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§ 189
Kongresshall och kulturhus – fördjupad förstudie 
(KSKF/2019:247)

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Fördjupad förstudie för kongress- och kulturhus godkänns.

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, senast den 31 maj 2020, ta fram ett 
förslag till principöverenskommelse med en hyresvärd alternativt medaktör 
för att undersöka möjligheten att bygga ett kongress- och kulturhus med 
hotell på den mest fördelaktiga platsen för kommunen, där även trafik och 
parkeringsfrågor beaktas. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en organisation för det fortsatta 
arbetet med en politisk styrgrupp bestående av tre representanter från 
majoriteten och två från oppositionen samt en tjänstemannagrupp med 
representanter från Destination Eskilstuna AB, Eskilstuna Kommun-
fastigheter AB, kultur- och fritidsförvaltningen och stadsbyggnads-
förvaltningen.

4. Medel för det fortsatta arbetet belastar kommunstyrelsens ram.

Särskilt yttrande
Maria Chergui (V) och Maria Forsberg (V) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fattade den 28 mars 2018, § 44, beslut om en fördjupad förstudie 
av ett kongress- och kulturhus. Den fördjupade förstudien har genomförts och i 
rapporten framgår att ett kongress- och kulturhus kan bestå av hotell, kongress- och 
konserthall, konferensavdelning, gemensamhetsytor inkluderat stora salar, kulturskola 
och, beroende på placering, stadsbiblioteket. 

Sju centrumnära placeringar har utretts varav fördjupade studier gjorts på fyra platser. 
Alla fyra platser bedöms ha potential att möta de behov som identifierats under den 
fördjupade förstudien. Olika finansieringslösningar har analyserats, och oavsett 
finansieringslösning blir det en ökad nettohyreskostnad för kommunen, preliminärt 
mellan 3-36 miljoner kronor. Dialoger har skett med potentiella markägare, 
investerare, byggherrar och operatörer. Många har visat stort intresse för ett 
samarbete. 
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Kommunfullmäktige föreslås godkänna den fördjupade förstudien samt ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en principöverenskommelse med en hyresvärd 
alternativt medaktör för att undersöka möjligheten att bygga ett kongress- och 
kulturhus med hotell på den mest fördelaktiga platsen för kommunen, där även trafik 
och parkeringsfrågor beaktas samt att tillsätta en organisation med en politisk 
styrgrupp och en tjänstemannastyrgrupp.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) och Jari Puustinen (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets 
förslag.
______
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Kommunstyrelsen 

Fördjupad förstudie kongress- och kulturhus

Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige

1. Fördjupad förstudie för kongress- och kulturhus godkänns.

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, senast den 31 maj 2020, ta fram ett förslag till 
principöverenskommelse med en hyresvärd alternativt medaktör för att 
undersöka möjligheten att bygga ett kongress- och kulturhus med hotell på den 
mest fördelaktiga platsen för kommunen, där även trafik och parkeringsfrågor 
beaktas. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en organisation för det fortsatta 
arbetet med en politisk styrgrupp bestående av tre representanter från majoriteten 
och två från oppositionen samt en tjänstemannagrupp med representanter för 
Destination Eskilstuna AB, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, kultur- och 
fritidsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen.

4. Medel för det fortsatta arbetet belastar kommunstyrelsens ram.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fattade den 28 mars 2018, § 44 beslut om en fördjupad förstudie 
av kongress- och kulturhus. Den fördjupade förstudien har nu genomförts och i 
rapporten framgår att ett kongress- och kulturhus kan bestå av hotell, kongress- och 
konserthall, konferensavdelning, gemensamhetsytor inkluderat stora salar, kulturskola 
och, beroende på placering, stadsbiblioteket. 

Sju centrumnära placeringar har utretts varav fördjupade studier gjorts på fyra platser. 
Alla fyra platser bedöms ha potential att möta de behov som identifierats under den 
fördjupade förstudien.

Olika finansieringslösningar har analyserats, såväl en modell där kommunen är 
hyresgäst som delad fastighetsbildning. Oavsett finansieringslösning blir det en ökad 
nettohyreskostnad för kommunen, preliminärt mellan 3-36 miljoner kronor.
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Dialoger har skett med potentiella markägare, investerare, byggherrar och operatörer. 
Många har visat stort intresse för ett samarbete. 

Kommunfullmäktige föreslås godkänna den fördjupade förstudien samt ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en principöverenskommelse med en hyresvärd 
alternativt medaktör för att undersöka möjligheten att bygga ett kongress- och 
kulturhus med hotell på den mest fördelaktiga platsen för kommunen, där även trafik 
och parkeringsfrågor beaktas samt tillsätta en organisation med en politisk styrgrupp 
och en tjänstemannastyrgrupp.

Ärendebeskrivning
Frågan om en kongresshall har utretts i olika omgångar sedan 2003. År 2011 
genomfördes den första arenautredningen och slutsatsen i den utredningen var att det 
inte gick att kombinera en ny arena med de behov som en kongresshall ställer och att 
det behovet behöver beredas särskilt.

Destination Eskilstuna Näringsliv Ekonomiska förening (DeNeF) presenterade 2016 
en marknadsstudie som visade att det inte fanns affärsmässiga förutsättningar för att 
bygga en kongresshall. Det krävs att den byggs tillsammans med ett nytt hotell samt 
att möjliga synergieffekter genom samlokalisering med annan verksamhet, exempelvis 
kulturhus, behöver utredas.

I Årsplan 2018 beslutades att ett kongress- och kulturhus skulle utredas i samverkan 
med näringslivet. Den 28 mars 2018, § 44 fattade kommunfullmäktige ett 
inriktningsbeslut som hade föregåtts av en första förstudie med bland annat en 
rapport om samhällsekonomiska effekter. 

Under 2018-2019 har en fördjupad förstudie rörande ett kongress- och kulturhus 
genomförts av kommunstyrelsen i nära samarbete med stadsbyggnadsnämnden (SBN), 
kultur- och fritidsnämnden (KFN), Destination Eskilstuna AB (DEAB), Eskilstuna 
Kommunfastigheter AB (Kfast). 

I den fördjupade förstudien har följande områden studerats:
 Innehåll i ett kulturhus
 Lokalisering
 Finansiering
 Intresse från investerare och operatörer.

Resultat av fördjupade förstudien
Programinnehållet för ett kongress- och kulturhus i Eskilstuna genererar en 
byggnadsstorlek i spannet 23 000 till 33 000 kvadratmeter BTA, beroende på valt 
scenario. Det är med andra ord en stor, publik byggnad som ska byggas i, eller i 
anslutning till Eskilstunas stadskärna.

Behov avseende kulturhus har analyserats dels genom ett brett dialogarbete med 
invånare, intressenter samt representanter för kreativa och kulturella näringar, dels 
genom att kartlägga behoven inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. 
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Dessutom har analys gjorts av de största synergieffekterna mellan ett kulturhus och en 
kongresshall.

Resultatet pekar på en inriktning mot musik- och scenkonst vilket innebär att hela eller 
delar av musik/kulturskolan kan vara aktuell att förlägga till ett kulturhus men även 
stadsbiblioteket. Ett nytt kulturhus blir den enda anläggningen i Sörmland som kan ta 
emot stora scenproduktioner. Dessutom kan konserter, mässor, konferenser och 
andra event flyttas från Lokomotivet, konserthallen och i viss mån STIGA Sports 
Arena till det nya kulturhuset. 

Under den fördjupade förstudien har sju möjliga platser analyserats för att undersöka 
varje tomts kapacitet, värden, möjligheter och begränsningar. 

