 
ska bidra till att de sju målen uppnås.
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Fråga till aktörer: 

På vilket sätt tillvaratar 
och bidrar projektet till 
att utveckla Eskilstunas 
identitet och särart? 

MÅL 1: 

UTVECKLA IDENTITETEN
 

Arkitekturen ska stärka och utveckla stadens och 
landsbygdens identitet och kulturella resurser

MÅL 1: UTVECKLA IDENTITETEN

På vilket sätt bidrar projektet till att utveckla 
Eskilstunas identitet och särart? 

MÅL 2: BIDRA TILL HELHET

Hur bidrar projektet till staden och 
landskapet som helhet? 

MÅL 3: STÖDJA VARDAGSLIV   

Hur stödjer projektet människor i deras  
vardag?

MÅL 4: ANVÄND NATURENS KRAFT   

På vilket sätt stödjer projektet områdets 
ekologiska funktioner? 

MÅL 5: BERÖRA  

Vilken är projektets arkitektur- och 
stadsbyggnadsidé?

MÅL 6: FRAMTIDSSÄKRA
Hur säkerställs att hållbarhet och långsiktig 

kvalité inte underställs kortsiktiga 
överväganden?   

MÅL 7: ÖPPNA FÖR SAMTAL

Hur ser planen för samverkan och dialog 
ut?   
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Arkitektur i framkant förnyar, förändrar och ger 
positiva värden till den byggda miljön. Genom 
grundlig analys, god inlevelse och hög arkitektonisk 
kompetens skapas förutsättningar för en nyskapande 
arkitektur sprungen ur samtiden. Med de 
hållbarhetsutmaningar vi idag står inför att lösa finns 
inga givna svar. För att möta dessa utmaningar krävs 
både innovativa frågeställningar och nyskapande svar 
med arkitektur och ny teknologi vi ännu inte sett. 

Arkitekturens kunskapsbas är både konstnärlig 
och vetenskaplig. Det intuitiva möter det mätbara. 
Det evidensbaserade tillvägagångssättet - att lära 
av historien - ger en kunskapsgrund att stå på för 
framtidens arkitektur. Varje ny byggnad eller offentlig 
plats ska vara historiskt tydligt avläsbar för framtida 
generationer. I Eskilstuna säkerställs och skapas 
arkitektoniska förebilder och föredömen i både äldre 
och ny bebyggelse. Dagens arkitektur blir framtidens 
kulturmiljöer. 

Vardagsarkitekturen med väl utformade torg, parker, 
byggnader och detaljer handlar om omsorg om 
medborgaren och därmed samhällsekonomisk 
långsiktighet i kommunen.

Även ett vanligt bostadshus kan uppvisa omsorg 
om ett par viktiga beståndsdelar som ger tydliga 
mervärden för byggnaden och i förlängningen för 
medborgaren. Det kan handla om en väl utformad 
entré, en fin färgsättning och en omhändertagen 
gårdsmiljö som kan höja en i övrigt enkel byggnads 
kvalitet.  Det ska finnas plats för både spets och 
bredd. Det gäller att åstadkomma rätt sak för varje 
enskild plats och med rätt medel.

•  Ny arkitektur skapar nya kulturmiljöer 

och ska hålla över tid.

•  Tillfällig arkitektur och pilotprojekt ger 

utrymme för att testa och utmana i 

högre grad.  

•  Genom kvalitativ analys ges i helt 

nya områden större utrymme för 

experiment och uttryck med omtanke 

och inlevelse.

•  Det krävs alltid inlevelseförmåga 

för att skapa nya och bra tillägg i 

befintliga miljöer. Det handlar om 

att göra grundliga analyser som ger 

förutsättningar för sinnlig arkitektur.   

MDH (3XN arkitekter, 2020), fasad mot 
Bruksgatan. Foto Anders Bobert 

Kv Vulkanen 8, Brf Messingen (Tovatt Architects & Planners, 2017). 
Foto Anders Bobert 

MÖJLIGHET TILL PÅVERKAN   

LÅG HÖG
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STRATEGI 1.1

Låt nyskapande arkitektur få ta plats



MÅL 1 UTVECKLA IDENTITETEN

LÅG HÖG
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Arkitektur blir kvar länge och är och blir en del 
av vårt gemensamma kulturarv. Arkitekturen runt 
omkring oss består av miljöer från olika tider lagda 
till varandra. Det är viktigt att fortsätta addera ny 
arkitektur av hög kvalitet i den ständigt pågående 
processen att utveckla, förändra och förädla 
Eskilstuna. Arkitekturen och den byggda miljön blir 
vår gemensamma byggda berättelse. Det är viktigt att 
vi kan vara stolta över Eskilstunas fortsatta berättelse 
och att vi medvetet fortsätter att utveckla den. 

Eskilstuna har byggts under lång tid och kommer 
fortsätta byggas vidare under lång tid framöver. 
Kulturmiljön utgör en gemensam resurs för 
kommunen. Genom att utgå från platsens historia 
och karaktär vid ett förändrings- eller utvecklingstryck 
ges möjlighet till formgivning med den lokala 
identiteten som inspiration. Helhetskaraktären i ett 
område kan då förstärkas och i den större skalan 
utveckla hela stadens identitet. En balans mellan 
bevarande och utveckling ska alltid göras men 
viktigast av allt är att våra  livsmiljöer uppfyller de krav 
samhället ställer utifrån alla parametrar.

Eskilstuna har ett varierat landskap och landsbygd. 
I kommunens olika delar är det viktigt att medvetet 
förhålla sig till den rådande landskapsbilden, 
topografin och det lokala byggnadsskicket när det 
gäller utformning av ny bebyggelse, tillbyggnader och 

förändringar av befintlig bebyggelse. 

Idag finns ett ökat önskemål om boende på 
landsbygden. För att säkerställa landsbygdens  
attraktivitet och hållbarhet på lång sikt måste dess 
kvaliteter utvecklas. Det enskilda projektet på 
landsbygden måste aktivt bidra till helheten och 
förhålla sig till den rådande landskapsbilden och 
topografin. 

Vid utformning av ny bebyggelse, tillbyggnader eller 
förändringar av befintlig bebyggelse ska områdets 
eller platsens karaktärsdrag analyseras. Analysen ska 
ligga till grund för en medveten utveckling av miljön 
och det enskilda projektets utformning.  Se vidare 
Översiktsplanens kapitel ”Arkitektur på landsbygd och 
i landskap”. 

Även nutida berättelser är en viktig kulturell resurs 
som ska utgöra utgångspunkt för utveckling av 
arkitektur i olika skalor. Man kan prata om kulturell 
hållbarhet då samtidens avtryck visar vår ”kulturella 
status” i den pågående historiebeskrivningen. 
Arkitektur är den byggda bilden av oss själva, vad 
vi kan och förmår, vid en given tidpunkt, i ett givet 
sammanhang. I Eskilstuna ska den byggda bilden 
vara ett samlat bevis på vår samtids höga ambitioner 
gällande hållbarhet, estetik, kunskap om teknik, 
arkitektur, ideal, ekonomi och politik. 

STRATEGI 1.2

Använd platsens historia och nutida berättelser som 
utgångspunkt vid utveckling

Mälardalens Högskola vid Eskilstunaån ritat av 3XN arkitekter. Ett intressant möte mellan ny och äldre arkitektur. Det gamla badet, 
ritat av Paul Hedqvist 1930, har bevarats och transformerats till nytt publikt ändamål; högskolans bibliotek. Foto Anders Bobert. 



1. Komplettera bebyggelselinjer

Vid placering av nya hus vid 

en väg bör husen placeras på 

den sida av vägen där husen 

redan finns. Förhoppningsvis 

på lucktomt. På så sätt 

stärks och kompletteras den 

bebyggelselinje och tydlighet 

i landskapet som redan 

etablerats på denna plats. Om en byggnad byggs på andra sidan vägen 

görs ett intrång i landskapet och kanske på jordbruksmark. Byggnaden 

påverkar inte bara landskapet visuellt utan påverkas även av ett mer 

utsatt läge än om det placeras vid befintlig bebyggelse. Vindpåverkan, 

översvämningsrisk, svårare markförhållanden driver bygg- och 

skötselkostnader samt att det blir svårare att skapa lä mellan husen. 
 
2. Forna tiders gårdsbildning som förebild.

Markens användning 

bestämdes av att inte 

använda den värdefulla 

jordbruksmarken och 

att ställa hus på torr och 

någorlunda planmark. 

Då krävdes inga större 

markarbeten vilket var 

arbetsamt, tidskrävande vilket byggde på ett rationellt och ekonomiskt 

tänk. Det var helt enkelt lättare att anpassa huset efter givna spelregler 

bestämt av moder jord.

Övriga byggnader placerades in i närheten där det fanns plats och 

minskade bl.a. risken för brandspridning då funktioner var förknippade 

med olika byggnadstyper, vedbod, förrådsbod, ladugård etc. De mindre 

byggnaderna gav också skydd mot vind och ramade in en gårdsplan 

eller enklare entréplats med huvudbyggnaden. Därtill gavs möjlighet för 

fler uterum och platser med lä mellan byggnaderna.

Att placera byggnader så det skapar olika rum och platser på tomten 

ger möjlighet för att ta tillvara de olika sol- och läplatser beroende på 

väderstreck och dygnets och årstiderna väderförhållande.  

 
3. Bebyggelse på höjdpartier

Ny bebyggelse ska i första 

hand placeras nedanför eller 

en bit upp på bergsknallar 

och höjdpartier i landskapet. 

Att stärka ett landskapsrum 

kan vara argument för att 

placera byggnader på kullar. 

Men detta får endast ske 

i undantagsfall för särskilda byggnader tex skolor, kyrkor, slott och 

Exempel på strategier för byggande på landsbygden

herrgårdar.

 
4. Tänk på siktlinjer 
och utsikt 

En byggnad kan förstöra eller 

förtydliga en utsikt. Ofta finns 

det flera argument för en 

god placering. Utsikt är en 

av dessa som ibland glöms 

bort och kan skada starka 

upplevelsevärden för grannar och boende i området. Det är därför 

viktigt att göra platsbesök för att förstå en lokaliserings påverkan på 

platsen och i området i stort.

5. Anpassa husen efter 
tomten inte tvärtom

Ny bebyggelse ska i första 

hand placeras utifrån 

markens förutsättningar. I 

andra hand justeras marken 

för att möjliggöra s.k. 

suterränghus. I tredje hand 

görs platåer eller större utfyllnader. Om man planar ut eller ändrar 

marken alltför mycket kan det uppstå onaturliga slänter, schaktningar 

eller sprängningsytor som måste tas hand om. I dessa lägen krävs 

stora mark- och gestaltningsarbeten för att återskapa marken så den 

möter omkringliggande mark på ett bra sätt gällande tillgänglighet, 

omgivningspåverkan etc. 

6. Placera i skogsbryn/skog inte på jordbruksmark

Om man måste välja så är 

det i de flesta fall alltid bättre 

att placera en byggnad i ett 

skogsbryn eller i skog för 

att ej förstöra brukningsbar 

jordbruksmark. Det ger i det 

långa perspektivet alltid större 

negativ påverkan för vår 

möjlighet att förstå en lokaliserings påverkan på platsen och i området i 

stort.

Ur Eskilstuna Översiktsplan

Utdrag ur Landskapskonventionens syfte och innehåll:

”Landskapskonventionen understryker att landskapet är en gemensam 

tillgång och ett gemensamt ansvar. Landskapskonventionen utgår från 

landskapet som helhet och betonar en bred, sektorsöverskridande 

tolkning av landskapsbegreppet. Konventionen lyfter landskapet som 

grund för människors välbefinnande, hälsa och estetiska upplevelser 

och den innefattar alla typer av landskap som människor möter i sin 

vardag. Landskapets ständiga förändring är en naturlig del av dess 

utveckling.”
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Ett fåtal viktiga byggnader kan med fördel placeras 
fristående vid park, torg eller andra särskilda platser 
som staden vill förtydliga. Dessa byggnader kan 
innehålla kultur, sport, offentlig service, utbildning 
eller bostäder, kontor samt andra funktioner. Höga 
och fristående byggnader ska ges särskilt stor 
arkitektonisk verkshöjd. 

Fristående och högre byggnader ska i sin placering 
och utformning ta särskild hänsyn till landskapet och 
topografin. 

Oavsett huvudsaklig funktion så måste fristående och 
höga hus i sin utformning och användning bidra till 
staden och stadsdelen som helhet. Det görs genom 
offentliga lokaler i bottenvåningarna och gärna även 
publikt tillgängliga funktioner högre upp i huset så 
som restaurang eller liknande.

Särskilt utmärkande byggnader kan ge staden starka 
och kulturellt vitaliserande tillskott. De bidrar till 
orientering, kan utgöra målpunkter och symboler 
för betydelsefulla platser. Dessa byggnader kan, 
väl genomförda, också ge inspiration till annan 
bebyggelses utformning och kvalitet.

Byggnaden ska förhålla sig medvetet till den 
omgivande stadsmiljöns skala, där öppna och aktiva 
bottenvåningar mot gatan är viktigt. Byggnadens 
påverkan på närliggande offentliga rum studeras 
med hänsyn tagen till vistelsevärden såsom sol- 
och vindförhållanden m.m. Studier av byggnadens 
omgivning är särskilt viktigt vid planering av höga hus 
och utformningen bör syfta till att minimera negativ 
påverkan på mikroklimatet och istället öka goda 
vistelsevärden i byggnadens närhet. 

8 principer för höga hus

Princip 1: Aktiva bottenvåningar och offentliga rum för människor
Bottenvåningen på höga hus ska alltid vara förberedd för offentliga lokaler till exempel genom markanvändning i detaljplan, tillräcklig 
våningshöjd, ventilationssystem och entréplacering.

Princip 2: Bottenvåningar i mänsklig skala och materialitet
Planera för småskaliga verksamheter och gestalta bottenvåningens fasad omsorgsfullt och utifrån mänskliga mått och sinnen. 

Princip 3: Inlastning på stadslivets villkor
Huvudregeln är att inlastningen med större fordon sker invändigt

Princip 4: Mittdel som skapar ett enat stadsrum
Låt mittdelen hämta inspiration från byggnaderna intill vad gäller till exempel placering mot gatan, fönstersättning och 
materialval

Princip 5: God relation till omgivande stadsrum
Låt höjder inom kvarteret variera för bättre dagsljus och studera proportionerna mellan stadsrummets bredd och husets höjd

Princip 6: Genomtänkt siluett från alla håll
Studera noga varifrån huset syns, var medveten om relationen till topografin och undvik alltför breda huskroppar

Princip 7: Bra mikroklimat i stadsrummet
Genomför sol- och vindstudier och anpassa placering och utformning så att både gårds- och gatumiljö blir vistelsevänliga

Princip 8: Höga hus med meningsfull funktion
Använd höga hus till funktioner som kommer många till del

MÅL 1 UTVECKLA IDENTITETEN

HÖGLÅG 

Ur ”Guide för höga hus”, Eskilstuna översiktsplan
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STRATEGI 1.3

Betydelsefulla platser kan förstärkas med särskilt 
utmärkande byggnader, fristående eller höga hus



Förslag på nytt torg och mötesplats vid korsningen Fröslundavägen och Gillbergavägen. Torget är områdets viktigaste 
och kopplar samman stadsdelarna Lagersberg och Råbergstorp (Tovatt Architects & Planners/Sweco, 2021) 

Varierade formspråk och volymer med tillvaratagna kulturmiljövärden och 
uttryck för riksintresset. Kv Väduren. Illustration SR-K arkitekter AB
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BIDRA TILL HELHET
 

Varje enskild byggnad, gata, torg 
och park ska bidra till stadens helhet

MÅL 2:

MÅL 1: UTVECKLA IDENTITETEN

På vilket sätt bidrar projektet till att utveckla 
Eskilstunas identitet och särart? 