Fyra av de platserna har analyserats vidare: 
- Tomt vid Tullkammaren, gamla busstationen
- Tomt vid Trafikverket, kvarteret Vapnet 2
- Tomter i City vid Stadsbiblioteket, kvarteret Vestalen och Våghalsen
- Tomt vid Rinmansparken

Alla tomterna är möjliga att gå vidare med, även om ingen av platserna är helt idealiska 
för ett kongress- och kulturhus. Rinmanparken tillkom som ett initiativ från 
näringslivet, men skulle innebära att värdefulla grön- och rekreationsytor går förlorade. 
Efter att lokaliseringsutredningen slutförts har ytterligare skisser inkommit från 
näringslivet rörande Strömsholmen. Dessa behöver beaktas i det fortsatta arbetet.

Inriktningen är att konferensdelar och hotell helt ska finansieras och driftas av 
näringslivet. Kommunen kan antingen gå in som hyresgäst för kulturhuset eller så äger 
kommunen delar av fastigheten. För att estimera vilka utökade kostnader kommunen 
kan få för ett kulturhus har flera olika scenarier tagits fram. De visar att kommunens 
ökade nettokostnader landar på mellan 3-36 miljoner kronor. Generellt visar 
kalkylerna att det blir ekonomiskt mer fördelaktigt att kommunen äger sina egna 
lokaler istället för att gå in som hyresgäst. Det måste ställas mot intresset hos en 
fastighetsägare alternativt markägare att investera i en fastighet med kommunen som 
delägare och inte hyresgäst.

Under förstudiearbetet har kontakter knutits med flera byggherrar, mark- och 
fastighetsägare. Intresset har varit stort och några av investerarna har redan börjat 
skissa på tänkbara lösningar. För att komma vidare i samtalen med tänkbara 
samarbetspartners måste kommunen tydliggöra sina intressen och teckna en 
principöverenskommelse med någon av aktörerna för att gemensamt undersöka 
möjligheten att uppföra en kongress- och kulturhus på den för Eskilstuna mest 
fördelaktiga platsen.

De samhällsekonomiska aspekterna utreddes vid tidigare förstudie, 2018. Den 
rapporten utgick från en byggnationstid med start 2020.

- Totalt 760 årsarbetstillfällen över perioden 2020-2029 till *FA-region 
Eskilstuna
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- Ökade skatteintäkter med 60 miljoner kronor i *FA-regionen under perioden 
2020-2029

- Drygt 40 miljoner kronor i turistekonomisk effekt i Eskilstuna kommun under 
åren 2024-2029. År 2022 och 2023 är effekten 30 respektive 15 procent lägre.

I denna samhällsekonomiska beräkning är inte ett hotell inräknat.

* Funktionell arbetsmarknadsregion: Region inom vilken människor kan bo och arbeta  utan att 
behöva göra alltför tidsödande resor.

Kommunledningskontorets bedömning
Ett kongress- och kulturhus kan medföra många positiva effekter för Eskilstuna. Det 
handlar bland annat om de kulturella och kreativa näringarnas samt besöksnäringens 
utveckling, utgöra ett avgörande bidrag till det så kallade kulturklivet, bidra till 
innerstadens utveckling och medföra fler arbetstillfällen. 

Kommunens ökade nettokostnader för kulturverksamhet behöver vägas emot de 
fördelar som ett kongress- och kulturhus kan medföra. Kostnaderna behöver dock 
analyseras vidare i det fortsatta arbetet med målsättningen att de inte ska öka.

Den fördjupade förstudien har redogjort för förutsättningarna för innehållet i ett 
kulturhus, tydliggjort möjliga placeringar, belyst olika finansieringslösningar och 
upprättat kontakter med intresserade byggherrar/markägare. Ytterligare frågor som 
behöver belysas i det fortsatta arbetet är hur ett kongress- och kulturhus påverkar 
trafik och tillgången till parkeringar i centrala Eskilstuna.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en 
principöverenskommelse med en hyresvärd alternativt medaktör för att undersöka 
möjligheten att bygga ett kongress- och kulturhus med hotell på den mest fördelaktiga 
platsen för kommunen med beaktande av stadsutvecklings- och ekonomiska 
perspektiv samt trafik- och parkering för den aktuella platsen.

Kommunstyrelsen föreslås även få i uppdrag att tillsätta en ny organisation för att 
fortsätta arbetet. Arbetet ska ledas av en politisk styrgrupp med tre representanter för 
majoriteten och två för oppositionen. I en tjänstemannagrupp ska representanter för 
DEAB, Kfast, kultur- och fritidsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen ingå.

Kommunfullmäktige väntas fatta beslut om en principöverenskommelse kvartal 1–
kvartal 2 2020, därefter en hyresnivå och budget under kvartal 3 – kvartal 4. 

Tidigast 2026 kan inflyttning bli aktuellt om processen löper på om det inte uppstår 
behov av att pröva nya alternativ av samarbetspartner, placering innehåll eller om det 
inte inkommer överklaganden. 

Finansiering
Projektledning och kommunikation finansieras av kommunstyrelsen. Respektive 
nämnd och bolag ansvarar för finansiering som krävs för deltagandet i respektive 
utredningsuppdrag under den fördjupade förstudien.
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Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
En av utmaningarna som identifieras i Eskilstunas varumärkesarbete är att 
kulturkonsumtionen i Eskilstuna är lägre i jämförelse med andra städer. Ett kulturhus 
med föreslaget innehåll ökar möjligheterna för Eskilstunabor att konsumera, 
producera och utveckla kultur på hemmaplan. Det faller väl in i den globala 
målsättningen att alla ska få de kunskaper som behövs för att främja en hållbar 
utveckling där man också värdesätter kulturell mångfald och visar hur kulturen bidrar 
till hållbar utveckling (FNs globala mål 4) samt att flickor, pojkar, kvinnor och mäns 
förmågor tillvaratas jämställt (FNs globala Mål 5).

Ett kombinerat kongress- och kulturhus skapar förutsättningar för Eskilstuna att ta 
marknadsandelar på mötes- och konferensmarknaden. Att värva fler möten och 
kulturevenemang bidrar till att skapa fler jobb inom besöksnäringen. Detta bidrar till 
den globala målsättningen om ”Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt” (FNs 
globala Mål 8) där politik förväntas genomföras för hållbar turism som skapar 
arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter. Ett kongress- och 
kulturhus ligger i linje med de strategiska målen attraktiv stad och landsbygd samt fler 
jobb. Besöksnäringen sysselsätter många unga och utlandsfödda och en stärkt 
besöksnäring bidrar därför till att sänka arbetslösheten. Ytterst bidrar ett kongress- 
och kulturhus till att stärka Eskilstunas attraktivitet och konkurrenskraft.

Studiens föreslagna hållbarhetsmål anger bland annat att ett kombinerat kongress- och 
kulturhus i Eskilstuna har ambition att vara ett ”klimatsmart besöksmål som bidrar till 
en hållbar stad” vilket bidrar till flera mål. Bland annat målet om en hållbar 
stadsutveckling (FNs globala Mål 11)samt målet att ”bekämpa klimatförändringar” 
(FNs globala Mål 13).

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Tommy Malm Eva Norberg
Kommundirektör Kommunikationsdirektör

Beslutshandlingar:
SLUTRAPPORT Fördjupad förstudie Kongress och Kulturhus
Bilaga 1 Kongresshall och kulturhus – Inriktningsbeslut och rapport 180226
Bilaga 2 Dialoger Kulturhusinnehåll
Bilaga 3 Kultur- och fritid – i förhållande till ett kulturhus
Bilaga 4 Eskilstuna Kongress Kultur Tomtutredning

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, kommunikation
Eskilstuna Kommunföretag AB 
Kultur- och fritidsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
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Rapport från fördjupad förstudie 2019 
Kongress- och kulturhus 
 
Innehåll 
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3  Kongresshall ........................................................................................................................ 8 
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6  Finansiering och samhällsekonomiska effekter .......................................................... 277 
7  Investerare, operatörer och det vidare arbetet ............................................................ 333 
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Bilagor 

 
1. Kongresshall och kulturhus – Inriktningsbeslut och rapport 180226 
2. Dialoger kring kulturhusinnehåll 
3. Kultur och fritid - I förhållande till ett Kulturhus 
4. Eskilstuna Kongress- och Kulturhus Tomtutredning. 
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1. Bakgrund 
Frågan om en kongresshall i Eskilstuna är inte ny. Olika utredningar har genomförts 
sedan 2003. 2011 genomfördes den första arenautredningen. Slutsatsen i den 
utredningen var att det inte gick att kombinera en ny arena med de behov som en 
kongresshall ställer och att det behovet behöver beredas särskilt. 
 