MÅL 2: BIDRA TILL HELHET

Hur bidrar projektet till staden och 
landskapet som helhet? 

MÅL 3: STÖDJA VARDAGSLIV   

Hur stödjer projektet människor i deras  
vardag?

MÅL 4: ANVÄND NATURENS KRAFT   

På vilket sätt stödjer projektet områdets 
ekologiska funktioner? 

MÅL 5: BERÖRA  

Vilken är projektets arkitektur- och 
stadsbyggnadsidé?

MÅL 6: FRAMTIDSSÄKRA
Hur säkerställs att hållbarhet och långsiktig 

kvalité inte underställs kortsiktiga 
överväganden?   

MÅL 7: ÖPPNA FÖR SAMTAL

Hur ser planen för samverkan och dialog 
ut?   
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Fråga till aktörer: 

Hur bidrar projektet 
till staden och 
landskapet som 
helhet? 



MÖJLIGHET TILL PÅVERKAN   

LÅG HÖG
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STRATEGI 2.1 

Utforma bottenvåningar för ett aktivt stadsliv, 
med entréer och verksamhetslokaler mot gatan

I staden och tätorterna placeras byggnaderna i 
huvudsak i gatuliv eller inom förgårdsmark. Det 
handlar om sociala relationer och väl avgränsade 
stadsrum där byggnaderna och deras fasad bildar 
gräns mellan det privata och det offentliga. Alla 
byggnader bör därför bidra till det offentliga rummet, 
men på olika sätt och i olika grad.

Bottenvåningar utgör bara ca 10 % av byggnaden men 
dess utformning avgör till 90 % byggnadens bidrag 
till upplevelsen av stadsrummet Gatans offentlighet, 
trygghet och attraktion ökar när bottenvåningarna är 
så öppna som möjligt mot gata och andra offentliga 
rum och när de erbjuder samhällsservice, kommersiell 
och/eller publik verksamhet. 

Förutsättningarna för affärsverksamheter stärks av 
att människor rör sig längs stadens bottenvåningar. 
God orienterbarhet och tillgänglighet till socialt 
betydelsefulla funktioner i staden, framförallt för gående 
och cyklister, handlar om hur miljön upplevs i ögonhöjd 
och bottenvåningarnas utformning. En trygg, attraktiv 
och universell utformning innebär att miljön fungerar 
för alla vilket ger förutsättning för en jämlik miljö.

Även rena bostadsgator kan ges möjlighet för verksam-
heter i hörnlägen vid gatukorsningar längs de starkare 
stråken i staden. Om det vid tidpunkten för byggnation 
inte finns efterfrågan på verksamheter i bottenvåning-
arna bör de ändå utföras med tillräcklig rumshöjd så att 
verksamheter kan etableras vid ett senare tillfälle. Tillsvi-
dare kan dessa ”verksamhetshöga” lokaler användas som 
bostäder eller bostadskomplement. 

Ett upplevelserikt gaturum är genom sin utformning 
alltid ett tryggare och mer intressant gaturum. Det aktiva 
fönstret från tex köket, verandan, entrén eller lokalen 
gör stor nytta för kontakten mellan det privata och det 
offentliga. Det ger goda förutsättningar för trygghet och 
upplevelserika gatumiljöer. 

Genom att vända huvudentréer mot gata eller andra 
offentliga rum ges innergårdarna en mer privat och lug-
nare karaktär, fredade från det mer publika livet utanför 
gården. Övergången mellan inne och ute, mellan 
privat och publikt; tröskeln, entrén, balkongen, kan 
genom medveten gestaltning skapa goda möjlighe-
ter för möten. Lokaler, portiker och portar ska med sin 
ljussättning bidra med trygghet i staden.

Lokaler i bottenvåningen aktiverar Kungstorget. 
Foto Anders Bobert 

Cirka 5-10 entréer per 100 meter 
är en bra tumregel som bekräftas 
av studier gjorda av Gehl 2006. 
BREEAM Communites och LEED 
Neighborhoods har liknande 
rekommendationer.

Den viktiga gränszonen mellan bostaden och staden. Det 
är här, i ögonhöjd, man ser, rör sig och upplever.  En väl 
gestaltad, mjuk och varierad övergång mellan hus och 
gata bidrar till stadslivet.   Ur: Om utåtriktade bostäder 

och levande bottenvåningar,  White / N. Wittlöv 

5

OM LEVAN DE B OTTE NVÅN I NGAR OCH UTÅTR I KTADE B OSTÄDE R

DEN V IK T IGA GR ÄNSZONEN

Om vi vill berika stadslivet och åstadkomma någonting 
att titta på, någonting att göra och någonstans 
att vistas är det zonen närmast husen som är 
intressantast. I gränsen mellan ute och inne, mellan 
bostad och stad, privat och offentligt. Det är här - och i 
ögonhöjd - man ser, rör sig och upplever.

Gränszonen mellan hus och gata

• Gångbanan bör vara rymlig och trygg, uppmana 
till lek och vistelse.

• Förgårdsmark bör finnas och ge utrymme för 
vistelse och vardagliga aktiviteter. 

• Husens bottenvåningar bör öppnas upp och ge 
kontakt mellan ute och inne. 

En mjuk och varierad övergång mellan hus och gata 
ger ett mycket större bidrag till stadslivet än ett hårt 
möte mellan gata och fasad där inget kan äga rum. 
Även en smal zon med förgårdsmark kan fungera 
bra som en mjuk övergång. Den ger utrymme att 
stanna till och sitta ner en stund. Den ger plats runt 
entréerna och möljighet till möblering vid bostäder och 
eventuella bokaler. Några cykelplatser för besökare 
och olika former av grönska ges utrymme.

UTÅTRIK TADE BOS TÄDER 

Det bästa sättet att öppna upp och aktivera 
bottenvåningen är att arbeta med entréerna, vilket 
också är huvudgreppet i vår studie. 

Ju fler dörrar och entréer mot gatan desto mer vitalt 
upplevs gaturummet. Lite förenklat brukar det sä-
gas att ett gatustråk kan upplevas som aktivt om det 
finns 10-15 entréer per 100 m. I typisk nyproduktion 
av flerbostadshus är det mycket färre. Ett trapphus 
med med intilliggande lägenheter är ungefär 20-25 m 
långt, vilket ger 4-5 entréer per 100 m. 

I studien har vi skissat på lösningar där bottenvåning-
ens bostäder har egna ingångar från gatan. Då uppnår 
vi de 10-15 entréer per 100 m som vi strävar efter. Det 
ger oss tre gånger fler gatuentréer än vid den svenska 
gängse lösningen att nå samtliga lägenheter endast 
genom ett gemensamt trapphus. 

Entréerna bidrar helt enkelt till gaturummet genom 
att det ”händer” något, både visuellt och fysiskt. 
Fasaderna öppnas upp och blir inbjudande, 
de boende blir mer närvarande i det offentliga 
gaturummet och de förbipasserande får möjlighet att 
ta del av vardagslivet i grannskapet.

Tävlingsförslag, Brantings torg, Uppsala. 
Entréer markerade.

U T K A S T



MÅL 2 BIDRA TILL HELHET

Varierade byggnadstyper ger möjligheten att skapa 
attraktiva bostads- och gårdsmiljöer. Blandade 
upplåtelseformer inom samma kvarter ger goda 
förutsättningar för ett rikt socialt liv i kvarteret. 

LÅG HÖG

Möjlig plats för solceller/
solpaneler

Huvudentréer 
mot gatan 

Gröna tak 
Terrasser

Aktiverad gård, med sol/
skugga. Växtlighet bidrar till 
mikroklimat. 

Mötesplats/publik plats i strategiskt läge 
Tydlig gräns mellan 
privat och offentligt 

Möjliga bokaler/
små butiker 

Varierande skala

Butik, lokal, service
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STRATEGI 2.2 

Skapa god balans mellan täthet, byggnadens 
höjd och gatans/platsens bredd

Gaturummet formas av förhållandet mellan husens 

höjd och gatans bredd. En lika bred gata som husen 

är höga ger av erfarenhet bra ljusförhållanden för 

både gata och bostad. Ett kvarters byggnader kan 

varieras i volym och höjd för att samspela med 

gatans bredd på så sätt att både innergård, gata och 

närliggande bebyggelse får tillgång till dagsljus, lä och 

grönska. 

Dagsljus är viktigt för människors hälsa och 

välbefinnande och måste säkerställas i utformningen 

av husens höjd, gatans bredd och byggnaders 

placering. Vindförhållande på en plats påverkas 

också av bebyggelsens höjd i relation till gata och 

omgivande bebyggelse. Gata och gård som erbjuder 

både lä, sol och skugga bör eftersträvas.

Goda vistelsekvaliteter på gata och gård såsom tex 

sol och skugga, lä från vind, grönska och skydd 

från oönskat buller gör att människor mår bra och 

att uterummen används för rekreation, lek och 

mänskliga möten. I Eskilstuna sker det genom 

varierade byggnadstyper som ökar möjligheten att 

skapa olika attraktiva bostadsmiljöer med gröna, 

solbelysta, buller- och vindskyddade innergårdar 

vilket ger bra förutsättningar för socialt liv i kvarteret. 

En variation av byggnadstyper och upplåtelseformer 

inom samma kvarter ger också goda förutsättningar 

för en socialt blandad stadsdel.



Exempel på olika typer av bebyggelse med 
samma täthet, fritt från Density-New Collective 
Housing Scenario I Density: Javier Mozas, Aurora 
Fernandez Per (2006). 

HÖGLÅG 
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Exempel: I kvarteret Valsverket samspelar nya tillägg med 
existerande bebyggelse för att skapa en gatumiljö som 
aktiverar och stärker den offentliga platsen med hjälp av 
verksamheter på entréplan och huvudentréer mot gatan.
Illustration SR-K arkitekter AB

”Daylight and sustainability” David Strong 2013. 

Enligt forskningen ges bevis för 
samband mellan mänsklig hälsa, 
lycka och välmående och mängden 
dagsljus. Inte minst är det bevisat inom 
sektorerna vård och utbildning. 

Täthet kan skapas på en mängd olika sätt och högre 

hus kan vara ett sätt. Men det är inte självklart att 

höga hus skapar en tätare stad (se fig nedan). På 

grund av olika funktionella krav på ljusförhållanden, 

vind, friytor och parkering kan ibland lägre hus bättre 

bidra till täthet. 

Bebyggelsens höjdskala och graden av täthet i 

stadsmiljön kan variera, men i Eskilstuna ska gårdens 

och gaturummets kvalitéer alltid beaktas utifrån 

rums- och vistelsekvaliteter. Bebyggelsen gestaltas 

och formas utifrån den särskilda platsens möjligheter 

och projektets ambitioner och ekonomiska ramar.

De förtätningsprinciper som gäller för Eskilstuna 

kommuns städer och tätorter (se figur på nästa sida, 

ur ÖP) bygger på en balans mellan hushållande med 

värdefulla markresurser, ambitionen att främja sociala 

samband och hänsyn till grön- och naturområden. 

En effektiv och genomtänkt markanvändning 

skapar närhet mellan platser, människor och ger 

förutsättningar för god mobilitet.



Exempel på förtätningsprinciper 

Ur Eskilstuna Översiktsplan

A. Möjliggöra vertikal förtätning i Stadscentrum 
 inom vissa ramar vad avser boendekvaliteter 
 som tillgång till P-platser och grönytor.

B. Utnyttja obebyggd impedimentmark 
 och lucktomter.

C. Bygga ihop stadsdelar.

D. Inom zonen 3 km från centrum byggs  
 stadsmässigt kring idag överbreda gator.

E. Utnyttja parkeringsytor som inte nyttjas fullt ut.

F. Vissa industriområden och annan exploaterad mark  
 omvandlas till blandstad med bostadsområden, 
 handel och verksameter - ex Väster.

G. Bygga utmed enkelsidigt utnyttjade gator.

H. Utnyttja bullerstörda lägen längs trafikleder för verksamheter.

I. Förtätning sker där potential finns med hänsyn till tillgång   
 och kvalitet på grönområden och andra friarealer.

Förtätningsprinciper

A. Möjliggöra vertikal förtätning i Stadscentrum 
 inom vissa ramar vad avser boendekvaliteter 
 som tillgång till P-platser och grönytor.

B. Utnyttja obebyggd impedimentmark 
 och lucktomter.

C. Bygga ihop stadsdelar.

D. Inom zonen 3 km från centrum byggs  
 stadsmässigt kring idag överbreda gator.

E. Utnyttja parkeringsytor som inte nyttjas fullt ut.

F. Vissa industriområden och annan exploaterad mark  
 omvandlas till blandstad med bostadsområden, 
 handel och verksameter - ex Väster.

G. Bygga utmed enkelsidigt utnyttjade gator.

H. Utnyttja bullerstörda lägen längs trafikleder för verksamheter.

I. Förtätning sker där potential finns med hänsyn till tillgång   
 och kvalitet på grönområden och andra friarealer.

Förtätningsprinciper

A. Möjliggöra vertikal förtätning i Stadscentrum 
 inom vissa ramar vad avser boendekvaliteter 
 som tillgång till P-platser och grönytor.

B. Utnyttja obebyggd impedimentmark 
 och lucktomter.

C. Bygga ihop stadsdelar.

D. Inom zonen 3 km från centrum byggs  
 stadsmässigt kring idag överbreda gator.

E. Utnyttja parkeringsytor som inte nyttjas fullt ut.

F. Vissa industriområden och annan exploaterad mark  
 omvandlas till blandstad med bostadsområden, 
 handel och verksameter - ex Väster.

G. Bygga utmed enkelsidigt utnyttjade gator.

H. Utnyttja bullerstörda lägen längs trafikleder för verksamheter.

I. Förtätning sker där potential finns med hänsyn till tillgång   
 och kvalitet på grönområden och andra friarealer.

Förtätningsprinciper

A. Möjliggöra vertikal förtätning i Stadscentrum 
 inom vissa ramar vad avser boendekvaliteter 
 som tillgång till P-platser och grönytor.

B. Utnyttja obebyggd impedimentmark 
 och lucktomter.

C. Bygga ihop stadsdelar.

D. Inom zonen 3 km från centrum byggs  
 stadsmässigt kring idag överbreda gator.

E. Utnyttja parkeringsytor som inte nyttjas fullt ut.

F. Vissa industriområden och annan exploaterad mark  
 omvandlas till blandstad med bostadsområden, 
 handel och verksameter - ex Väster.

G. Bygga utmed enkelsidigt utnyttjade gator.

H. Utnyttja bullerstörda lägen längs trafikleder för verksamheter.

I. Förtätning sker där potential finns med hänsyn till tillgång   
 och kvalitet på grönområden och andra friarealer.

Förtätningsprinciper

A. Möjliggöra vertikal förtätning i Stadscentrum 
 inom vissa ramar vad avser boendekvaliteter 
 som tillgång till P-platser och grönytor.

B. Utnyttja obebyggd impedimentmark 
 och lucktomter.

C. Bygga ihop stadsdelar.

D. Inom zonen 3 km från centrum byggs  
 stadsmässigt kring idag överbreda gator.

E. Utnyttja parkeringsytor som inte nyttjas fullt ut.

F. Vissa industriområden och annan exploaterad mark  
 omvandlas till blandstad med bostadsområden, 
 handel och verksameter - ex Väster.

G. Bygga utmed enkelsidigt utnyttjade gator.

H. Utnyttja bullerstörda lägen längs trafikleder för verksamheter.

I. Förtätning sker där potential finns med hänsyn till tillgång   
 och kvalitet på grönområden och andra friarealer.

Förtätningsprinciper

A. Möjliggöra vertikal förtätning i Stadscentrum 
 inom vissa ramar vad avser boendekvaliteter 
 som tillgång till P-platser och grönytor.

B. Utnyttja obebyggd impedimentmark 
 och lucktomter.

C. Bygga ihop stadsdelar.

D. Inom zonen 3 km från centrum byggs  
 stadsmässigt kring idag överbreda gator.

E. Utnyttja parkeringsytor som inte nyttjas fullt ut.

F. Vissa industriområden och annan exploaterad mark  
 omvandlas till blandstad med bostadsområden, 
 handel och verksameter - ex Väster.

G. Bygga utmed enkelsidigt utnyttjade gator.

H. Utnyttja bullerstörda lägen längs trafikleder för verksamheter.

I. Förtätning sker där potential finns med hänsyn till tillgång   
 och kvalitet på grönområden och andra friarealer.

FörtätningsprinciperA. Möjliggöra vertikal förtätning i stadscentrum inom 
vissa ramar vad avser boendekvaliteter som tillgång till 
p-platser och grönytor 

B. Utnyttja obebyggd impedimentmark och lucktomter

C. Bygga ihop stadsdelar

D. Inom zonen 3 km från centrum byggs stadsmässigt 
kring idag överbreda gator

E. Utnyttja parkeringsytor som inte nyttjas fullt ut

F. Vissa industrområden och annan exploaterad mark 
omvandlas till blandstad med bostadsområden, handel 
och verksamheter - ex Väster

G. Bygga utmed enkelsidigt utnyttjade gator

H. Utnyttja bullerstörda lägen längs trafikleder för 
verksamheter
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HÖGLÅG 

Nya mindre kvarter kompletterar befintlig bebyggelse, Norra Årby.

Äldre städers variation och attraktivitet ligger delvis i 
ägandet. Genom mindre fastighetsindelning skapades 
ett naturligt utrymme för varierad arkitektur. 

Att utforma bebyggelsen med hänsyn till den mänskliga 
skalan och hur vi upplever miljön är viktigt. Visuell 
variation stimulerar människans sinnen och ökar viljan 
hos människor att vistas i miljön. Ett kvarter uppdelat 
i mindre delar, som har nära mellan entréerna och 
varierar i uttryck längs med gatan upplevs intressantare 
än enhetligt utformade kvarter med få entréer. Det 
upplevda avståndet krymper med ett varierat uttryck och 
promenaden längs med det varierade kvarteret upplevs 
kortare än längs det enhetligt utformade. 

STRATEGI 2.3 

Dela in kvarter i flera fastigheter eller med flera 
arkitektinsatser

Kvarter uppdelade i mindre fastigheter ger också 
möjligheter för successiv utbyggnad samt ger mindre 
aktörer möjlighet att bygga. Fastighetsstorlek ska alltid 
vägas mot marknadsläge så projekten blir ekonomiskt 
attraktiva att genomföra. 

I de fall när kommunen inte äger marken kan variation 
också uppnås genom att exploatören anlitar olika 
arkitekter för byggnader inom samma kvarter eller 
genom en tydlig arkitektur- och stadsbyggnadsidé om 
hur variation ska skapas. 

Variation i skala, byggnadstypologi och estetiska uttryck 
är också önskvärt för att kunna tillgodose en bredd av 
funktioner, olika bostadsformer och andra önskemål. 

Vertikal variation inom kvarteret 
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”Livet mellan husen” Jan Gehl

Endast den arkitektur som tar hänsyn till 
människans skala och sociala interaktion 
är framgångsrik arkitektur. 



STÖDJA VARDAGSLIV  
 

Den byggda miljön ska vara tillgänglig 
och stödja alla människors vardagsliv, 
möjlighet till utveckling och sociala liv

MÅL 3:

MÅL 1: UTVECKLA IDENTITETEN

På vilket sätt bidrar projektet till att utveckla 
Eskilstunas identitet och särart? 

MÅL 2: BIDRA TILL HELHET

Hur bidrar projektet till staden och 
landskapet som helhet? 

MÅL 3: STÖDJA VARDAGSLIV   

Hur stödjer projektet människor i deras  
vardag?

MÅL 4: ANVÄND NATURENS KRAFT   

På vilket sätt stödjer projektet områdets 
ekologiska funktioner? 

MÅL 5: BERÖRA  

Vilken är projektets arkitektur- och 
stadsbyggnadsidé?

MÅL 6: FRAMTIDSSÄKRA
Hur säkerställs att hållbarhet och långsiktig 

kvalité inte underställs kortsiktiga 
överväganden?   

MÅL 7: ÖPPNA FÖR SAMTAL

Hur ser planen för samverkan och dialog 
ut?   
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Fråga till aktörer: 

Hur stödjer projektet 
människor i deras 
vardag?



Att skapa sociala värden är stadens viktigaste uppgift. För 
att stödja mötet mellan människor ska det i planering 
och byggande alltid möjliggöras för olika funktioner på 
offentliga platser, längs viktiga stråk och i kvarter. Alla 
människors perspektiv måste lyftas i planeringen.

Gatan och gångvägens kontinuitet och relation till andra 
stråk och platser påverkar i hög grad var det uppstår 
kommersiella lägen, i vilka gatukorsningar männikor 
kommer att mötas och vilka delar av miljön som kommer 
bli av lugnare karaktär. När Eskilstunas gator, stråk och 
offentliga platser nås i ett sammanhängande, tillgängligt 
rörelsenät blir de orienterbara och öppna för alla. 

Längs och i mötet mellan viktiga stråk rör sig många 
människor och därmed finns bra underlag för service, 
kommersiellt utbud och mötesplatser. Genom att i 
utformningen av byggnader och platser möjliggöra 
för mer och varierade funktioner vid dessa stråk och 
samlingspunkter underlättas vardagen och bättre 
förutsättningar ges för möten mellan människor. De 

kompletterande funktionerna ökar flexibiliteten och 
stärker de offentliga platsernas användning och 
identitet vilket gynnar både invånare och besökare. 
Att exempelvis kombinera funktioner såsom lekplats 
med utegym ger barn och vuxna tillfälle att vistas på 
samma plats. Eller genom att placera busshållplatsen 
vid förskolan och matbutiken vid torget eller parken. 
Tryggheten ökar då fler människor befolkar dessa stråk 
och samlingspunkter under fler timmar av dygnet. En 
offentlig plats är viktig utifrån de flerfunktionella värden 
den skapar för medborgarna och kan manifesteras 
med utmärkande, fristående eller höga hus för att visa 
att platsen eller husets innehåll är viktigt och bli en 
hjälp att orientera sig i miljön. 

Offentlig konst och grönska kan också stärka 
platsidentitet och användning vid en socialt viktig 
samlingspunkt.

Händelser på en plats förstärker 
varandra. Den danska arkitekten 
och stadsbyggnadsforskaren Jan 
Gehl sammanfattar det med att: 
”Någonting händer, för att någonting 
händer, för att någonting händer.” 

MÖJLIGHET TILL PÅVERKAN   

LÅG HÖG
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STRATEGI 3.1 

Planera flerfunktionella samlingspunkter och kontinuerliga, 
orienterbara stråk för möten mellan människor

Varierade och tillfälliga funktioner vid stråk och 
samlingspunkter skapar möten mellan människor. 
Radermachersmedjorna och Mälardalens Högskola.

En mindre platsbildning kan utgöra en viktig lokal samlings-
punkt. När lokala samlingsplatser iordningställs blir det 

viktigt att tänka på att tillgänglighet uppfylls, vilket det inte 
gör i exemplet ovan. Invid stadsparken. Foto Mabel Pena



MÅL 3 STÖDJA VARDAGSLIVET

Fysisk aktivitet och närhet till grönytor är avgörande 
för alla människors hälsa och välbefinnande. Att röra 
sig regelbundet är en viktig faktor för barns nuvarande 
och framtida hälsa, såväl fysisk som psykisk och 
social. I all utformning av utemiljön behöver man lösa 
funktionella, tekniska, ekologiska, estetiska och sociala 
problem utifrån barnens perspektiv. Bostadsgården och 
samfälligheten är den nära platsen som i första hand kan 
förse barnen med ytor för lek, rörelse och naturkontakt 
i deras vardag. För att stimulera barns fysiska utveckling 
och rörelsefrihet måste både de hårdgjorda materialen 
och kvaliteten på grönytorna utformas med omsorg. 
De privata och fredade gårdarna ska utformas så att 
tillräckligt med solljus ger attraktiva gårdsmiljöer för de 
boende med särskild hänsyn till barnens möjlighet till lek 
och trygg utevistelse.

Barn behöver kunna ha direkt tillgång till grönska av 
kvalitet och möjlighet att utforska den på egen hand. Det 
kräver en utformning av området närmast huset, vid en-
trén, uteplatsen och den närmaste gården där de mindre 
barnen kan vara trygga. Utanför det skyddade närområ-
det är det lämpligt att placera ytor som kan domineras av 
rörelse och dynamik. Miljön ska möjliggöra att barn med 

STRATEGI 3.2 

Utforma stadens rum för socialt liv 
med barnen i fokus

stigande ålder säkert och tryggt kan utforska ett större 
område av sin närmiljö, från bostadsgården, närmsta 
parken till stadsdelen och vidare till staden som helhet. 

Plats för parkerade bilar är en utmaning, där 
konkurrensen om utrymmet på gator och offentliga 
platser ökar i och med stadens förtätning och 
bilparkering riskerar att ta upp alltför mycket av 
värdefull friyta. Bilparkering på privata gårdar tar viktig 
rekreativ, social och ekologisk yta i anspråk och ska 
därför undvikas. Samtidigt är garage i källare under 
underbyggda gårdar ett resurskrävande sätt att lösa 
bilförvaringen ur både ekologiskt och ekonomiskt 
hänseende. Hantering av bilen i staden kommer att kräva 
nya innovativa lösningar både vad gäller framtidens 
mobilitet och utformning av parkeringslösningar. Plan- 
och bygglagen (2010:900) 8 kap. 9 § prioriterar friyta 
framför parkering om bägge inte kan uppnås.

Cykelparkering ska i första hand ges plats i ljusa förråd 
i gatuplan, i andra hand i källarplanet. På gårdarna kan 
dagvattenhantering och små trädgårdsodlingar med 
fördel planeras in. Portiker eller genomgående trapphus 
ger in- och utblickar genom kvarteren och möjlighet för 
direkt access till gården om så behövs. 

Rumsliga avgränsningar (och tydlighet) 
avgör om gården uppfattas tillhöra de 
boende. Enstaka öppningar kan i vissa 
fall fungera, men smitvägar genom 
gården ska undvikas. 

”När vi planerar våra städer är det fyra 
aspekter som vi måste utgå ifrån. Den 
första och viktigaste aspekten handlar 
om att gagna människors hälsa” 

Minoura, 2019 

Gemensamma och bostadsnära lekytor gör lek till en del 
av vardagen. Årby lekpark, Hanna Nordin. Foto Per Groth 

Aristoteles (Politiken, cirka 350 f kr) 

LÅG HÖG
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Stadens huvudsakliga funktion har alltid varit en plats 
för utbyten av idéer, kunskap, tjänster och varor. 
Levande städer behöver offentliga rum i olika skalor och 
sammanhang. Närheten och tillgängligheten till, och 
utformningen av de offentliga rummen är viktig för att ge 
förutsättningar för möten mellan människor, stimulera till 
fysik aktivitet och ge plats för återhämtning och vila. 

Torg är en av stadens mest välanvända offentliga platser, 
oftast hårdgjorda för att klara intensiv användning. Torgets 
viktigaste uppgift är att vara mötesplats och ge staden/ 
stadsdelen identitet. För att bli levande och välanvända 
ska torg placeras strategiskt vid stråk och andra platser 
där folk rör sig, gärna inte längre än 800 meter från 
bostaden. Torg måste också formges utifrån sollägen och 
vindförhållanden så att människor stannar kvar länge. 

Parker utgör på samma sätt som torgen viktiga platser 
för upplevelser och stimulans. De gröna mötesplatserna 
är också viktiga platser för både fysisk aktivitet och för 
återhämtning och reflektion. 

Alla människors ska ha tillgänglighet till de offentliga 
rummen. Människor har olika förutsättningar för att ta 
del av stadsmiljön, fysiskt, kulturellt och socialt. Ett brett 
perspektiv på de offentliga rummens utformning ska 
eftersträvas, där gestaltningen i möjligaste mån ska vara 
inkluderande, inbjudande och stimulerande för alla.

Utformningen av de offentliga rummen, gator, parker, 
torg, skol- och förskolegårdar i våra stads- och 
kommundelar har mycket stor betydelse för hur vi 
rör oss i den byggda miljön. Närhet till parker, torg 
och lek för alla människor främjar rörelse i vardagen, 
kontakt med natur och därmed både vår fysiska och 
psykiska hälsa. De offentliga rummen bör utformas för 
och tillsammans med barn för att skapa stimulerande 
uppväxtmiljöer. Konsekvensen av miljön utifrån barnets 
perspektiv ska alltid utvärderas. Det leder till bättre 
fysisk och mental hälsa, men är också fundamentalt för 
känslan av att vara en del av samhället. För att underlätta 
utomhusvistelse krävs att de publika platserna är en miljö 
som stödjer barns intressen och vardagsaktiviteter och 
därmed stimulerar till fysisk aktivitet.

I Eskilstuna kommun är konsten en självklar del i 
utvecklingen av stadens offentliga rum och Eskilstunas 
invånare ska få uppleva och möta konst i sin vardag. 
Konst ger värde till en plats, och med barn- eller 
ungdomsperspektiv på konsten kan den bidra till lek, 
förståelse av platsen och till samhörighet. 

”Den byggda miljöns påverkan på fysisk 
aktivitet” Statens folkhälsoinstitut, 

J Faskunger 2007

Torg och parker kan förstärka ett områdes identitet och 
skapa förutsättningar för nya sociala kopplingar. Stadsparken 
(Knut Forsberg, Sven Lindh 1870-t, Walter Bauer 1960-t).   