2015 startade Destination Eskilstuna Näringslivs Förening (DeNeF) en ny 
kongresshallsgrupp. De beställde en marknadsstudie från Annordia som visade att det 
inte fanns affärsmässiga förutsättningar för att bygga en kongresshall. Det skulle 
krävas att den byggs tillsammans med ett nytt hotell samt att möjliga synergieffekter 
genom samlokalisering med annan verksamhet, exempelvis kulturhus, behövde 
utredas. 
 
I komplettering årsplan 2016 fanns åtagande om kulturhus i Eskilstuna. I 
komplettering till årsplan 2017 lyftes behovet av att utreda kongresshall och kulturhus 
tillsammans med näringslivet med utgångspunkten att näringslivet ska vara 
huvudansvariga.   
 
I Årsplan 2018 tydliggjordes uppdraget att i samverkan med näringslivet utreda 
kongresshall och kulturhus. 
 
Kommunfullmäktige fattade i den 28 mars 2018 beslut om en fördjupad utredning av 
kongress- och kulturhus. Ansvaret för en kongresshall ska ligga på näringslivet. 
 
Beslutet hade föregåtts av en första utredning som leddes av en gemensam styrgrupp 
bestående av representanter från näringsliv och kommun. I förstudien hade 
arbetsgrupper arbetat fram underlag i form av 
1. Specifikation kongresshall 
2. Första kartläggning av ett kulturhus 
3. Synergieffekter av ett gemensamt kongress- och kulturhus 
4. Inledande lokaliseringsutredning 
5. Möjliga finansieringslösningar 
6. Effektanalys 
 
Kommunstyrelsen fick, i samarbete med stadsbyggnadsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Destination Eskilstuna AB samt 
näringslivet, i uppdrag att inleda en fördjupad förstudie om 
a. möjliga finansieringslösningar och driftslösningar 
b. fördjupad lokaliseringsutredning och volymstudier 
c. utredning och behovskartläggning avseende kulturhusverksamhet. 
 

1.1 Underlag från förstudien 

Förstudiens resultat ligger till grund för det fortsatta arbetet. 
I kravspecifikationen för hur en kongresshall bör utformas i Eskilstuna framgår att det 
är viktigt att en kongresshall är en mötesplats för alla och fungerar som ett levande 
vardagsrum för både invånare och besökare.  
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I förstudien framgår också att: 

 inriktningen är att kongresshall och hotell ska finansieras och driftas av 
näringslivet och att kommunen hyr eller äger delar av lokalen för 
kulturaktiviteter. 

 ett ytterligare hotell i anslutning är en förutsättning för kongressverksamhet  

 en kongresshall ska placeras på gångavstånd (10 minuter) från centralstationen 

 ett ökat kundunderlag förutsätter en central placering så besökare passerar 
centrum (Underlag främst för hotell, restaurang, shopping) 

 det ska vara en flexibel byggnad som är anpassningsbar för olika verksamheter 

 att ytor ska kunna samnyttjas samt att den ska innehålla en stor sal för 1000 
personer. 

 Det finns behov att samordna musikverksamheter  

 fler ska ta del av kulturaktiviteter. Kulturutveckling, integration och 
åldersöverstigande möten. 

 
En analys av möjliga samhällsekonomiska effekter, sysselsättningseffekter, 
skatteeffekter och turistekonomiska effekter har genomförts av WSP på uppdrag av 
DEAB under förstudiearbetet 2017. Dessa sammanfattas:  
 

 Totalt 760 årsarbetskraftstillfällen till FA-region* Eskilstuna över perioden 
2020-2029. Huvuddelen av dessa beräknas tillfalla Eskilstuna kommun.  

 340 miljoner kronor till FA-region Eskilstunas BRP  (brutto regional produkt) 
över perioden 2020-2029. Huvuddelen av dessa beräknas tillfalla Eskilstuna 
kommun.  

 Ökade skatteintäkter med drygt 60 Mkr i regionen FA-region Eskilstuna under 
perioden 2020-2029. Huvuddelen av dessa beräknas tillfalla Eskilstuna 
kommun. 

 Drygt 40 miljoner kronor per år i turistekonomisk effekt i Eskilstuna kommun 
år 2024-2029. År 2022 och 2023 är effekten 30 respektive 15 procent lägre.  

 Viss turistekonomisk effekt i Eskilstuna kommun under byggtiden 2020-2021. 
 
* Funktionella analysregioner. En FA-region är en grupp av kommuner som på sikt kan antas vara självförsörjande vad 
gäller arbetstillfällen och arbetskraft. 

 
Effektanalysen beskriver också att ett kongress- och kulturhus i Eskilstuna 

 Skapar arbetstillfällen, ger ökade skatteintäkter och bidrar till BRP. 

 Ökar omsättningen inom besöksnäringen. 

 Ökar Eskilstunas attraktivitet bland boende, arbetande och besökare. 

 Ökar invånarnas stolthet över staden. 

 Ökar kännedomen om Eskilstunas kvaliteter. 

 Kan locka fler människor med högre utbildningsnivå att bosätta sig i 
Eskilstuna, vilket kan stimulera näringslivet. 

 Är positivt för centrala Eskilstunas attraktivitet och utveckling. 
 
Se bilaga 1. Kongresshall och kulturhus – Inriktningsbeslut och rapport 180226 
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2. Fördjupad förstudie - mål, syfte och uppdrag. 
Eskilstunas vision lyfter fram jämställdhet, tillit, kunskap, jobb och attraktivitet. I 
målbilden beskrivs Eskilstuna som en idrotts- och kulturstad med ett starkt 
föreningsliv samt nöjen och evenemang som berikar Eskilstunabor och lockar 
besökare nationellt och internationellt. 
 
Arbetet med ett kongress- och kulturhus har såväl bäring på Eskilstunas tillväxt i form 
av fler arbetstillfällen och stärkt attraktivitet, men även på välfärden där ett kulturhus 
kan bidra till bildning och inkludering samt ett mer jämställt utbud av fritidsaktiviteter. 
Eskilstuna förknippas med idrott men har däremot ett lågt kulturindex. 
 
Syftet med denna fördjupade förstudie är att ta fram kompletterande underlag för 
beslut som tar ytterligare steg mot målet att tillsammans med näringslivet berika 
Eskilstuna med ett kongress- och kulturhus i Eskilstuna inom fem år.  
 
I uppdragsbeskrivningen framgår följande förväntningar på denna del av processen: 
1. Ta arbetet med kongress- och kulturhus vidare genom att 
 a. hitta intresserade byggherrar/operatörer som är villiga att investera i 
 kongresshall/hotell 
 b. ta fram ett beslutsunderlag för inriktning och innehåll för ett 
 kulturhus som kan kombineras med en kongresshall 
2. Ta fram ett förslag till finansieringslösning. 
3. Fördjupa lokaliseringsutredningen. 
4. Utifrån ovan skriva fram ett beslutsunderlag till kommunfullmäktige under kvartal 
ett 2019. 

2.1 Organisation  

Kommunfullmäktiges beslut innebär att ansvaret för en kongresshall ska ligga på 
näringslivet, medan kulturhusfrågan ligger på kommunen. Under förstudien har det 
stått klart att det i dagsläget inte finns någon självklar investerare lokalt i Eskilstuna. 
 