Ex.”Space is the Machine”, Hillier 1996,  
”Torget att se andra människor”, Legeby 2010 o 

”Torgets utformning” Gehl, 2008.
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STRATEGI 3.3 

Säkerställ att alla delar av kommunen har tillgängliga, 
jämlika publika mötesplatser i form av torg och parker

Kontakt med natur kan, utöver att 
stimulera fysisk aktivitet, förbättra 
humör, välmående, immunförsvar, 
läkningsprocessen hos patienter, öka 
produktivitet, minska kriminalitet, stress 
och klinisk depression. Parker och 
grönområden tenderar dessutom att 
främja sociala relationer, socialt kapital 
och lokalsamhällets sammanhållning.

Torg betyder oerhört mycket för 
staden som identitetsskapande 
mötesplats, vilket bekräftas av 
forskningen.



ANVÄND 
NATURENS KRAFT  
 

De offentliga rummen ska bidra  
till stadens ekologiska robusthet

MÅL 4:

MÅL 1: UTVECKLA IDENTITETEN

På vilket sätt bidrar projektet till att utveckla 
Eskilstunas identitet och särart? 

MÅL 2: BIDRA TILL HELHET

Hur bidrar projektet till staden och 
landskapet som helhet? 

MÅL 3: STÖDJA VARDAGSLIV   

Hur stödjer projektet människor i deras  
vardag?

MÅL 4: ANVÄND NATURENS KRAFT   

På vilket sätt stödjer projektet områdets 
ekologiska funktioner? 

MÅL 5: BERÖRA  

Vilken är projektets arkitektur- och 
stadsbyggnadsidé?

MÅL 6: FRAMTIDSSÄKRA
Hur säkerställs att hållbarhet och långsiktig 

kvalité inte underställs kortsiktiga 
överväganden?   

MÅL 7: ÖPPNA FÖR SAMTAL

Hur ser planen för samverkan och dialog 
ut?   
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Fråga till aktörer: 

På vilket sätt 
stödjer projektet 
områdets ekologiska 
funktioner? 



Funktionella ekosystem är en förutsättning för att klara 

planetens långsiktiga överlevnad och för att producera 

det vi behöver. Samtidigt är de sociala nätverk som 

staden erbjuder grunden för vårt moderna samhälle. Där 

människan bor är naturen sedan länge kultiverad såsom 

odlingsmark, parker, dammar, grönstråk och trädgårdar. 

Naturen som finns i och nära staden existerar i samspel 

med människorna. 

Att ge förutsättningar för en nära samverkan mellan 

människans användning av det gröna i staden, och 

utveckling av de ekologiska värdena i park och natur, är 

en förutsättning för en långsiktigt hållbar stad.

Klimatförändringarna ställer nya krav på utformningen 

där tex fler intensiva regn skapar översvämningsrisker 

vilket ökar trycket på tekniska system. Genom att istället 

planera för integrerade ekosystembaserade lösningar 

kan mer robusta system skapas och mycket kan vinnas 

ur både ekologiskt och socialt hänseende.  

Forskning visar att när lokalt engage-
rade grupper av människor engageras 
i utveckling och förvaltning av urbana 
gröna ytor ges förbättrade förutsätt-
ningar för biologisk mångfald och ökad 
produktion av ekosystemtjänster lokalt. 

”Incorporating Green-area User Groups in Urban 
Ecosystem Management”, Colding et al 2006.

Grönskan ska planeras parallellt med bebyggelsen för 

att utgöra utgångspunkt för och ett självklart inslag i 

bebyggelsens framväxt. På så sätt tillgodoses både det 

mänskliga behovet av sociala och rekreativa ytor samt 

det ekologiska behovet av fungerande ekosystemtjänster 

som till exempel vatten- och luftrening, pollinering ökad 

kolbindning i marken. 

För att skapa långsiktigt hållbara miljöer ska nödvändiga 

ekosystemfunktioner integreras genom samspel mellan 

grönska och byggd miljö. Med genomtänkta inslag av 

träd och andra grönytor ökar platsens vistelsevärden så 

väl som dess ekologiska robusthet.

Eskilstunas innerstad har idag för lite grönyta i förhållande 

till befolkningsmängd. I Eskilstunas inre förtätningszon (3 

km från centrum) finns den största bostadspotentialen. 

Potentialen för nya bostäder i zonen ger även stora 

möjligheter för välbehövliga nya grönområden som 

parker, lekplatser och platser för rekreation.

Ekosystemtjänster är alla produkter och 
tjänster som naturens ekosystem ger 
människan och som bidrar till vår väl-
färd och livskvalitet. Pollinering, naturlig 
vattenreglering och naturupplevelser är 
några exempel. 

”Grönplan 2020-2030 för Eskilstuna Kommun”:

Ekosystemtjänster och upplevelser kan gå 
hand i hand. Balsta Våtmarker. Foto Per Groth

MÖJLIGHET TILL PÅVERKAN   

LÅG HÖG
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STRATEGI 4.1 

Planera landskap, parker och vattenmiljöer för att 
bidra med ekosystemtjänster och attraktionskraft



MÅL 4 NATURENS KRAFT 

Tillgång till rekreation ökar livskvalitén i tätorterna så väl som på landsbygden. Krusgårdsparken, Torshälla. Foto Per Groth

LÅG HÖG
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Boverket rekommenderar ett avstånd 
på högst 300 meter till ett grönområde 
vilket bygger på forskning av Grahn & 
Stigsdotter, 2003. Funktionella eko-
system och ekosystemtjänster är en 
förutsättning för planetens långsiktiga 
överlevnad.

STRATEGI 4.2 

Säkerställ att alla delar av staden har närhet till 
miljöer för rekreation och återhämtning

Parker, grönstruktur och vatten har stor betydelse 
för stadsmiljön och är stadens mötesplatser för 
gemensamma aktiviteter liksom för enskild avkoppling 
och rekreation. Stadens grönstruktur bidrar även till 
rumslig variation och är ett grundläggande komplement 
till gatornas långsträckta rum. Landskapsarkitekturen 
blir viktig på dessa platser och ska ges stort utrymme för 
kvalitet och hållbarhet över tid. 

Ett avstånd på 200-300 meter mellan bostad och 
grönområde på minst 2 000 m2 ger dokumenterat 
goda hälsoeffekter för medborgarna. Förutom större 
parker och grönområden ska det finnas utrymme för 
mindre stadsrum, exempelvis fickparker, hörn eller släpp 
i fasaden eller förskjutningar i gatusträckningar. Dessa 
platser blir mer intima och kan även planteras med 
träd eller annan grönska. Det kompletterar även annan 
dagvattenhantering och förstärker ekosystemtjänster så 
som skugga och avkylning varma sommardagar. Dessa 
”smålungor” adderas med fördel till smalare gatupartier 
som vanligtvis inte medger grönska.



Bra mikroklimat, det vill säga en god balans mellan 
dagsljus, sol, skugga, vind och lä, är avgörande för hur 
vi som människor trivs och använder en plats. Goda 
vistelsevärden så som den njutningsfyllda upplevelsen 
av att stå i lä, med ryggen mot en vägg och ansiktet mot 
solens strålar en av de första dagarna i mars är något vi 
är många som delar. 

Vindhastigheten har stor påverkan på hur komfortabel 
människan upplever en situation. Det hänger också 
tätt samman med vilken typ av aktivitet man utför. Vi 
uppfattar vinden som mer besvärande vid stilla, passiv 
aktivitet, som tex när vi sitter ner på en parkbänk än när 
vi är aktiva, tex när vi promenerar. Därför är det viktigt 
att leva sig in i vilken typ av aktivitet en plats kommer att 
erbjuda med särskild omsorg vid utformning av platser 
där vi kommer vistas under längre tid. 

I den större stadsbyggnadsskalan är det gatans 
sträckning och bredd, platsens form och storlek, 

husens höjd och placering, som påverkar vind, dagsljus, 
solinstrålning och skugga. I den mindre skalan påverkas 
mikroklimatet av växtlighetens karaktär, möblering av 
gaturummet, hur dagvattnet tas om hand samt vilken 
typ av kulör och material som de omgivande fasaderna 
har och de hårdgjorda ytorna beläggs med. 

En medveten hantering av vind kan också hjälpa oss 
att anpassa staden till ett förändrat klimat. Med rätt 
utformning av miljön kan stadens utemiljöer kylas ned 
med hjälp av vind under värmeböljor eller erbjuda 
naturliga vindskydd under blåsiga dagar. Kort sagt kan 
man modifiera vind i stadens utemiljö for att förbättra 
den termiska komforten.  

Gott mikroklimat ska eftersträvas i det offentliga 
rummen och på bostadsgårdar i Eskilstuna. Särskild 
stor omsorg om påverkan på omgivningen ska ges 
vid planering av höga hus, då deras inverkan på 
mikroklimatet ofta är mycket stor. 

a. a.
a.

3 X  B R E D D E N

2 X  B R E D D E N

b r e d d - h ö j d - f ö r h å l l a n d eb y g g n a d e n s  p o s i t i o n e r i n g

o r i e n t e r i n g  a v  g a t o r n a

t r ä d  m e d  s t o r a  k r o n o r v i n t e r g r ö n a  f ö r  e � e k t  å r e t  r u n t s t r a t e g i s k  p l a c e r i n g  a v  t r ä d b u s k a r  o c h  h ä c k  f ö r  l o k a l  s k y d d

v a r i a t i o n  i  p l a n t e r i n g

s m å  ä n d r i n g a r ,  s t o r  r e s u l t a t
t a k u t f o r m n i n g

u n d v i k a  s k a r p a  h ö r n

8 X  B R E D D E N

2 X  B R E D D E N

5 X  B R E D D E N 5 X  B R E D D E N

4 X  B R E D D E N

c.

b.

a.

b.
d.

b.

c.

Bara några små ändringar i byggnadens placering kan 
ha en stor påverka på resultatet. Genom att testa de 
här små ändringar med simuleringar kan man skapa 
�er platser som ligger i lä.

Genom att placera byggnader på ett bra sätt kan 
man avstå byggnadens sensitivitet mot vinden. Det 
�nns några generella principen som man kan ta med 
sig när man planera en ny del av staden.

Byggnadens bredd-höjd-förhållande har en stor 
påverka på hur mycket lä man skapar. Med en 
genomtänkt planering av olika typer av byggnader 
skapar man lä där man vill ha det.

Även takets utformning påverkar vind så att man kan 
skapa �er skyddade platser. Variant b. och c. rekom-
menderas. Variant d. ser kanske bra ut men stör 
vind�öden mycket mer och skapar därmed turbulens.

Runt skarpa hörn uppstår ofta turbulens som påver-
kar termisk komfort på ett negativt sätt. Bättre är ett 
alternativ med avkapade eller runda hörn så att 
vind�öder blir mindre stört.

Orienteringen av gatorna bör vara så få som möjligt 
lika med den överhärskande vindriktnignen. Gatorna 
som är placerade längs med den förhärskande 
vindriktning borde inte heller vara för långt.

Strategisk placering av gatuträd gör att vind inte 
komma ner på gatunivå så att termisk komfort 
förbättras. Borde inte bli tillämpat på (tyng) tra�-
kerade gator.

På tyng tra�kerade gator som har inte lika mycket 
bredd är det bättre att tillämpa gröna fasader för att 
göra möjligt att ventilera bort tra�kens luftförorening.

Även materialvalet kan hjälpa att förbättra termisk 
komfort. Ljusa material har en hög albedo vilket 
betyder att de re�ekterar mycket mer värme istället 
att de absorbera det. I så fall ha stadsrummet 
möjligheten att kyla ner på kvällarna. 

Små justeringar i topogra� gör att man kan skapa 
skyddade platser utan hjälp av byggnader eller 
vegetation.

Användning av träd med stora kronor för att bromsa 
nedvindar. Det är särskillt viktigt längs med fasader-
na av höga byggnader

Det är viktigt att planera i växtlighet som är vinter-
gröna. De är särskilt viktigt för platserna som använ-
das året runt eftersom de skydda i alla årstider. 

Att placera träd bara ‘överalt’  gör inte att termisk     
komforten automatisk blir bättre.    

Med hjälp av små plantering kan man skapa små 
platser i lä. Buskar och häck tar inte så mycket plats 
men gör att man har ett val att vara skyddad mot vind. 

Om man använder variation i planteringstyper och 
arter då �nns det också variation i termisk komfort 
nivåer. I så fall �nns det någonting i att välja medan. 

byggnader

TOOLBOX: KLIMATANPASSNING AV STÄDER

b. lä

lä

topogra�infrastruktur  p l a c e r i n g  a v  g a t u t r ä d

g r ö n a  f a s a d e r

m a t e r i a l v a l  ( a l b e d o )

s m å  j u s t e r i n g a r  i  t o p o g r a f  i

grönska

V I N T E R V Å R S O M M A R H Ö S T
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b.
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ha en stor påverka på resultatet. Genom att testa de 
här små ändringar med simuleringar kan man skapa 
�er platser som ligger i lä.

Genom att placera byggnader på ett bra sätt kan 
man avstå byggnadens sensitivitet mot vinden. Det 
�nns några generella principen som man kan ta med 
sig när man planera en ny del av staden.

Byggnadens bredd-höjd-förhållande har en stor 
påverka på hur mycket lä man skapar. Med en 
genomtänkt planering av olika typer av byggnader 
skapar man lä där man vill ha det.

Även takets utformning påverkar vind så att man kan 
skapa �er skyddade platser. Variant b. och c. rekom-
menderas. Variant d. ser kanske bra ut men stör 
vind�öden mycket mer och skapar därmed turbulens.

Runt skarpa hörn uppstår ofta turbulens som påver-
kar termisk komfort på ett negativt sätt. Bättre är ett 
alternativ med avkapade eller runda hörn så att 
vind�öder blir mindre stört.

Orienteringen av gatorna bör vara så få som möjligt 
lika med den överhärskande vindriktnignen. Gatorna 
som är placerade längs med den förhärskande 
vindriktning borde inte heller vara för långt.

Strategisk placering av gatuträd gör att vind inte 
komma ner på gatunivå så att termisk komfort 
förbättras. Borde inte bli tillämpat på (tyng) tra�-
kerade gator.

På tyng tra�kerade gator som har inte lika mycket 
bredd är det bättre att tillämpa gröna fasader för att 
göra möjligt att ventilera bort tra�kens luftförorening.

Även materialvalet kan hjälpa att förbättra termisk 
komfort. Ljusa material har en hög albedo vilket 
betyder att de re�ekterar mycket mer värme istället 
att de absorbera det. I så fall ha stadsrummet 
möjligheten att kyla ner på kvällarna. 

Små justeringar i topogra� gör att man kan skapa 
skyddade platser utan hjälp av byggnader eller 
vegetation.
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gröna. De är särskilt viktigt för platserna som använ-
das året runt eftersom de skydda i alla årstider. 

Att placera träd bara ‘överalt’  gör inte att termisk     
komforten automatisk blir bättre.    

Med hjälp av små plantering kan man skapa små 
platser i lä. Buskar och häck tar inte så mycket plats 
men gör att man har ett val att vara skyddad mot vind. 

Om man använder variation i planteringstyper och 
arter då �nns det också variation i termisk komfort 
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�nns några generella principen som man kan ta med 
sig när man planera en ny del av staden.

Byggnadens bredd-höjd-förhållande har en stor 
påverka på hur mycket lä man skapar. Med en 
genomtänkt planering av olika typer av byggnader 
skapar man lä där man vill ha det.
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menderas. Variant d. ser kanske bra ut men stör 
vind�öden mycket mer och skapar därmed turbulens.

Runt skarpa hörn uppstår ofta turbulens som påver-
kar termisk komfort på ett negativt sätt. Bättre är ett 
alternativ med avkapade eller runda hörn så att 
vind�öder blir mindre stört.

Orienteringen av gatorna bör vara så få som möjligt 
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vindriktning borde inte heller vara för långt.
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platser i lä. Buskar och häck tar inte så mycket plats 
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Bara några små ändringar i byggnadens placering kan 
ha en stor påverka på resultatet. Genom att testa de 
här små ändringar med simuleringar kan man skapa 
�er platser som ligger i lä.

Genom att placera byggnader på ett bra sätt kan 
man avstå byggnadens sensitivitet mot vinden. Det 
�nns några generella principen som man kan ta med 
sig när man planera en ny del av staden.

Byggnadens bredd-höjd-förhållande har en stor 
påverka på hur mycket lä man skapar. Med en 
genomtänkt planering av olika typer av byggnader 
skapar man lä där man vill ha det.

Även takets utformning påverkar vind så att man kan 
skapa �er skyddade platser. Variant b. och c. rekom-
menderas. Variant d. ser kanske bra ut men stör 
vind�öden mycket mer och skapar därmed turbulens.

Runt skarpa hörn uppstår ofta turbulens som påver-
kar termisk komfort på ett negativt sätt. Bättre är ett 
alternativ med avkapade eller runda hörn så att 
vind�öder blir mindre stört.

Orienteringen av gatorna bör vara så få som möjligt 
lika med den överhärskande vindriktnignen. Gatorna 
som är placerade längs med den förhärskande 
vindriktning borde inte heller vara för långt.

Strategisk placering av gatuträd gör att vind inte 
komma ner på gatunivå så att termisk komfort 
förbättras. Borde inte bli tillämpat på (tyng) tra�-
kerade gator.

På tyng tra�kerade gator som har inte lika mycket 
bredd är det bättre att tillämpa gröna fasader för att 
göra möjligt att ventilera bort tra�kens luftförorening.

Även materialvalet kan hjälpa att förbättra termisk 
komfort. Ljusa material har en hög albedo vilket 
betyder att de re�ekterar mycket mer värme istället 
att de absorbera det. I så fall ha stadsrummet 
möjligheten att kyla ner på kvällarna. 

Små justeringar i topogra� gör att man kan skapa 
skyddade platser utan hjälp av byggnader eller 
vegetation.

Användning av träd med stora kronor för att bromsa 
nedvindar. Det är särskillt viktigt längs med fasader-
na av höga byggnader

Det är viktigt att planera i växtlighet som är vinter-
gröna. De är särskilt viktigt för platserna som använ-
das året runt eftersom de skydda i alla årstider. 

Att placera träd bara ‘överalt’  gör inte att termisk     
komforten automatisk blir bättre.    

Med hjälp av små plantering kan man skapa små 
platser i lä. Buskar och häck tar inte så mycket plats 
men gör att man har ett val att vara skyddad mot vind. 

Om man använder variation i planteringstyper och 
arter då �nns det också variation i termisk komfort 
nivåer. I så fall �nns det någonting i att välja medan. 

byggnader

TOOLBOX: KLIMATANPASSNING AV STÄDER

b. lä

lä

topogra�infrastruktur  p l a c e r i n g  a v  g a t u t r ä d

g r ö n a  f a s a d e r

m a t e r i a l v a l  ( a l b e d o )

s m å  j u s t e r i n g a r  i  t o p o g r a f  i

grönska

V I N T E R V Å R S O M M A R H Ö S T

a. a.
a.

3 X  B R E D D E N

2 X  B R E D D E N

b r e d d - h ö j d - f ö r h å l l a n d eb y g g n a d e n s  p o s i t i o n e r i n g

o r i e n t e r i n g  a v  g a t o r n a

t r ä d  m e d  s t o r a  k r o n o r v i n t e r g r ö n a  f ö r  e � e k t  å r e t  r u n t s t r a t e g i s k  p l a c e r i n g  a v  t r ä d b u s k a r  o c h  h ä c k  f ö r  l o k a l  s k y d d

v a r i a t i o n  i  p l a n t e r i n g

s m å  ä n d r i n g a r ,  s t o r  r e s u l t a t
t a k u t f o r m n i n g

u n d v i k a  s k a r p a  h ö r n

8 X  B R E D D E N

2 X  B R E D D E N

5 X  B R E D D E N 5 X  B R E D D E N

4 X  B R E D D E N

c.

b.

a.

b.
d.

b.

c.

Bara några små ändringar i byggnadens placering kan 
ha en stor påverka på resultatet. Genom att testa de 
här små ändringar med simuleringar kan man skapa 
�er platser som ligger i lä.

Genom att placera byggnader på ett bra sätt kan 
man avstå byggnadens sensitivitet mot vinden. Det 
�nns några generella principen som man kan ta med 
sig när man planera en ny del av staden.

Byggnadens bredd-höjd-förhållande har en stor 
påverka på hur mycket lä man skapar. Med en 
genomtänkt planering av olika typer av byggnader 
skapar man lä där man vill ha det.

Även takets utformning påverkar vind så att man kan 
skapa �er skyddade platser. Variant b. och c. rekom-
menderas. Variant d. ser kanske bra ut men stör 
vind�öden mycket mer och skapar därmed turbulens.

Runt skarpa hörn uppstår ofta turbulens som påver-
kar termisk komfort på ett negativt sätt. Bättre är ett 
alternativ med avkapade eller runda hörn så att 
vind�öder blir mindre stört.

Orienteringen av gatorna bör vara så få som möjligt 
lika med den överhärskande vindriktnignen. Gatorna 
som är placerade längs med den förhärskande 
vindriktning borde inte heller vara för långt.

Strategisk placering av gatuträd gör att vind inte 
komma ner på gatunivå så att termisk komfort 
förbättras. Borde inte bli tillämpat på (tyng) tra�-
kerade gator.

På tyng tra�kerade gator som har inte lika mycket 
bredd är det bättre att tillämpa gröna fasader för att 
göra möjligt att ventilera bort tra�kens luftförorening.

Även materialvalet kan hjälpa att förbättra termisk 
komfort. Ljusa material har en hög albedo vilket 
betyder att de re�ekterar mycket mer värme istället 
att de absorbera det. I så fall ha stadsrummet 
möjligheten att kyla ner på kvällarna. 

Små justeringar i topogra� gör att man kan skapa 
skyddade platser utan hjälp av byggnader eller 
vegetation.

Användning av träd med stora kronor för att bromsa 
nedvindar. Det är särskillt viktigt längs med fasader-
na av höga byggnader

Det är viktigt att planera i växtlighet som är vinter-
gröna. De är särskilt viktigt för platserna som använ-
das året runt eftersom de skydda i alla årstider. 

Att placera träd bara ‘överalt’  gör inte att termisk     
komforten automatisk blir bättre.    

Med hjälp av små plantering kan man skapa små 
platser i lä. Buskar och häck tar inte så mycket plats 
men gör att man har ett val att vara skyddad mot vind. 

Om man använder variation i planteringstyper och 
arter då �nns det också variation i termisk komfort 
nivåer. I så fall �nns det någonting i att välja medan. 

byggnader

TOOLBOX: KLIMATANPASSNING AV STÄDER

b. lä

lä

topogra�infrastruktur  p l a c e r i n g  a v  g a t u t r ä d

g r ö n a  f a s a d e r

m a t e r i a l v a l  ( a l b e d o )

s m å  j u s t e r i n g a r  i  t o p o g r a f  i

grönska

V I N T E R V Å R S O M M A R H Ö S T

Vind- och mikroklimatstudier 
bör alltid göras för att säkerställa 
goda vistelsevärden på gator, 
torg och gårdar. Med enkla 
tumregler kan kunskapen 
komma in tidigt i planerings- 
och utformningskedet. 

Byggnadens placering 

Placering av gatuträd Variation i plantering Materialval (Albedo) 

Takutformning

HÖGLÅG 
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STRATEGI 4.3 

Utforma bebyggelse och den fysiska miljön utifrån 
platsens mikroklimat för att skapa goda vistelsevärden 



BERÖRA  
 

Arkitekturen ska 
beröra våra sinnen

MÅL 5:

MÅL 1: UTVECKLA IDENTITETEN

På vilket sätt bidrar projektet till att utveckla 
Eskilstunas identitet och särart? 

MÅL 2: BIDRA TILL HELHET

Hur bidrar projektet till staden och 
landskapet som helhet? 

MÅL 3: STÖDJA VARDAGSLIV   

Hur stödjer projektet människor i deras  
vardag?

MÅL 4: ANVÄND NATURENS KRAFT   

På vilket sätt stödjer projektet områdets 
ekologiska funktioner? 

MÅL 5: BERÖRA  

Vilken är projektets arkitektur- och 
stadsbyggnadsidé?

MÅL 6: FRAMTIDSSÄKRA
Hur säkerställs att hållbarhet och långsiktig 

kvalité inte underställs kortsiktiga 
överväganden?   

MÅL 7: ÖPPNA FÖR SAMTAL

Hur ser planen för samverkan och dialog 
ut?   

Enligt kommunens riktlinjer ska satsningar på offentlig 
konst finnas med i utvecklingen av stadens offentliga 
rum. I Långbergsparken har konstnär Julia Rios konst 
integrerats i parkens parkourdel. 
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Fråga till aktörer: 

Vilken är projektets 
arkitektur- och 
stadsbyggnadsidé? 

 



Arkitektur är ett uttryck för vår längtan, våra drömmar, vår 

fantasi och våra framtidstankar om rum där vi som människor 

trivs och kan utvecklas. Upplevelsen av arkitektur påverkas 

av bland annat ljusföring, materialitet, akustik, doft, skala på 

rummen, rörelse genom en sekvens av rum och så vidare. 

Arkitektur berör oss alla och alla våra sinnen, och är, när den är 

som bäst, robust och håller över tid. 

Gestaltning av en miljö, en byggnad, en stadsdel, en park är en 

helhet av en mängd olika delar som är beroende av varandra 

och ibland står i konflikt med varandra. När allt hänger ihop i 

en odelbar, väl gestaltad helhet; stad, park eller byggnad, där 

alla delar är beroende av varandra, skapar det något mer än 

delarna var för sig och ger mening till miljön. 

Då byggnader, gator, platser och parker är en del av vår vardag 

när vi rör oss i den byggda miljön påverkar arkitektur oss alla, 

därför bör:

• Höga krav ställas på att utformningen av våra miljöer bidrar 

till att stödja och berika invånarnas vardag och att utveckla 

samhället långsiktigt hållbart. 

• Medvetna form-, material- och kulörval ska göras för att 

skapa estetiskt tilltalande miljöer som tillför positiva värden 

till både det enskilda projektet som till helheten. 

• En balans mellan skönhet, funktionalitet och hållbarhet 

uppnås för en god gestaltad livsmiljö. 

Konstnärlig gestaltning i och av det offentliga rummet är 

betydelsefullt för platsens identitet. En stark identitet gör en 

plats intressant och attraktiv. Därför ska den offentliga konsten 

spegla historien genom att vara skapad i sin samtid, sticka ut 

och vara modig, vara innovativ och kreativ både i sitt uttryck 

och i sitt presentationssätt. Konsten i Eskilstuna ska vara 

tillgänglig, skapa engagemang och delaktighet för att bidra till 

sinnliga upplevelser i stadens rum. 

En väl utformad arkitektur med estetiskt tilltalande torg, 

parker, gator, byggnader och detaljer ger positiva upplevelser i 

vardagen. Det är ett uttryck för omtanke om medborgaren och 

bidrar till samhällsekonomisk långsiktighet i Eskilstuna. 

Arkitekturens tre grundläggande lagar 
är: firmitas, utilitas, venustas: styrka, 
användbarhet (i den mening som 
avses i funktionalitet), och skönhet. 
Arkitekturen måste följa och finna 
balansen mellan dessa för att kunna 
bedömas som sådan.

”Tio böcker om arkitektur,” Vitruvius 27-23 f.kr 

Arkitektur upplevs inte bara med ögonen utan med alla 
sinnen. Vid korsningen Stenmansgatan och Libergsgatan 
blir en solvarm betongvägg en tidig vårdag en skön yta 
att luta sig emot. (Carlstedts arkitekter, 2017)

Konst i det offentliga rummet kan stärka en plats 
identitet. Knutte Westers skulptur Jag är en liten grön 
planta på den ombyggda delen av Kungsgatan.

MÖJLIGHET TILL PÅVERKAN   

LÅG HÖG
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STRATEGI 5.1 

Utforma byggnader och gemensamma 
rum så att de ger oss sinnliga upplevelser



MÅL 5 BERÖRA 

LÅG HÖG
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STRATEGI 5.2 

Planera gatans sträckning med hänsyn till 
orienterbarhet, blickpunkter och upplevelser

Staden är med sin kombination av byggd miljö 
och sociala relationer ett koncentrat av intryck. 
Det är relationen mellan stadens olika material och 
beståndsdelar som formar scenen för våra upplevelser. 
Alla ytor, fasader, fönster, portar, gator, häckar, 
planteringar är med och formar det vi upplever runt 
omkring oss - därför är de värda stor omsorg och 
eftertanke.  Ett upplevelserikt gaturum är genom 
sin utformning alltid ett tryggare och mer intressant 
gaturum.

Nya och kompletterande gator ska utformas med 
hänsyn till orienterbarheten och upplevelsen av 
gaturummet. Genom kontinuerliga gatusträckningar 
säkerställs stadsdelarnas samband. I vissa lägen kan, 
genom medvetna förskjutningar eller svaga böjningar 
av gatorna eller genom att utgå från naturliga strukturer 
såsom natur, bergspartier, vattendrag etc. särskilda 

Forskning av A. Ståhle, 2008 visar 
att det inte bara är avståndet som 
påverkar närheten till grönområde 
utan hur komplicerat det är 
att hitta dit. Det vill säga antal 
riktningsändringar till ett grönområde.

Vy söderut, längs Kriebsengatans sträckning. Stadsbibliotektet (arkitekt Gustaf Lettström, 1965) till höger.  
Foto Anders Bobert

byggnader eller platser synliggöras. Viktiga byggnaders 
fasader kan då upplevas bättre när människor förflyttar 
sig i stadsrummet. 

Genom att aktivt planera torg, parker och gator 
med byggnader i fonden skapas riktmärken och 
rytm i stadsvävens kontinuitet. Tillgängligheten och 
orienterbarheten till torg och gröna områden ökar när 
dessa placeras utmed tydliga stråk och är enkla att hitta.