De olika parternas roll har inför det fortsatta arbetet definierats enligt nedan: 
 
Part Roll 

Eskilstuna Kommun Markägare 
Hyresgäst eller delägare 
Kulturhusoperatör 
 
Med ansvar för: 
Stadsbyggnadsprocess 
Kulturhus 
Värva etableringar/investerare 

Lokalt Näringsliv/ 
DeNeF 

Med ansvar att: 
Specificera lokala behov av och i en kongresshall 

 Bistå med kunskap om den lokala marknaden 
 Koordinera arbetet med den lokala besöksnäringen med 

fokus på hotellen 
 Värva, knyta kontakter hos potentiella investerare 
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Näringsliv  Investerare 
 Markägare 
 Byggherre 
 Operatör 

 
Under den fördjupande förstudien har projektorganisationen bestått av: 
 
Samordningsgrupp: 
Representanter från det lokala näringslivet DeNeF 
Göran Petterson 
Mia Forslöf 
Erik Johansson 
Thomas Ingemarsson 
 
Representanter från Eskilstuna kommun 
Eva Norberg 
Charlotte H Kindmark 
Niklas Edmark  
Martin Roos 
 
Kommunens interna projektorganisation: 
Projektsponsor  
Kommunikationsdirektör/processägare kultur & fritid: Eva Norberg 
Styrgrupp 
Näringslivsdirektör: Niklas Edmark 
Ekonomidirektör: Tommy Malm 
Fastighets- och exploateringschef: Monica Hed - Johansson 
Förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen: Eva Königsson 
Förvaltningschef stadsbyggnadsförvaltningen: Marianne Hagman 
VD Eskilstuna Kommunfastigheter AB: Fredrik Elf 
VD Destination Eskilstuna AB: Martin Roos 
Kommunens projektgrupp: 
KLK Projektledare; Charlotte Kindmark (sammankallande) 
KFF Kommunikationschef: Anette Pallhed 
KLK Näringslivsutvecklare: Malin Dalmén 
KLK Fastighet och exploateringschef: Monica Hed Johansson 
KLK Ekonomi- och kvalitetschef: Nabil Mouchi 
KFF Ekonomichef: Annika Einarsson 
KFF Kulturchef: Mats Widelund 
SBF Chef utvecklingsenheten: Mats Hällnäs 
SBF Stadsarkitekt: Daniel Ängmo (deltagit initialt) 
DEAB Projektledare Convention Bureau: Emelie Gard 
DEAB Destinationsstrateg: Maria Ringström 
KLK Fastighetsekonom: Tobias Jöngren 
Projektgruppen har mellan projektgruppsmöten arbetat i fyra olika arbetsgrupper: 
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Grupp Bygg & Invest 
Med ansvar för att i dialog med investerare, byggherrar och operatörer utröna vilka 
intressen som finns för att möjliggöra en etablering av en kongresshall, hotell och 
kulturhus i Eskilstuna. 
 
Grupp Kulturhusinnehåll 
Med ansvar att definiera och beskriva inriktning och innehåll i ett framtida kulturhus. 
Kartläggning genom dialog med föreningsliv, kulturella/kreativa näringar, föreningsliv 
och allmänhet 
 
Grupp Finansiering 
Med ansvar att söka möjliga finansieringslösningar för ett samarbete mellan kommun 
och investerare. 
 
Grupp Lokalisering 
Med ansvar att fördjupa lokaliseringsutredning efter kulturhusets tänkta innehåll samt 
eventuella krav från investerare och operatörer 
 

2.2 Studiebesök 

För att ta lärdom av andra kongress- och kulturhusverksamheter och dess erfarenheter 
har ett antal studiebesök genomförts på Malmö Live, Skellefteå Kulturhus, Spira i 
Jönköping, De Geer i Norrköping samt i en konferens med projektledare för Väven i 
Umeå. De olika platserna är i olika stadier – från att vara under byggnation till att vara 
väl etablerad sedan länge. 
 
Samtliga vittnar om fördelar med att samlokalisera verksamheter men också om 
utmaningarna och vikten av att redan i tidigt stadium fastställa förhållningssätt, 
gemensamma mål, servicenivåer och ha samsyn kring vad som ska prioriteras i 
lokalerna när flera vill nyttja dem samtidigt. 
 
Det framkommer också att även om branschkunniga är med och utformar lokalerna i 
tidigt skede, utvecklas verksamheterna över tid för att möta efterfrågan och lokalerna 
behöver anpassas. Därför är flexibla lokaler med få fastbyggda detaljer, som inte 
begränsar flexibiliteten, att sträva efter. 
 
En reflektion utifrån besöken är också att det är ett stort värde i att tänka hållbarhet 
tillsammans med de som både ska bygga, verka i och besöka byggnaden. Till exempel 
för att dimensionera hissar och logistikvägar eller för att använda väderstreck och 
fönsterplaceringar klokt både avseende energi och typ av verksamhet. 
 

2.3 Hållbarhetsmål 

För att fastställa en önskvärd målsättning för ett kongress- och kulturhus i Eskilstuna 
arbetade styr och projektgruppen fram ett antal hållbarhetsmål utifrån kommunens 
Metod för hållbar stadsutveckling. Målsättningarna har sedan prövats och justerats 
under arbetet med den fördjupade förstudien. 
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Målen syftar till att beskriva i vilken kontext Eskilstuna kommun vill ingå som 
hyresgäst eller medägare i samtal med potentiella investerare. I det fall en 
överenskommelse kan komma till stånd har parterna möjlighet att fördjupa och 
vidareutveckla målen på en mer detaljerad nivå - tillsammans.  
 
Målsättningar som inleds av en asterisk visar på vilka områden Eskilstuna kommun 
särskilt vill ligga i framkant.  
 
Under en vidare process är det viktigt att kreativt söka en bra balans mellan kostnaden 
för byggnationen och driftmedel till verksamheten. Detta är en förutsättning för att 
möjliggöra ett genomförande. 
 
 

 En plats som är inspirerande, attraktiv och tillgänglig för alla 
Det är en inkluderande och jämställd byggnad med jämställt innehåll. 
Platsen är tillgänglig, öppen, trivsam och välkomnande. 
Platsen utgör en njutning för alla sinnen. 
Byggnaden integreras i omgivningen – ute blir inne och bidrar till flöden 
mellan platser 

 

 En markör som bidrar till stadens puls och stärker varumärket 
Eskilstuna 
Arkitektur som speglar innehållet och innehållet gör besökaren nyfiken på att 
se mer av Eskilstuna. Gestaltningen leder besökaren till platsen.  
Placeringen bidrar till stadens puls, attraktivitet och trygghet. 
Plats och innehåll kopplas till andra Eskilstuna-unika verksamheter  
 

 En flexibel byggnad med fokus på framtidens teknik och bra akustik 
Ytorna kan samnyttjas och möjliggör bra flöden mellan verksamheter i huset 
när det pågår flera parallella verksamheter samtidigt. Här finns också riktigt bra 
akustik och ljudanpassning mellan olika verksamheter samt positiva 
ljudmiljöer. 
*Alla slags möten och produktioner kan genomföras här, och spridas, tack 
vare de digitala och tekniska lösningarna där Eskilstuna är Sverigeledande 
   

 Ett klimatsmart besöksmål som bidrar till en hållbar stad 
*Kombinationen av energilösningar som producerar energi (plushus), synlig 
dagvattenhantering, luftpositiv miljö, pedagogiskt designade miljörum, 
energiklok dagsljusanvändning, återbruk och möjligt att återanvända hela 
byggnaden är en besöksanledning nog.  
Platsen uppmuntrar till hållbara transporter. 
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3. Kongresshall 
Idag har Eskilstuna ett antal olika mötesfaciliteter och de flesta finns i anslutning till 
hotellanläggningar. I utbudet för möten för mellan 50 – 300 personer finns en hel del 
olika alternativ både innanför och utanför stadskärnan. För möten där 500 personer 
eller fler ska delta begränsas utbudet till Elite Stadshotellet, Parken Zoo, Lokomotivet 
samt STIGA Sports Arena. Av dessa anläggningar är det endast Elite Stadshotellet 
som har den logistiska möjligheten med parallella seminarielokaler samt 
måltidservering under samma tak. Eskilstuna har idag 773 hotellrum varav 524 ligger i 
de centrala delarna. Mötesdeltagare vill i regel ha gångavstånd från mötesanläggningen 
till hotellet. 
 