HÖGLÅG 
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STRATEGI 5.3 

Presentera i varje projekt en tydlig arkitektur- och 
stadsbyggnadsidé

Arkitektur med kvalitet bygger på ett grundligt och 
kreativt arbete, med utgångspunkt i erfarenhet och 
analysförmåga. Det är resultatet av ett skapande och 
noggrant arbete, baserat på praktik och vetenskap. 

Det byggda är svaret på ett behov men det är också en 
idé om hur det ska ges form - gestaltas. Det gäller alla 
typer av projekt såsom skola, bostäder, bostadsområden, 
lekplatser, vägar, gator, kontor, industri och parker. 

En arkitektonisk idé handlar om hur formen uppfyller 
målen för människorna som ska använda byggnaden, 
stadsdelen eller parken på bästa sätt. När de tankar 

Bärande idéer kan innefatta innehåll, materialval, förhållande till omgivningen etc. Futurumhuset, kv Vågskålen 11 
(arkitekt Björn Hedvall, 1940). Foto Anders Bobert

och idéer som projektets form bygger på formuleras, 
tydliggörs och beskrivs ges goda förutsättningar för 
ett bra slutresultat. Idén ska formuleras, leva och 
utvecklas från de tidiga strategiska arbeten hela vägen till 
färdigprojektering.

När idéerna kan kommuniceras till andra aktörer ökar 
förutsättningarna för en gemensam målbild och att 
projektet i sin helhet kan förverkligas. Fårgeställningarna 
som presenteras till respektive mål i det här programmet 
underlättar att formulerandet av bärande idéer och kan 
användas under hela projektets genomförandefas. 



Fråga till aktörer: 

Hur säkerställs att 
hållbarhet och 
långsiktig kvalité inte 
underställs kortsiktiga 
överväganden? 

MÅL 6:

FRAMTIDSSÄKRA  
 

Arkitekturen ska utformas för hållbar 
utveckling och långsiktig användbarhet

MÅL 1: UTVECKLA IDENTITETEN

På vilket sätt bidrar projektet till att utveckla 
Eskilstunas identitet och särart? 

MÅL 2: BIDRA TILL HELHET

Hur bidrar projektet till staden och 
landskapet som helhet? 

MÅL 3: STÖDJA VARDAGSLIV   

Hur stödjer projektet människor i deras  
vardag?

MÅL 4: ANVÄND NATURENS KRAFT   

På vilket sätt stödjer projektet områdets 
ekologiska funktioner? 

MÅL 5: BERÖRA  

Vilken är projektets arkitektur- och 
stadsbyggnadsidé?

MÅL 6: FRAMTIDSSÄKRA
Hur säkerställs att hållbarhet och långsiktig 

kvalité inte underställs kortsiktiga 
överväganden?   

MÅL 7: ÖPPNA FÖR SAMTAL

Hur ser planen för samverkan och dialog 
ut?   
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Långsiktigt perspektiv på arkitektur och dess 
användbarhet nu och i framtiden måste alltid vägas 
mot kortsiktiga investeringskostnader. Arkitektur av hög 
kvalitet är inte direkt avhängigt höga kostnader utan av 
en gemensam ambitionsnivå och målbild, med kloka val 
och prioriteringar för de inblandade.

1-10-100 är ett schematiskt kostnadsförhållande mellan 
projektering, byggkostnad och byggnadens driftskostnad 
över hela livslängden. Om man skulle våga att ge sig 
tid att tänka efter före och verkligen rita fram kloka, 
innovativa och kostnadseffektiva förslag med exempelvis 
en ”skissandel” på 2 och en ”byggandel” på 9-12 istället, 
skulle det kunna ge som resultat en ”livskostnadsandel” 
på 80. Då skulle projektet ha sparat många andelar av 
tid, resurser, ekonomi i det stora hela och den kortsiktigt 
ökade kostnaden för skissen skulle te sig liten.

Investeringar i kvalité ger minskade underhållskostnader 
och gör att bebyggelsen behåller sitt värde i längden. 
Minskade ombyggnads- och renoveringsbehov är både 
en materiell och ekonomisk resursbesparing och tillför 

värden på lång sikt till både fastighetsägare, hyresgäster, 
staden och samhället. 

För att nå målet om tillgängliga bostäder för alla så är 
den långsiktiga hållbarheten och användbarheten viktig. 
Att bygga hus är alltid en stor ekonomisk investering, 
oavsett nivå på standard och kvalité. Det långsiktiga 
värdet av väl gestaltad arkitektur och byggd kvalitet ska 
alltid värderas i relation till den kortsiktiga investeringen. 
Att utforma prisvärda och överkomliga bostäder kräver 
en sparsamhet i utformningen, men inte snålhet i 
arkitektur och långsiktigt hållbar kvalitet.  Att återanvända 
goda lösningar för kostnadseffektivitet bör uppmuntras.

Sten, tegel och betong har lång livslängd, men har ofta 
ett större klimatpåverkan än material såsom trä, plåt och 
kompositmaterial, som i sin tur håller kortare tid om de 
inte används, placeras och underhålls på rätt sätt. Ett 
livcykelperspektiv på materalanvändning ger rätt material 
på rätt plats och med rätt sammansättning vilket ökar 
den långsiktiga hållbarheten.

Byggnader av hög kvalitet och med inbyggd flexibilitet varar länge och ger staden värde under lång tid.
Tunafors fabriker. Foto Jeanette Hägglund

MÖJLIGHET TILL PÅVERKAN   

LÅG HÖG
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STRATEGI 6.1 

Väg alltid kortsiktiga investeringskostnader mot 
byggnaders och platsers långsiktiga användbarhet



MÅL 6 FRAMTIDSSÄKRA 

Solcellsoptimerad markanvisningstävling (Asante Architecture & Design 2021) 

LÅG HÖG
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STRATEGI 6.2 

Placera och utforma byggnader för att minimera energibehov 
och möjliggöra integrerade förnyelsebara energikällor

En byggnads form och placering i relation till vind och 
väderstreck har stor påverkan på möjligheten till ett 
energieffektivt byggande. 

Formfaktorn, dvs hur mycket fasad och tak en byggnad 
har i relation till sin användbara golvyta, där en låg 
formfaktor är den viktigaste parametern för att minimera 
energibehovet. Det är alltså en gestaltningsuppgift 
i de tidiga skedena att utforma de grundläggande 
förutsättningarna för låg energiförbrukning.

Byggnader ska utformas, placeras och grupperas för att 
möjliggöra effektivt nyttjande av byggnadsintegrerade 
solceller och för en balans mellan gott dagsljus, 
små värmeförluster och minimerade oönskade 
solvärmelaster. 

Vinden har en avkylande effekt på byggnader och 
offentliga rum som ibland är önskvärd och ibland inte. 
Vindstudier bör genomföras för att medvetet gruppera 
och gestalta byggnader och utforma omgivande 
växtlighet för att minimera vindens negativa effekter. 
Då höga hus innebär en större risk för oönskade 
vindsituationer bör vind studeras särskilt noga vid 
planering och utformning av högre byggnader. 

En byggnads totala energi- och klimatpåverkan under 
hela sin livstid bör också tas i beaktning. Därför ska man 
planera för materialval och tekniker som bidrar till ett 
minskat koldioxidutsläpp, genom att exempelvis verka 
för att materialoptimera, underlätta för träbyggnad som 
binder koldioxid genom att tillåta högre våningshöjder 
och arbeta med betong med så låg klimatpåverkan 
som möjligt. 



En miljö som förblir intressant och funktionell med nya funktioner 
får en mycket lång livscykel. En tidigare arbetsbro blir gång- och 
cykelväg, intilliggande fabriksbyggnad blir lägenheter. 
Stadsmuseet och Munktellbadet.

Transformation av existerande byggnader 
tillgodoser nya behov på ett resursbesparande 
sätt. Platsens historia och berättelser lever 
vidare i ny form. MDH (3xN arktitekter, 2020).   
Foto Anders Bobert

HÖGLÅG 
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STRATEGI 6.3 

Planera och möjliggör för klimatneutrala lösningar 
ur ett livscykelperspektiv

Flexibilitet och mångfunktionalitet är eftersträvansvärt 
både ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt 
perspektiv. En byggnads ingående delar och 
material har olika livslängd där stommen står längst 
innan ombyggnad eller rivning är aktuellt medan 
inredning, tekniska installationer och system ofta 
byts, byggs om eller rivs efter relativt kort tid. Att 
återbruka byggnadsdelar på samma plats är alltid det 
mest effektiva utifrån klimatpåverkan, i andra hand 
att använda på ny plats, tex återanvända fönster 
från en byggnad till en annan och i sista hand att 
materialutvinna. De olika byggnadsdelarna materialitet, 
utformning och sammansättning bör väljas med tanke 
på lång framtida brukbarhet och även återbrukbarhet. 

Tekniska installationer har ofta kortare livslängd än 
själva byggnaden. De bör därför väljas och utformas 
för en hållbar, långsiktig och robust byggd miljö. 
Möjligheten att i framtiden byta ut installationer utan 
att påverka byggnaden i övrigt ska alltid övervägas i 
utformningen.

En väl gestaltad och genomförd arkitektur kommer 
kunna användas och återanvändas för nya ändamål 
om och om igen. Byggnader och mellanrummen, de 
offentliga rummen, måste svara mot människors behov 
här och nu, men också inkludera framtida möjligheter. 

Upprustning, återbruk och transformation av existerande 
byggnader och byggnadsdelar för att möta samtidens 
krav och önskemål från staden, fastighetsägare och 
brukare är ett utmärkt sätt att tillgodose nya behov 
på ett ekologiskt och ofta ekonomiskt sätt. Återbruk i 
olika skalor kan också ta tillvara historiska och kulturella 
resurser. 

Robust och väl gestaltad arkitektur har en förmåga 
att både älskas, men också omtolkas och förnyas av 
de människor som använder miljön om och om igen, 
över dygnet, årstiderna och åren, för nya behov och 
funktioner.



Fråga till aktörer: 

Hur ser planen för 
samverkan och dialog 
ut? 

 

MÅL 7: 
 

ÖPPNA FÖR SAMTAL
 

Samtalet och dialogen om arkitektur 
och stadsbyggnad ska vara livaktigt

MÅL 1: UTVECKLA IDENTITETEN

På vilket sätt bidrar projektet till att utveckla 
Eskilstunas identitet och särart? 

MÅL 2: BIDRA TILL HELHET

Hur bidrar projektet till staden och 
landskapet som helhet? 

MÅL 3: STÖDJA VARDAGSLIV   

Hur stödjer projektet människor i deras  
vardag?

MÅL 4: ANVÄND NATURENS KRAFT   

På vilket sätt stödjer projektet områdets 
ekologiska funktioner? 

MÅL 5: BERÖRA  

Vilken är projektets arkitektur- och 
stadsbyggnadsidé?

MÅL 6: FRAMTIDSSÄKRA
Hur säkerställs att hållbarhet och långsiktig 

kvalité inte underställs kortsiktiga 
överväganden?   

MÅL 7: ÖPPNA FÖR SAMTAL

Hur ser planen för samverkan och dialog 
ut?   

”Lek på fritiden” består av 24 bronsreliefer skapade 
utifrån teckningar av elever i åk 1-3 i Eskilstunas skolor 
hösten 2015. Barnens kommentarer om sina bilder, 
som medföljde teckningarna, går att läsa i de runda 
sittbänkarna på Kungsgatan. 
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Samhällets aktörer efterfrågar snabbare processer 
och tillgängliga demokratiska möjligheter att påverka 
samhällsutvecklingen. Dagens planerings- och 
designprocesser är komplexa skeenden, ofta med 
ett stort antal intressenter och aktörer involverade. 
Den ökade komplexiteten, men också den tilltagande 
specialiseringen i planering och genomförande, 
gör att behovet av tydliga och överskådliga 
samverkansprocesser har ökat. 

För att nå målet om en jämlikt utformad miljö är det 
viktigt att flera perspektiv lyfts och röster hörs tidigt i 
planeringen. 

Tidig samverkan om projektets förutsättningar, begräns-
ningar, idé och mål leder till ökat engagemang och ökad 
förutsägbarhet. Det ökar också möjligheterna för en bred 
dialog och förståelse mellan medborgare och aktörer.

Genom metodisk uppföljning av genomförda projekt 
ökar kunskapen om vad som gör att ett projekt blir 
lyckat eller inte. Är den arkitektoniska idén och målen 
tydligt formulerade underlättar det utvärderingen av det 
färdigställda projektet. De gemensamma erfarenheterna 
ska delas och spridas. 

Genom nya sätt att arbeta med offentlig konst där 
samverkan mellan både kommunala och externa 
parter främjas kan nya modeller för samarbeten 
och medborgardialog utvecklas. Utvecklingen av 
stadsrummet och förändringar i den offentliga miljön 
ska mötas genom att använda konsten innovativt, 
där dialog, informationsinsatser och samverkan med 
medborgarna är centralt. 

Kommunens Stadsforum är ett viktigt inslag för att 
främja kunskap, samtal och debatt om arkitektur och ge 
en bra grund för ökad kvalitet i det som sedan byggs. 

Vid utvecklingen av Långbergsparken i Skiftinge 
involverades tjejerna i området i en medskapande dialog. 
Genom enkät, workshop där de fick göra kollage och 
modeller över parken, dialog och avstämningar av 
skisserna i en fokusgrupp var de  delaktiga från projektets 
övergripande skiss- och gestaltningsfas till invigning av 
parken.

I Skiftinge skapar Planteraren av Niklas Mulari en tydlig 
entré samtidigt som verket kan väcka tankar om 
naturens, människans och till och med stadens växtkraft. 

MÖJLIGHET TILL PÅVERKAN   

LÅG HÖG
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STRATEGI 7.1 

Samverka med andra aktörer, pröva nya former för dialog i ett 
tidigt skede och dela erfarenheterna till kommande projekt 



Utveckling och innovation ska vara en naturlig del i 
processerna kring arkitektur. Dagens designverktyg 
ger större möjligheter att pröva nya lösningar innan 
de väl byggs genom exempelvis klimatsimuleringar, 
livscykelanalyser och avancerade digitala visualiseringar. 
Dessa verktyg utvecklas i snabb takt, och ger en bra 
möjlighet att tänka efter, och testa, innan det är för sent.

Tillfälliga projekt och installationer kan användas för att 
pröva en plats möjliga potential. Tillfälliga projekt ger 
enkla möjligheter att utmana och testa innovationer och 
nya gestaltningsidéer som kan inspirera och visa vägen 
för de större, permanenta projekten.

MÅL 7 ÖPPNA FÖR SAMTAL 

Tillfälliga projekt kan också vara ett verktyg för att skapa 
intresse för en plats, locka nya besökare och öppna för 
nya former av dialog. 

Genom att låta enstaka projekt pröva nya lösningar, 
gällande gestaltning eller processer, kan dessa 
pilotprojekt utveckla ny kunskap, fungera som förebilder 
och utveckla branschen som helhet. 