I förstudien framgår att det i Sverige finns ca 700 nationellt roterande kongresser. Av 
dessa roterar ca 570 varje år. De senaste åren har Eskilstuna haft 6-8 av dessa 
kongresser per år vilket utgör cirka 1 % av den totala kongressmarknaden. Eskilstuna 
har en stor potential att öka sin marknadsandel. Eventuella marknadsandelar blir ännu 
större om den internationella marknaden inkluderas. Men för att Eskilstuna ska kunna 
positionera sig på marknaden krävs faciliteter som tillfredsställer köparnas behov 
vilket saknas idag. 
 
En jämförelse med andra jämförbara städer i Sverige visar att Eskilstuna är den enda 
staden som inte har en konferensanläggning med hög kapacitet. Det innebär 
svårigheter för det lokala näringslivet, föreningslivet, myndigheter, akademi och andra 
aktörer att ha större konferenser på hemmaplan och Eskilstuna har en förhållandevis 
låg andel av de kongresser som arrangeras i Sverige. Det innebär även begränsade 
möjligheter för besöksnäringen och handel att utvecklas och expandera. 
 
Ett led i arbetet med att omvandla Eskilstuna från traditionell industristad till modern 
kunskapsstad kan gå genom möten och kultur. Det kan bidra till de strategiska målen 
attraktiv stad, höjd utbildningsnivå, fler jobb och social uthållighet. 
 
DeNeF har i samråd med DEAB tagit fram en specifikation för hur en kongresshall 
bör utformas i Eskilstuna. I specifikationen betonas att det är viktigt att en 
kongresshall är en mötesplats för alla och fungerar som ett levande vardagsrum för 
både invånare och besökare - ”Ingen ska känna att de inte kan vara i byggnaden utan 
Eskilstunaborna ska känna sig välkomna in. ” 
Detta bekräftas också under studiebesöken där man tipsar om att göra platsen ”mysig 
och inte för fin” för att göra den attraktiv och tillgänglig för allmänheten. 
 
Tidigare utredningar har visat att det inte finns marknadsmässiga förutsättningar att 
bygga en kongresshall utan att kombinera det med en annan verksamhet.  
Som exempel har motsvarande gjorts i Karlstad där kongressen kombinerats med 
stadshus, och i Uppsala där kongressen samlokaliserats med konsert.  
 
Förstudien anger att förutsättningen för att kunna etablera en kongresshall är att det 
även byggs ytterligare ett hotell i Eskilstuna. Vidare anges i förstudien att det kommer 
krävas en yta på minst 6 000-8 000 kvadrat i en byggnad med flexibla utrymmen och 
plats för 1000 sittande besökare för att vara konkurrenskraftig på kongress- och 
mötesmarknaden i förhållande till andra städer, samt att den placeras på max tio 
minuters gångavstånd från centralstationen.  
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4. Kulturhusinnehåll 
För att kunna definiera och beskriva en inriktning och innehåll i ett framtida kulturhus 
har en behovskartläggning genomförts i dialog med föreningsliv, kulturella/kreativa 
näringar, föreningsliv och allmänhet.  
 
Vidare har också en analys gjorts utifrån de befintliga verksamheterna med 
utgångspunkt att det i den tidigare förstudien framgår att kultur och fritidsnämnden 
pekar på behovet att samordna musikverksamheter. I förstudien framgår också att 
Musikskolan, Konserthallen och Balsta musikslott samt Stadsbiblioteket är de 
verksamheter som i första hand bör utredas och kan vara aktuella för flytt till ett 
kulturhus.  
 
En fastställd inriktning anger vad som bör prioriteras utifrån de förutsättningar som 
finns i Eskilstuna. Inriktningen ger också underlag till lokaliseringsutredningen som 
estimerar vilka ytor och volymer en kulturhusdel kan innefatta. 

4.1 Dialoger kring Kulturhusinnehåll 

Under den tidigare förstudien genomfördes en medborgardialog i samband med 
Eskilstuna inspirerar 2017 där ca 500 förslag på önskat kulturhusinnehåll lämnades in. 
Förslagen handlade både om att uppleva kultur men också om att ha möjlighet till eget 
skapande. Dans, musik och konserter dominerar och återkommer i olika varianter 
bland förslagen. Likaså verkstäder för eget skapande. 
 
I den fördjupade förstudien har ytterligare dialoger genomförts med invånare genom 
en enkät som verktyg på webben och vid dialogtillfällen på befintliga mötesplatser och 
på Fristadstorget i Eskilstuna. I samband med detta har Eskilstuna kommuns 
funktionshinderråd och verksamheter inom vård och omsorgsförvaltningen lämnat 
sina synpunkter.  
 
Parallellt med detta dialogarbete har en kulturskoleutredning pågått där dialog skett 
med barn och unga vilkas svar även använts i den fördjupade förstudien kring ett 
kongress- och kulturhus. Summeras resultaten från medborgardialogerna framgår det 
likt tidigare att man både vill uppleva kultur – men också skapa kultur. 
 
Vidare har workshops genomförts med representanter från kulturella och kreativa 
näringar samt föreningslivet för att utröna vilka behov som finns i de olika 
grupperingarna. Resultatet visar på behovet av en kreativ mötesplats där kulturutövare 
kan mötas för att ge och få inspiration, kunna skapa nya samarbeten och möta olika 
kulturuttryck. 
 
Under den fördjupade förstudien har också intervjuer genomförts med representanter 
från Region Sörmland, Mälardalens Högskola, Musik- och Operahögskolan samt 
Riksteatern. I samtal med dessa framgår att det finns ett stort behov av lokaler som är 
anpassade för större produktioner och konferenser. 
 
Se Bilaga 2. Dialoger kring Kulturhusinnehåll 
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4.2 Kultur- och Fritidsförvaltningen 

Utifrån kulturskoleutredningen framgår att kultur- och fritidsförvaltningen har behov 
av anpassade lokaler för musikundervisning, dansverksamhet, teater & drama, media 
& film samt bild & form.  
 
Under den fördjupade förstudien har kultur- och fritidsförvaltningen gjort en 
sammanställning som beskriver förvaltningens olika verksamheter samt en analys av 
vilka av verksamheterna som skulle kunna flytta in i ett kulturhus för att möta upp de 
önskemål som framkommit under genomförda dialogarbetet. 
Nedan beskrivs kort de verksamheter som bedömts vara mest relevanta kopplade till 
ett kulturhus. 
 
Se bilaga 3. Kultur och Fritidsförvaltningen - i förhållande till ett kulturhus 
 
4.2.1  Musikskola till Kulturskola  
Som redan nämnts har en utredning gjorts för att se på möjligheterna att utveckla 
musikskolan till kulturskola. En utveckling som de flesta svenska kommuner valt, och 
alla större kommuner. 
 
I dagens musikskola undervisas totalt ca 3600 elever per vecka i alla sina verksamheter. 
Genom detta skapas en meningsfull fritid för barn och unga i åldrarna 5-20 år där 
social samvaro, gemenskap och trygghet skapas genom musikaliska uttryck. 
Undervisningen sker på många olika sätt. Förutom de ca 900 barn i grundskolan som 
tar del av grundkurserna erbjuds också El Sistema, Öppen Musikskola och Funkis. 
Musikskolan gör varje år cirka 150 konserter runt om i kommunen och har 5 körer 
samt 22 olika orkestrar och ensembler. Musikskolan finns i Stålforsskolan och 
ansvarar tillsammans med grundskolan för tre instrumentala musikklasser.  
I ämneskurserna undervisas varje vecka cirka 1 500 flickor och pojkar från 5 år till och 
med gymnasiet på något instrument eller i sång. Undervisningen sker på 24 av 
kommunens grundskolor 
 
I utredningen föreslås musikskolan övergå till en kulturskola för att få en bredare roll 
som sammanför stora delar av de kulturverksamheter riktade mot barn och ungdomar 
som finns idag. Den nya kulturskolan föreslås även komplettera och öka 
tillgängligheten till de konstformer som inte har så stort utrymme i Eskilstunas 
kulturutbud och genom detta bredda målgruppen och nå fler. 
Som exempel lyfts behovet av danssalar i Eskilstuna ständigt fram av de aktörer som 
bedriver dansverksamhet. Lokaler för teater/drama, media/film finns i dagsläget i 
begränsad form i olika stadsdelar. 
 