Stadens kan aktiveras med mer eller mindre tillfälliga installationer, strukturer och events 
som utforskar stadens möjligheter. Eskilstunas Ljusfestival 2018

LÅG HÖG
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STRATEGI 7.2 

Verka för pilot- och tillfälliga projekt som utmanar och 
prövar innovationer och nya gestaltningsidéer



Det offentliga har ett stort ansvar då de företräder det 
allmänna. Gestaltad Livsmiljö, den nationella politiken 
för arkitektur och stadsbyggnad, slår fast att kommun, 
region och stat har ett särskilt ansvar och ska verka 
förebildligt gällande kvalitet i den byggda miljön. För 
att nå målet om hållbara, väl gestaltade, sammanhållna 
och jämlika samhällen för alla är det viktigt att hela den 
komplexa processen fungerar, från strategisk planering 
och projektering till byggnation och förvaltande. 

Olika typer av arkitekttävlingar ger en kreativ och bred 
genomlysning av ett projekt med flera, nya och ofta 
oväntade svar på frågeställningen. Tävlingsformen kan
användas både för spjutspetsprojekt som en ny offentlig 
byggnad och bredare projekt som priseffektiva bostäder 
eller stadsplaneringsuppdrag. Tävlingar uppmärksammar 
kommunens ambition gällande arkitektur. 

Ett beprövat arbetssätt för att uppmuntra kvalitet och 
nya idéer är att anordna markanvisningstävlingar med 
kvalitativa utvärderingskriterier. I kommunens riktlinjer 
för markanvisning uttrycks att jämförelseförfarande 
ska vara det vanligaste sättet att tilldela markanvisning. 
Kommunens markanvisningspolicy lyfter också vikten 
av arkitektonisk kvalitet, mångfald i boendemiljöer, 
underlätta för hållbar livsstil och att hushålla med 
resurser genom att tex möjliggöra återbruk. 

I en värderingsdriven process kan framåtsyftande 
utveckling stimuleras. Genom att möta medborgarnas 
behov och krav på hållbar utveckling inom sociala, 
ekonomiska och ekologiska områden kan diskussionen 
lyftas tidigt bland allmänheten i en naturlig del av ett 
förankringsarbete. 

Bygglovhandling

2020 03 10

Kapellbacken 
Trygghetsboende 
Eskilstuna

Vy från Carlavägen mot syd

Arkitekttävlingar och parallella uppdrag är ett sätt att ta aktiva ställningstaganden i stadens 
utveckling. Kv Kapellbacken. Illustration Joliark

HÖGLÅG 
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STRATEGI 7.3 

Använd medveten markpolitik och arbeta med 
arkitekturtävlingar och parallella uppdrag 



4.

Idé

Markanvisning/ 
Planbesked

Detaljplan

Bygglov

Genom-
förande

Projektering/
Upphandling

Idé

Markanvisning/ 
Planbesked

Detaljplan

Bygglov

Genom-
förande

Projektering/
Upphandling

Samtalsguidens sju 
frågor återkommer under 

planeringsprocessens alla skeden. 

Svaren på frågorna leder till 
ställningstaganden som tydliggör 

projektets riktning och ger alla parter 
en gemensam målbild. 

Från idé till genomförande

Steg för samtal

Idé  
Projektidén ska vara i linje med de 
ställningstaganden som presenteras i 
Eskilstunas fysiska strategiska planering 
såsom Översiktsplan, Arkitektur 
Eskilstuna och andra styrdokument.  
Idén kan vara ett kommunalt eller 
privat initaitiv. 
 
Markanvisning/planbesked 
Övergripande ställningstaganden 
fastslås och utgör grund för 
detaljplanearbetet. 

Detaljplan  
I planbeskrivningen beskrivs arkitektur- 
och stadsbyggnadsidén utifrån 
Arkitekturprogrammets mål och 
frågeställningar.

Bygglov 
Arkitektur- och stadsbyggnadsidén 
uppdateras vid behov och för äldre 
detaljplaner presenteras en ny 
arkitekturidé. 

Projektering, upphandling och 
genomförande  
Idéer säkerställs hela vägen till 
genomfört resultat. Kunskapsåterföring 
sker av både lyckade och mindre 
framgångsrika delar för att vässa 
kommande projekt. 

 
Besvara och prioritera tillsammans 
samtalsguidens sju frågor

2.

3. 
Formulera hur projektet bidrar till 
måluppfyllnad

4. 
Konkretisera förslaget i projektgruppen 
(kommunen, byggaktörer m fl) 

Skapa förståelse för 
projektet och platsen

1.

5.
Presentera förslag för godkännande av 

kommunen – utvärdering utifrån målen i 
Arkitektur Eskilstuna

6.
Följ upp svaren under 

processens olika skeden 

Återkommande dialog 
om arkitektur
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Arkitektur Eskilstuna   UTKAST 181203

5

Arkitektur
ESKILSTUNA

– ett arkitektur- och 
stadsbyggnadsprogram 

Stadsmiljöer och dess arkitektur tillhör och påverkar oss alla. Ett av målen 
med Arkitektur Eskilstuna är att få alla aktörer med på ett samtal om 
arkitektur- och stadsbyggnadskonsten. 

Vart vi än vänder oss finns arkitekturen där, i rummet du sitter, i tegelstenen 
eller panelbrädan du lutar dig mot, i fönstret du tittar ut genom, i byggnaden 
som värmer och skyddar dig, på gatan där du promenerar, i trädet där barnet 
klättrar, i parken där du tar den välbehövliga pausen och slutligen, i staden 
som är något större och mer betydelsefullt än sina delar var för sig. 

Arkitektur Eskilstuna ska förtydliga att arkitektur och stadsbyggnad i sin 
grundläggande form är en viktig förutsättning för mänskligt liv, samvaro 
och utveckling. Programmet ska stödja genomförandet av de ekonomiska, 
sociala och ekologiska hållbarhetsmålen, genom kvalitativ arkitektur och 
stadsbyggnad. 

Eskilstuna kommun gör ArkitekturEvolution.  

Trevlig läsning

Daniel Ängmo 
Stadsarkitekt

ESKILSTUNA GÖR

ARKITEKTUREVOLUTION*



Många är de röster i branschen som 
vittnar om att de lyckade projekten 
präglas av ett starkt engagemang och 
en tydlig vision. Erfarenhetsmässigt 
tycks de projekt som haft en grundlig 
process, i ett eller flera avseenden, 
tendera att bli bra och den lyckade 
processen börjar alltid med att någon 
ställer frågan: Varför?

För att nå Arkitekturprogrammets mål måste varje 
enskilt projekt bidra till helheten utifrån sina specifika 
förutsättningar. Genom tidiga formuleringar utifrån 
ett antal frågeställningar ansvarar aktörerna för att 
projektspecifika mål både sätts och följs upp med 
Arkitekturprogrammets strategier som stöd.  

Varje projekt i Eskilstuna ska, i tidigt skede, genom 
sin gestaltning och via dialog kring projektet svara på 
frågan till respekive mål i arkitekturprogrammet (se 
sammanställning nästa uppslag).

Dessa sju frågor ska följas upp genom hela processen, 
från tidiga skeden, detaljplanering, projektering, bygglov, 
genomförandet och till färdigt projekt. 

Vem använder samtalsguiden?

Alla de aktörer som i ett projekt aktivt deltar i att 
forma Eskilstunas arkitektur och stadsbyggnad 
svarar tillsammans på guidens frågor. 

Exempel på aktörer: 

∞ Byggherrar 

∞ Planhandläggare 

∞ Bygglovshandläggare 

∞ Fastighetutvecklare 

∞ Fastighetsplanerare 

∞ Stadsantikvarie 

∞ Konsulter  

∞ Arkitekter 

∞ Trafikplanerare, m fl 

∞ Medborgare

Samtalsguidens sju frågor: 

Samtalsguide

MÅL 1: UTVECKLA IDENTITETEN
På vilket sätt bidrar projektet till att 
utveckla Eskilstunas identitet och särart? 

MÅL 2: BIDRA TILL HELHET
Hur bidrar projektet till staden    
och landskapet som helhet? 

MÅL 3: STÖDJA VARDAGSLIV   
Hur stödjer projektet människor i   
deras vardag?

MÅL 4: ANVÄND NATURENS KRAFT   
På vilket sätt stödjer projektet  
områdets ekologiska funktioner? 

MÅL 5: BERÖRA  
Vilken är projektets arkitektur-    
och stadsbyggnadsidé?

MÅL 6: FRAMTIDSSÄKRA
Hur säkerställs att hållbarhet och 
långsiktig kvalité inte underställs 
kortsiktiga överväganden?

MÅL 7: ÖPPNA FÖR SAMTAL
Hur ser planen för samverkan och  
dialog ut?   

MÅL 1: UTVECKLA IDENTITETEN

På vilket sätt bidrar projektet till att utveckla 
Eskilstunas identitet och särart? 

MÅL 2: BIDRA TILL HELHET

Hur bidrar projektet till staden och 
landskapet som helhet? 

MÅL 3: STÖDJA VARDAGSLIV   

Hur stödjer projektet människor i deras  
vardag?

MÅL 4: ANVÄND NATURENS KRAFT   

På vilket sätt stödjer projektet områdets 
ekologiska funktioner? 

MÅL 5: BERÖRA  

Vilken är projektets arkitektur- och 
stadsbyggnadsidé?

MÅL 6: FRAMTIDSSÄKRA
Hur säkerställs att hållbarhet och långsiktig 

kvalité inte underställs kortsiktiga 
överväganden?   

MÅL 7: ÖPPNA FÖR SAMTAL

Hur ser planen för samverkan och dialog 
ut?   

Projekt inom samhällsbyggnad kan vara av en mängd 
olika slag. Gemensamt är att de flesta i något skede 
ska få en fysisk form och därmed skapar de arkitektur, 
exempelvis offentliga platser, gator, byggnader, 
lekplatser eller parker. Oavesett om det handlar om 
projekt som går genom planprocessen eller direkt till 
bygglov eller projektering ska arkitekturprogrammet och 
samtalsguiden användas.

ur ”Bygga vackert”, SKL 2016
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Fråga

Så bidrar ditt projekt till målen
i Arkitektur Eskilstuna:

MÅL 1: UTVECKLA IDENTITETEN

På vilket sätt tillvaratar och bidrar projektet till 
att utveckla Eskilstunas identitet och särart? 

MÅL 2: BIDRA TILL HELHET

Hur bidrar projektet till staden och 
landskapet som helhet? 

MÅL 3: STÖDJA VARDAGSLIV   

Hur stödjer projektet människor i deras  
vardag?

MÅL 4: ANVÄND NATURENS KRAFT   

På vilket sätt stödjer projektet områdets 
ekologiska funktioner? 

MÅL 5: BERÖRA  

Vilken är projektets arkitektur- och 
stadsbyggnadsidé?

MÅL 6: FRAMTIDSSÄKRA

Hur säkerställs att hållbarhet och långsiktig 
kvalité inte underställs kortsiktiga 
överväganden?   

MÅL 7: ÖPPNA FÖR SAMTAL

Hur ser planen för samverkan och dialog 
ut?   

MÅL 1: UTVECKLA IDENTITETEN

På vilket sätt bidrar projektet till att utveckla 
Eskilstunas identitet och särart? 

MÅL 2: BIDRA TILL HELHET

Hur bidrar projektet till staden och 
landskapet som helhet? 

MÅL 3: STÖDJA VARDAGSLIV   

Hur stödjer projektet människor i deras  
vardag?

MÅL 4: ANVÄND NATURENS KRAFT   

På vilket sätt stödjer projektet områdets 
ekologiska funktioner? 

MÅL 5: BERÖRA  

Vilken är projektets arkitektur- och 
stadsbyggnadsidé?

MÅL 6: FRAMTIDSSÄKRA
Hur säkerställs att hållbarhet och långsiktig 

kvalité inte underställs kortsiktiga 
överväganden?   

MÅL 7: ÖPPNA FÖR SAMTAL

Hur ser planen för samverkan och dialog 
ut?   

Projektets bidrag till måluppfyllelse

ARKITEKTUR ESKILSTUNA APRIL 202254

SAMTALSGUIDE



Tips: När du besvarar frågorna, tänk inte på ditt 

eventuella särintresse, utan se till stadens bästa. För 

att få ett annat perspektiv, testa att besvara frågorna 

utifrån exempelvis den framtida Eskilstunabons, 

besökarens eller barnets perspektiv.  

Projektets bidrag till måluppfyllelse Arkitekturidéer och förslag

Mål och strategier ska prioriteras i relation till 

projektets karaktär och läge; hur gör ditt projekt 

skillnad? Gradera projektets möjlighet till 

påverkan i förhållande till målets strategier. 

Bestäm strategier och vikta påverkansgrad

1.1  

1.2  

1.3  

2.1  

2.2  

2.3  

3.1  

3.2  

3.3  

4.1  

4.2  

4.3  

5.1  

5.2  

5.3  

6.1  

6.2  

6.3  

7.1  

7.2  

7.3  
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Appendix

AKTIVT STADSLIV 

Stadens offentliga rum används aktivt av människor för 
att gå och cykla, mötas, leka och vila, handla och nyttja 
service. Förutsätter ett gatunät som hänger ihop och 
ett utbyte mellan byggnadernas bottenvåningar och de 
angränsande offentliga rummen. 

ARKITEKTONISK KVALITET 

En miljö där både användbarhet, långsiktig hållbarhet 
och estetik samverkar till en tilltalande helhet. Förutsätter 
ett välavvägt samspel mellan funktion, tekniska lösningar, 
materialval, detaljering, proportioner, rum, skala och 
sammanhang. 

GATURUM

Offentligt tillgängligt rum som ramas in av byggnader 
och innehåller yta för vistelse, ofta trottoar. Används 
främst för att förflytta sig i på olika sätt, med bil, på cykel, 
till fots eller med kollektivtrafik. 

GATUVÄV 

Uppstår när den enskilda gatan hänger väl ihop med de 
omgivande gatorna. 

GESTALTAD LIVSMILJÖ 

Samspelet mellan människors liv och utformningen av 
deras omgivande miljö. 

GÅRD OCH PRIVAT UTEMILJÖ 

Utemiljö med begränsad tillgänglighet som inte upplevs 
som offentlig. Privat utemiljö kan delas in i enskild, 
som en villaträdgård och gemensam, till exempel en 
bostadsgård. 

KLIMATNEUTRAL 

Ett projekt som över byggnadens livslängd inte gör 
någon påverkan på klimatet.

KVARTER 

En sammanhängande markyta i privat ägo. Kan bestå av 
en eller flera fastigheter. 

LIVSCYKEL 

Alla de förändringar en byggd miljö genomgår från 
byggnation till rivning. 

OFFENTLIGT RUM 

Friyta som upplevs som tillgänglig för alla. Till exempel 
park, torg eller naturområde. 

PARK 

Offentlig friyta som till stora delar består av vegetation 
med hög skötselnivå, till exempel klippt gräsyta. 

SKALA 

Storleksförhållande mellan olika delar i staden. T ex 
mellan närliggande byggnader eller mellan ett kvarters 
längd och höjd och omgivande gatas bredd. 

TILLGÄNGLIGHET 

Beskriver i vilken grad det är möjligt för alla människor 
oavsett fysisk förmåga att nå och använda sig av 
stadsrum och byggnader. 

TÄTHET 

Koncentrationen av människor eller bebyggelse. Mäts 
som mängden människor eller mängden bebyggd yta 
inom ett avgränsat område dividerat med den totala 
markytan inom samma område. 

VERKSHÖJD

Verkshöjd betyder att något uppnår en nivå av personligt 
skapande, och är ett juridiskt begrepp som används 
inom upphovsrätten. Verkshöjd är ett mått på ett verks 
originalitet, individualitet och dess självständighet. 
Verkshöjden inbegriper inte idéerna, motivet eller 
innehållet i ett verk, utan dess unika form, uttryck och 
gestaltning. 

VÄG 

Offentligt tillgängligt rum som används för förflyttning, 
saknar ofta yta, tex trottoar, för annan typ av vistelse.

Ordlista

Klosters Kyrka vid Eskilstunaån under ljusfesten Nattljus. 
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Vidare läsning

Arkitektur och stadsbyggnad enligt svensk lag

Plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen, 
PBF, och dess föreskrifter är den huvudsakliga 
lagstiftningen för arkitekturområdet. Syftet i PBL, målet 
för politikområdet för gestaltad livsmiljö och Eskilstuna 
Arkitektur stämmer väl överens med varandra.

Arkitekturområdet regleras genom lagstiftning i Plan- 
och bygglagen, PBL och plan- och byggförordningen, 
PBF samt Boverkets föreskrifter. För att kunna använda 
sig av lagstiftningen behövs god kännedom av vad 
arkitektur är. Här kommer Eskilstuna Arkitektur in för att 
fördjupa kunskapen om arkitektur och en hjälp att tolka 
det som lagstiftningen reglerar.

Genom ett antal paragrafer, allmänna intressen och 
krav i PBL säkerställs att långsiktiga hållbara värden i 
den gestaltade livsmiljön skapas och utvecklas. Dessa 
allmänna intressen och krav utgör centrala delar i att 
skapa omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer. Det kan till 
exempel handla om att främja det allmänna intresset 
om ändamålsenliga strukturer i en planeringssituation 

PBL:s allmänna intressen och krav med stor betydelse för den gestaltade livsmiljön: 

eller pröva om en byggnad uppfyller kravet på en god 
form-, färg- och materialverkan. Syftet är att väga 
olika särintressen mot varandra, balansera detta mot 
allmänintresset för att ur ett samhällsperspektiv pröva 
om exempelvis planeringen av ett område skapar 
ändamålsenliga strukturer, eller om en byggnad 
uppfyller kravet på god form-, färg- och materialverkan. 

Miljöbalken och kulturmiljölagen reglerar skyddet av 
befintliga värden i natur och bebyggelse. Både de 
centrala delarna av Eskilstuna och Torshälla ingår i 
riksintresset för Kulturmiljö och skyddas enligt kapitel 3 
och 4 i miljöbalken.

Det privata, näringslivet och det offentliga har alla ansvar 
att följa lagarna och politiken för gestaltad livsmiljö. 
I Eskilstuna kommun respresenteras det offentliga 
av hela kommunkoncernen. Eskilstuna Arkitektur 
konkretiserar PBL:s allmänna intressen och krav. 
Arkitekturprogrammets mål och strategier har en direkt 
koppling till dessa. 

MÅL 1: UTVECKLA IDENTITETEN

MÅL 2: BIDRA TILL HELHET

MÅL 3: STÖDJA VARDAGSLIV   

MÅL 4: ANVÄND NATURENS KRAFT   

MÅL 5: BERÖRA  

MÅL 6: FRAMTIDSSÄKRA

MÅL 7: ÖPPNA FÖR SAMTAL

God form-, färg- och materialverkan (8 kap 1 §). Kravet 
handlar om det enskilda objektets form, färg och material, 
det som brukas kallas egenvärdet, verkshöjd eller kvalitet. 

Tillgänglighet, lämplig för sitt ändamål (8 kap 1 §). Kravet 
på tillgänglighet handlar om att så många som möjligt ska 
kunna använda, vara del i och nyttja samhället på lika vill-
kor. Kravet på lämplighet för sitt ändamål innebär att en 
byggnad ska vara utformad på ett sätt så att den går att 
använda för det den är tänkt för. 

Krav på tomter och allmänna platser (8 kap 9,12 § §). En-
skilda tomter, grönska och allmänna platser, tex gata, 
park och torg är viktiga delar av den gestaltade livsmiljön 
eftersom det i många fall är den ute- och gröna miljö vi 
vistas i mest. Kravet handlar om att skapa värden såsom 
möjlighet till utsikt och utblick, rekreation, umgänge och 
avkoppling. Det handlar även om att den bidrar med rent 
estetiska värden, något som är vackert att titta på och som 
skapar trivsel. 

Krav på varsamhet (8 kap 17 §). Kravet på varsamhet bör 
ses som ett förhållningssätt och vid varje ändring utgår 
man från den befintliga byggnaden och dess värden och 
karaktärsdrag. Kravet kan även handla om sociala värden, 
till exempel vissa kvaliteter som skapar trivsel och som de 
som nyttjar byggnaden uppskattar. 

Förbud mot förvanskning (8 kap 13 §). Alla byggnader, be-
byggelseområden, tomter och allmänna platser har alltid 
någon typ av värde eller egenskap som ska behandlas 
varsamt. En del är särskilt värdefulla och för dessa finns 
det ett utökat krav, ett förbud, att dessa inte får förvanskas. 

Ändamålsenlig struktur (2 kap 3 §). Det är ett allmänt in-
tresse att den sammanvävda strukturen av bebyggelse, 
grönområden, platser och kommunikationsleder ska 
vara ändamålsenlig. 

Estetiskt tilltalande utformning (2 kap 3 §).  Estetiskt tillta-
lande handlar generellt om att bibehålla eller tillföra nå-
got som är positivt till miljön och till helhetsbilden. 

Hänsyn till stads- och landskapsbild (2 kap 6 §). Handlar 
om att utgå från befintliga värden som en plats har när 
denna står inför utveckling eller komplettering. 

Hänsyn till natur- och kulturvärden (2 kap 6 §). Handlar 
om att förvalta värden och förstå hur nya tillägg kan på-
verka och utveckla dem. 

Intresset av en god helhetsverkan (2 kap 6 §). Det handlar 
om byggnader, tomrum, parker och torg med mera som 
alla tillsammans samspelar och skapar en gemensam miljö.  

Ett gemensamt skapande och en helhetssyn på den 
gestaltade livsmiljön är kärnan i den nya politiken för 
arkitektur, form, design, konst och kulturarv. 

Det handlar om att i kreativa processer hantera mål-
konflikter mellan många olika aktörer som till exempel 
kommuner, länsstyrelse, regioner, nationella myndig-
heter, vetenskapen, enskilda, företag och organisatio-
ner. Samarbete och samverkan behöver därför utveck-
las och stärkas mellan olika aktörer för att hantera den 
komplexitet som ryms i arbetet med att utveckla den 
gestaltade livsmiljön.

MÅL 1: UTVECKLA IDENTITETEN

På vilket sätt bidrar projektet till att utveckla 
Eskilstunas identitet och särart? 

MÅL 2: BIDRA TILL HELHET

Hur bidrar projektet till staden och 
landskapet som helhet? 

MÅL 3: STÖDJA VARDAGSLIV   

Hur stödjer projektet människor i deras  
vardag?

MÅL 4: ANVÄND NATURENS KRAFT   

På vilket sätt stödjer projektet områdets 
ekologiska funktioner? 

MÅL 5: BERÖRA  

Vilken är projektets arkitektur- och 
stadsbyggnadsidé?

MÅL 6: FRAMTIDSSÄKRA
Hur säkerställs att hållbarhet och långsiktig 

kvalité inte underställs kortsiktiga 
överväganden?   

MÅL 7: ÖPPNA FÖR SAMTAL

Hur ser planen för samverkan och dialog 
ut?   
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”Arkitektur är mer 
ett medel och 
kunskapsområde som 
genomsyrar all typ av 
formgivning/planering.”

Arkitektur Eskilstuna genomsyrar hela stadsbyggnadsprocessen:

Andra kommunala planerings- och hållbarhetsdokument

Andra dokument eller metoder är Stadslivs- och 
rumsstrategier, Grönplan, Klimatplan för Eskilstuna, 
Trafikplan, Metod för hållbar stadsutveckling. 
Stadsläkning, Skyltpolicy etc. Dessa dokument stödjer 
den fysiska planeringen i Eskilstuna kommun. 

Utifrån dessa dokument och i den sammanvägningen 
som måste göras om hur ett projekt kan formges 
används Arkitektur Eskilstuna.

Översiktsplan 2030

Fördjupad översiktsplan 

Utvecklingsplan 

Planprogram 

Detaljplan 

Bygglov 

Grönplan

Klimatplan för Eskilstuna

Trafikplan 

Metod för hållbar stadsutveckling

Stadsläkning

Skyltpolicy 

Arkitekturprogrammet svarar på de 
17 globala hållbarhetsmålen från Agenda 2030

Dokument och metoder till grund för 
Arkitektur Eskilstuna 

Stadslivs- och rumsstrategier

Kulturmiljöprogrammet för Eskilstuna

Daniel Ängmo,  stadsarkitekt

Förutom att vara en kunskapsbas för arkitektur 
och stadsbyggnad fördjupar arkitekturprogrammet 
ställningstaganden i Översiktsplan 2030 gällande hur 
tillkommande bebyggelse samspelar med befintlig 
bebyggelse. Arkitektur Eskilstuna väver in och svarar 
på de 17 globala hållbarhetsmålen från Agenda 2030 
genom beskrivningar av formgivning. Dessa presenteras 
som strategier och svarar även på samhällsekonomiska, 
sociala och ekologiska hållbarhetsaspekter. 

Kulturmiljöprogrammet för Eskilstuna som är under 
framtagande pekar på särskilt viktiga kulturmiljöer och 
områden landsbygden, tätorter, Torshälla och vissa av 
Eskilstunas förstäder. 
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Arbetsteam och arbetsmetod

Daniel Ängmo, stadsarkitekt och projektledare 
stadsbyggnadsförvaltningen

Arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner 
på stadsbyggnadsförvaltningen (Mabel Pena, 
översiktsplanerare m fl), kommunledningskontoret, 
kultur- och fritidsförvaltningen och Eskilstunas 
kommunala fastighetsbolag Kommunfastighet.

Referensgrupp bestående av chefer på 
stadsbyggnadsförvaltningen, kultur- och 
fritidsförvaltningen och det kommunala 
fastighetsbolaget.

Ett flertal politiker har deltagit i de workshops och 
Stadsforum som genomförts.

White Arkitekter, genom Sara Grahn, Kristoffer Roxberg, 
Britta Holmblad och Ola Strandell har bidragit med 
processstöd, workshopledning, grafisk formgivning, 
illustration, fotografi och delförfattande i arbetet.

Samtal har förts med stadsarkitekter från Linköping, 
Norrköping och Örebro för att lära och inspireras 
av deras arbete med arkitektur. Linköpings 
Arkitekturprogram har i delar legat till grund för 
Arkitektur Eskilstuna.

Arkitekturarbetet har genom frågeställningar VAD, 
VARFÖR och HUR ARKITEKTUR? skapat ett föreläsnings- 

och utbildningspaket för kommunens tjänstepersoner 
och politiker för att ge en grundläggande inblick 
i arkitektur- och stadsbyggnadsfrågor. Ett flertal 
olika förvaltningar har deltagit på workshops och 
föreläsningar. Tre workshops, fem stadsforum och 
ett flertal arbets- och referensgruppsmöte har 
genomförts för att fördjupa kunskapen om arkitektur 
och stadsbyggnad sedan hösten 2018. Workshops 
har även genomförts med stadsbyggnadsnämnden 
och stadsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp. Fler 
stadsforum kommer genomföras under 2021 och 
framöver. 

Följande föreläsare har medverkat på workshops 
Sara Grahn, Ola Strandell, Viktoria Walldin, Monica von 
Schmalensee (White Arkitekter) och Rasmus Waern 
(Wingårdh arkitekter)

Föreläsare på Stadsforum 
Claes Caldenby (Chalmers) Mari Ferring (WSP) Konrad 
Krupinski (KKark) Fredric Benesch (IPOS) Sandra Frank, 
(Folkhem) Carolina Wikström (Asante Arkitekter) Emelie 
Brunge (Nyréns arkitektkontor) Katarina Bonnevier 
(MYCKET) Dan Hallemar (moderator) Per Johansson 
(Joliark) Malin Zimm (tidskriften Arkitektur) Boel Hellman, 
Christian W Rasmussen, Stig V Gothelf (3XN) Angelica 
Åkerman (arkitekt Boverket)  Mattias Gustafsson (Urbio) 
Sara Grahn, Daniel Lisskar (White). 

För att bjuda in och 
uppmuntra fler att delta 
i dialogen kring arbetet 
med Eskilstunas utveckling 
anordnas föreläsningar, 
workshops och olika möten 
under rubriken Stadsforum.

Fem teman har genomförts 
under arbetet med 
Arkitektur Eskilstuna: 

•  Höga hus

•  Trä, Venedigbiennalen och 
attraktiv stad

•  Social arkitektur

•  Två nya projekt i Eskilstuna

•  Mellan stad och land

Ett flertal workshops har genomförts sedan hösten 2018 för att fördjupa 
kunskapen om arkitektur och stadsbyggnad.

Stadsforum 
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Arkitektur
ESKILSTUNA

– ett arkitektur- och 
stadsbyggnadsprogram

UTKAST 181203

eskilstuna.se/arkitekturprogram
arkitektur@eskilstuna.se

Arkitektur Eskilstuna är i förhållande till andra 
kommunala dokument ett tvärsektoriellt och 
förvaltningsöverskridande program som genomsyrar 
all fysisk planering, design och formgivning av våra 
livsmiljöer. Arkitektur Eskilstuna är utgångspunkt för 
kommunens arbete med arkitektur och stadsplanering. 
Arkitektur finns i översiktlig och strategisk planering, 
detaljplanering och bygglovhantering samt deras 
tillhörande dokument.  

Ett 1:a utkast togs fram i december 2018 för att snabbt 
sammanfatta och formulera kommunens ambitioner 
och tankar kring vad och hur ett arkitekturprogram 
kunde innehålla och se ut. Denna var ute på remiss 
under våren 2019 hos ett flertal förvaltningar, Eskilstuna 
kommunala fastighetsbolag, arkitektkontor och 
fastighetsbolag. 

Referenser och inspiration 
Boverkets Rapport Byggemenskaper, 2018:32 
Spacescape Mäta Stad, 2016                                                                                   
Linköpings arkitekturprogram, 2017                                
Arkitektur och byggande i Örebro kommun, 2018 
Arkitektur Uppsala Arkitekturpolicy, 2017                                                                        
Arkitekturpolitik för gestaltad livsmiljö, 2018                   
UN Habitat, 2014, 2
Minoura Bostadsgården, Territoriell arkitektur, 2019  

1:a utkast av programmet 2018 
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arkitektur@eskilstuna.se

Återkommande dialog 
om arkitektur