4.2.2 Stadsbiblioteket  
Eskilstuna stadsbibliotek, med Stadsbiblioteket i centrum, en bokbuss och verksamhet 
på sex platser i kommunen har årligen ca 620,000 besök och lånar ut ca 400,000 
medier.  
Biblioteken ger tillgång till och förmedlar information, bildning och kultur och är en 
demokratisk arena för samtal och dialog som är öppen för alla. De erbjuder en bred 
verksamhet för alla åldrar och arbetar med språk- och läsfrämjande aktiviteter utifrån 
behov och önskemål hos de som inte har svenska som modersmål. Biblioteken ger 
också möjlighet till möten mellan olika kulturer och bakgrunder och på så sätt främjar 
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inkludering och ett livslångt lärande. Människors möjlighet till delaktighet, utåtriktad 
verksamhet för att nå ovana biblioteksbesökare och mångfald är ledord i utvecklingen. 
Prioriterade målgrupper är barn och unga, människor med funktionsnedsättning och 
människor med annat modersmål än svenska. 
 
Det centralt placerade Stadsbiblioteket är en av Eskilstunas mest besökta offentliga 
lokal med totalt 470 000 besökare på ett år, vilket ger utslaget på de dagar då 
biblioteket är öppet ett snitt på 1500 besök per dag. 
 
Till stadsbiblioteket kommer människor i alla åldrar, med olika bakgrunder för att 
studera, läsa tidningar, låna böcker, gå på bebisbibbla, pyssla, lyssna på föredrag, 
mötas, fika, delta i bokcirklar, skrivarverkstäder för ungdomar, använda datorer eller 
andra aktiviteter. 
2018 genomfördes 510 program och aktiviteter på Stadsbiblioteket. Av dessa var 330 
för barn.  
 
Stadsbibliotekets nuvarande lokaler invigdes 1965 och de är byggda utifrån dåtidens 
behov av bibliotek. Mycket har förändrats sedan dess vilket gör att Stadsbibliotekets 
lokaler inte är anpassade till en modern biblioteksverksamhet. I biblioteksplanen 
beskrivs detta på följande sätt. ”Lokalerna är idag inte anpassade efter besökarnas behov. Tysta 
zoner behöver skapas, studieplatser, mer inbjudande sittmiljöer som inbjuder till att sitta länge. 
Programverksamheten på stadsbiblioteket har utvecklats och breddats för att nå nya målgrupper och 
når en stor publik. Contrast i källarplanet fungerar dåligt tillgänglighetmässigt, förutom att en 
upprustning behöver ske. Utrymmen för småaktiviteter och program behöver skapas i biblioteksmiljön 
för att vara mer synliga och lockande. Avdelningen barn och unga är mycket välbesökt och har behov 
av större utrymme. För att även i framtiden vara en attraktiv och lockande mötesplats behöver 
stadsbibliotekets lokalbehov ses över.” 
 
I Biblioteksplanen anges även att en förstudie över stadsbibliotekets lokalbehov ska 
genomföras och att tillgänglighetsperspektivet ska beaktas. 
Byggnadens behöver också stamrenoveras och ventilationen upplevs vara undermålig. 
 
Värt att notera är också att biblioteksytan i Eskilstuna om 4000kvm, inkluderat 
huvudbibliotek och filialer, är betydligt mindre än i andra jämförbara städer.   
En ökning till totalt 5000 kvm skulle medföra att Eskilstuna hamnar i paritet med 
Västerås, Norrköping och Linköping. 
 
4.2.3 Lokomotivet 
Lokomotivet är en kulturarena som i första hand anpassad för musikevenemang, men 
lokalen används även för stand-up, teater, föreläsningar, mässor och banketter. 
Lokalen är inte avsedd för akustisk musik.  
 
Lokalen är flexibel och kan tack vare sin utdragsläktare ställas om och motsvara många 
olika behov. Den kan ta emot en stående publik på 1000 personer eller en sittande 
publik på läktare och golv på 780 personer eller 300 personer i bankettsittning. 
Scenen klassas som en stor blackbox i förhållande till riksteatern storleksguide. 
Orsaken till detta är framför allt scenens bredd och djup men också avsaknaden av 
sidoutrymmen. Foajé och övriga publik ytor är dimensionerade efter bedömningen att 
det sällan skulle vara större evenemang i lokalen.   
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Under 2018 var lokalen uthyrd 59 dagar. 25 av dessa evenemang var kongresser, 
möten eller middagar. 31 var konserter eller stand-up och inget av evenemangen var 
teaterföreställning. 
 
4.2.4 Eskilstuna Konserthall 
Konserthallen har 494 rymliga sittplatser och en flexibel scen som gör de flesta typer 
av konserter möjliga. Konserthallen med sin fantastiska akustik lämpar sig bäst för 
akustisk musik oavsett genre. Hallen har renoverats med nya stolar och ny teknik. 
 
I dagsläget används konserthallen på dagtid av Stålforsskolan och Musikskolan.  
På kvällar fungerar lokalen framför allt som repetitionslokal till bland andra Eskilstuna 
symfoniorkester, Volvo musikkår och Eskilstuna skyttemusikkår. Under 2018 står 
dessa orkestrar sammanlagt för ca 99 bokningar, i bokningarna ingår även konserter. 
Musikskolan använder salen i stor omfattning för både konserter och repetitioner. 
Under 2018 genomfördes 2 externa konserter och lokalen användes totalt under 163 
kvällar, till det kommer användningen på dagtid. 
 
Lokalerna är begränsade till mindre produktioner då scenytan är relativt liten, den 
rymmer t.ex. inte en stor kör och symfoniorkester samtidigt. Dans tillsammans med 
stor orkester är heller inte möjligt. Musikskolans större konserter med många 
medverkande medför att stolar måste monteras bort och publikantalet minskas för att 
hållas inom ramen för de antal som samtidigt får vistas i lokalen. Det finns heller inte 
ändamålsenliga ytor för förtäring i samband med konsert. 
 
4.2.5 Balsta Musikslott 
På Balsta musikslott finns det idag cirka 100 band verksamma i 70 olika lokaler. 
Musikverksamheten bedrivs av fyra studieförbund som hyr lokalerna av Kultur- och 
fritidsförvaltningen – ABF, Folkuniversitet, Studiefrämjandet och Sensus. Eskilstuna 
Folkhögskola disponerar också lokaler till musikundervisning och skapande. 
 
Större andelen användare är män över 20 år men flera aktiviteter avser uppmuntra till 
en ökad jämställdhet och en bred verksamhet erbjuds. Banden har ofta sitt eget rum 
vilket gör att flera inte kan utnyttja lokalerna. 
 
Förutom att hyressubventionera lokalerna och ge bidrag till studieförbunden som 
bedriver verksamheterna i Balsta, driver Kultur och fritidsförvaltningen ett café i huset 
en kväll i veckan. 
 
4.2.6 Eskilstuna Teater 
Eskilstuna Teater är en etablerad kulturmötesplats med anrika traditioner. 
Det är en genuin teater där lokalens utformning skapar en stor närhet mellan 
skådespelare och publik något som uppskattas av många artister och det finns foajé, 
garderob och kiosk samt ett café för pausservering i två plan. Det finns 414 sittplatser 
i stora salen som av riksteatern är klassificerad till en grön scen vilket är den näst 
största klassificeringen. Teatern används bl.a. av Eskilstunarevyn, Scenknuten, 
Eskilstuna Riksteaterförening, olika gästspel, samt för konserter och stand-up. Teatern 
används också av skolor för konsert och musikaluppsättningar av exempelvis S:t Eskil, 
Djurgårdsskolan, Årbyskolan, och Entréskolan. Under 2018 gavs ca 140 olika 
föreställningar och konserter. 
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Om kulturkongresshuset placeras i närheten av teatern kan teaterns stora sal användas 
av kongressen och bli ett bra komplement till de konferensrum som finns eftersom 
den mesta av den nuvarande aktiviteten i teatern sker på kvällstid. 

4.6 Befintlig verksamhet i förhållande till ett nytt kulturhus 

Sammantaget gör Kultur och fritidsförvaltningen bedömningen att Stadsbiblioteket 
skulle behöva större och mer funktionella lokaler för att kunna utvecklas och motsvara 
de förväntningar som finns på ett modernt bibliotek. Om Eskilstuna vill skapa ett 
kongress- och kulturhus där alla känner sig välkomna och ett hus som pulserar av liv, 
är Stadsbiblioteket en viktig aktör. Oavsett om ett kulturhus blir aktuellt eller ej 
behöver lokalerna renoveras. 
 
Genom att förlägga en kulturskola till kulturhuset ges möjlighet för Eskilstunaborna 
att få vara med också skapa kultur och inte enbart ta del av kultur skapad av andra. 
Kulturskolans primära målgrupp är barn och unga men lokalerna bör också i 
möjligaste mån öppnas upp för andra målgrupper. Den framtida kulturskolan kommer 
i likhet med den nuvarande musikskolan bli en viktig motor i utvecklingen av de 
konstformer som skolan kommer att innehålla.  Genom en central placering i ett 
kongress- och kulturhus skapas ett kreativt, kulturellt kluster öppet för alla. 
 
Det är mycket troligt att ett nytt kongress- och kulturhus kommer att bli ett 
förstahandsval för de kongresser och möten som i dag förläggs till Lokomotivet.  
Likaså för större musikproduktioner som turnerar runt i Sveriges medelstora och stora 
städer. Därför föreslås att den verksamhet som bedrivs i Lokomotivet idag flyttar till 
ett nytt kulturhus. 
 
Om musikkårer och orkester skulle förlägga sina repetitioner i ett kulturhus skulle det 
riskera att blockera stora kongress- och konsertsalen upp till 100 kvällar vilket skulle 
begränsa kultur och kongresshusets möjlighet att ta emot evenemang på kvällstid. 
Därför föreslås att den befintliga konserthallens verksamhet inte flyttas till ett 
kulturhus. 
 
Förvaltningen föreslår att verksamheten i Balsta inte flyttas över till det nya 
kulturhuset, det skulle innebära ökade kostnader. Däremot kan lokaler för 
bandverksamhet för ungdomar och då framför allt flickor prioriteras i det nya 
kulturhuset. 
 
I kommunen finns flera andra icke-kommunala lokaler för kultur- och 
mötesverksamhet. Som exempel Kulturhuset Royal med scen, bioduk och 260 
sittplatser samt lokalen K100. Den ideella föreningen arrangerar konserter, evenemang 
och utställningar. Här visas bio och live-streamade föreställningar från bl.a. 
Metropolitan i New York.  Sagasalongen i Torshälla drivs i privat regi och fungerar 
som multiscen och används till möten, konserter, filmvisning och som festlokal och 
tar totalt 172 personer. Scenkonst Sörmland, som är en del av Region Sörmlands 
kulturverksamheter, har egna lokaler i Munktellområdet som innefattar 
kontorsutrymmen, en dansstudio, en blackbox avsedd för teater som rymmer 100 
personer och en konsertsal som rymmer 103 personer. Lokalerna används i första 
hand till Scenkonstens egna arrangemang och skolföreställningar. Mälardalens 
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högskola har flera större föreläsningssalar, varav den största för närvarande finns i 
Eskilstuna och tar 330 personer. I Västerås finns föreläsningssalen Omega med plats 
för 270 personer. I det nya högskolehuset som byggs i Eskilstuna kommer kapaciteten 
i den största föreläsningssalen att bli ca 250 personer. Högskolan har behov av större 
lokaler i samband med olika konferenser, samlingar och ceremonier. 

4.7 Inriktning för kulturhusinnehåll 

Med grund i de dialoger som förts och analys av befintlig verksamhet har inriktningen 
för innehållet i ett framtida kulturhus fastställts vara en mötesplats för samverkan, 
samskapande och samproduktion som också erbjuder en hög tekniknivå. 
 
Den fördjupade förstudien konstaterar att hotell och kongressverksamheten bäst 
kompletteras med funktioner och ytor för konserter och scenkonst med möjlighet till 
stora produktioner samt kulturskoleverksamhet där ytorna också kan samnyttjas 
mellan olika aktörer. 
 
Att förlägga stadsbiblioteket i ett framtida kongress- och kulturhus kompletterar 
verksamheten och tillgängliggör platsen för fler som i sin tur bidrar till liv och rörelse 
i, och i anslutning till, huset. Bibliotekets omfattande programverksamhet bidrar till att 
bredda programutbudet tillsammans med övriga aktörer. 
 
Innehållet har prioriterats för att ge möjlighet att iscensätta olika möjliga scenarier ur 
utifrån både plats, volym och ekonomiska perspektiv. 
 
Prio 1: Musik, dans, teater, bild/form. 
           Scenkonst med möjlighet till stora produktioner.  
Prio 2: Bibliotek, gaming/media/filmskapande. 
Prio 3: Bio 
 

5 Lokalisering 

En tomtutredning har genomförts tillsammans med White arkitekter. Den syftar till att 
undersöka möjliga placeringar av ett framtida kongress- och kulturhus i Eskilstuna. 
Med rätt placering ökar också byggnadens möjligheter att aktivt bidra till 
stadsutvecklingen i Eskilstuna.  
 
Nedan beskrivs kort resultatet av arbetet. 
För att få en fullständig bild av underlaget bör rapporten läsas i sin helhet. 
 
Se bilaga 4. Eskilstuna Kongress- och Kulturhus Tomtutredning. 

5.1  Förutsättningar 

Programinnehållet för ett kongress- och kulturhus i Eskilstuna genererar en 
byggnadsstorlek i spannet 23 000 till 33 000 m2 BTA, beroende på valt scenario. Det 
är med andra ord en stor, publik byggnad som ska landa i, eller i anslutning till 
Eskilstunas stadskärna. Det medför att utredningen har behövt förhålla sig till en rad 
olika och relativt komplicerade aspekter: Att centrala Eskilstuna utgör riksintresse för 
kulturmiljövården påverkar flertalet av de analyserade tomterna, vilket medför att 
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byggnadens påverkan på stadsbilden i ett senare skede kommer behöva utredas vidare 
vid upprättande av en ny detaljplan.   
 
För vissa tomter utgör ägarförhållandena en komplikation och i andra fall står behovet 
av att värna parkrum och grönska i en växande stad i konflikt med en exploatering. De 
tomter som ligger i anslutning till järnvägen påverkas av skyddsavstånd till 
godstransporter och att utformningen av ett framtida resecentrum ännu är okänd. 
 
Att helt komma till rätta med osäkerheten kring dessa aspekter är inte möjligt i detta 
tidiga skede. I vissa fall kan besked inte erhållas förrän längre fram i processen och i 
andra fall har fördjupade utredningar med syftet att ytterligare belysa frågeställningarna 
inte bedömts som möjliga att genomföra av tids- och resursskäl. Istället har arbetet 
med tomtutredningen genomförts med en hög grad av systematik och transparens, för 
att det ska vara möjligt att backa tillbaka till utredningens utvärderingar längre fram i 
projektet om något vägval skulle visa sig svårframkomligt. 
 
Att skapa ett kongress- och kulturhus i Eskilstuna bidrar till många positiva effekter 
och ökar stadens attraktivitet som helhet. Ett rikt utbud av kulturaktiviteter ger också 
viktiga konkurrensfördelar för Eskilstuna. Flera av varandra oberoende rapporter visar 
att goda livsmiljöer med ett rikt kulturliv är en av flera anledningar till varför man 
väljer att flytta till en specifik plats. Förutom att det berikar människors fritid står 
kultur och kreativa näringar för sysselsättning och bidrar till att skapa en attraktiv 
livsmiljö. 
 
”Nyttan av att samlokalisera funktioner ger trianguleringseffekter och ökar social, ekonomisk och 
ekologiska värden beroende på hur platsen skaps. När flera kulturella värden samlokaliseras ökar 
platsens sociala värden. Ex. när park, lekplats, café och busshållplats i varandras närhet gör att 
föräldrar och barn och resenärer kan mötas. ” (Ref. Jan Gehl, Project Public Places 2008) 
Vidare syns det från studier i Göteborg att restauranger får större omsättning i närhet av 
kulturverksamheter/kluster.  
( Värdeskapande stadsutveckling Rapport 2016, Spacescape/Evidens för Göteborgs Stad.) 
 
Eskilstunas stadskärna har ett flertal målpunkter som fungerar som noder i 
stadsväven. Centralstationen, den vardagliga målpunkten för in och utpendlare, 
Fristadstorget, stadens viktigaste centrala offentliga rum, Mälardalens Högskola som är 
under uppförande vid Hamngatan och Munktellområdet, med nya badet och arenan. 
Eskilstunaån är den centrala livsnerven, som binder samman staden. Ån är kantad av 
en serie viktiga offentliga byggnader som är väl synliga på grund av vattenrummets 
storlek.  
 
En placering av ett kongress- och kulturhus söder om spårområdet kan knyta fysiskt 
segregerade stadsdelar till varandra. En placering väster om stadskärnan kan peka ut 
den nya riktningen för den planerade stadsutvecklingen på väster och en placering i 
centrum kan stärka stadens centrala delar som målpunkt i en tid när den traditionella 
handeln tappar i betydelse. Byggnaden kommer att bli en ny viktig målpunkt i staden, 
och valet av placering kommer därför att påverka stadsutvecklingen under lång tid 
framöver. 
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Oavsett lokaliseringsförslag så ger alla påverkan på trafik och möjligheterna till 
parkering i staden. I samtliga förslag finns förutsättningar för att lösa trafik- och 
parkeringsfrågan, men konsekvenserna blir olika för respektive lokaliseringsförslag, 
vilket behöver analyseras i det vidare arbetet. En strategi tas då fram som visar på en 
trafik- och parkeringslösning för en kongressanläggning men även för den allmänna 
trafik- och parkeringssituationen. 

5.2 Process  

I en första förstudie gjordes en förutsättningslös lokaliseringsutredning för att hitta 
möjliga ytor att bebygga med ett kulturhus- kongresshall. Utifrån denna inventering 
fortskred denna analys av sex olika tomter.  

 

 Tomt vid Tullkammaren (gamla busstationen) 

 Tomt vid Nyforstorget (söder om centralstationen) 

 Tomt vid Trafikverket, Kvarteret Vapnet 2 

 Tomt i City, Kvarteren Vestalen och Våghalsen 
(Stadsbiblioteket/parkeringsplats/parkeringshus) 

 Tomt på Strömsholmen 

 Tomt i Munktellstaden, Kvarteret Nätet 
 

 Därefter tillkom tomt vid Rinmansparken på initiativ av näringslivet. 
 
Dessa analyserades med avseende på befintliga förhållanden och värden samt vilka 
möjligheter respektive begränsningar en utveckling av tomten skulle medföra.  
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5.3 Lokalprogram 

Parallellt med tomtanalyserna upprättades och dimensionerades ett preliminärt 
lokalprogram utifrån den fastställda inriktningen för kulturhusinnehållet, med fokus på 
samverkansvinster mellan kongress- och kulturverksamheten.  
 
I den fördjupade förstudien är förslaget att kongress och kulturhuset bör bestå av fem 
delar. Kongress, hotell, kulturskola, gemensamhetsytor - och beroende på placering - 
även biblioteket.  
 
I lokalprogrammet framgår vilka ytor som är dimensionerade för vilken verksamhet. 
För att beskriva detta i ord så avses de gemensamma lokalerna vara de som kan 
utnyttjas multifunktionellt och flexibelt. Den stora konsert och kongresshallen lämpar 
sig för större sceniska evenemang som konserter såväl akustiska som elförstärkta, och 
där finns även ett orkesterdike som ger möjlighet till musikaluppsättningar. Lokalen är 
också väl avpassad för kongressverksamhet och kan ta upp till 1000 personer sittande. 
Den övre läktaren kan skärmas av och användas för konferens eller 
konsertverksamhet för grupper upp till 300 personer eller som utställningslokal. 
 
I blackboxen finns möjlighet till konferensverksamhet och till mindre konserter både 
för akustiskt och elförstärkt musik. Lokalen passar också bra för dans eller 
teaterföreställningar. Lokalen tar ca 270 personer sittande. Läktaren kan dras undan 
vilket ger en tom golvytan för exempelvis konsert, utställningar och mingel. 
Föreläsningssalen tar 175 personer i biosittning och lämpar sig också bra för mindre 
konserter, lokalen kan även användas som utställningslokal.  
I kulturskoledelen finns 6 större salar som kan användas av kongressen som 
föreläsningssalar när inte kulturskolan har undervisning.  
 
De två restaurangerna i huset lämpar sig också för olika evenemang som 
framträdanden för sittande/ätande publik eller konserter för stående publik. 
Biblioteksdelen utformas som ett stort bibliotekslandskap med bl.a. en öppen scen 
och tysta läsesalar samt skaparverkstäder som fysiskt ligger i anslutning till 
kulturskolans lokaler. På så sätt skapas en naturlig koppling mellan de två 
kulturinstitutionernas verksamheter. 
 
Det preliminära lokalprogrammet har vidare delats in i de tre olika scenarier enligt 
fastställda inriktningar för kulturhusinnehållet. 
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5.4 Tomtanalyser 

De tre olika programscenarierna har provtryckts för att undersöka varje tomts 
kapacitet att rymma det tänkta programinnehållet. Kultur- och fritidsförvaltningen har 
gjort bedömningen att biblioteket endast kan vara en del av innehållet om byggnaden 
får en mycket central placering. ”Stadsbiblioteket är genom sitt stora besöksantal en viktig 
aktör för ett levande centrum. Likaså är nuvarande centrala placering en bidragande faktor till det 
stora antalet besökare. En förutsättning för att inrymma Stadsbiblioteket i ett nytt kongress- och 
kulturhus är därför att det förläggs centralt i Eskilstuna.” 
 
Därför har scenario 2 som inkluderar ett bibliotek prövats på tomterna City och 
Strömsholmen men även på tomterna Trafikverket och Rinmansparken med grund i 
den planerade stadsutvecklingen på väster. I de mest centrala lägena kan det även vara 
möjligt att komplettera byggnaden med en biograf.  
 
Tomtanalyser och provtryckningar utvärderades därefter utifrån uppställda 
utvärderingskriterier, bland dem projektets hållbarhetsmål och byggnadsantikvariska 
bedömningar. Samtliga föreslagna lokaliseringar ligger inom riksintresseområdet. Det 
innebär att en ny byggnad på de föreslagna platserna bör utgöra ett positivt tillägg till 
riksintressets kulturmiljövärden och i enlighet med 3kap 6§ Miljöbalken inte påtagligt 
skada riksintresset.  
 
Tomterna undersöktes med avseende på befintliga förhållanden och värden såsom: 

 omgivningens skala och stadstypologi 

 platsens synlighet i stadens större skala idag 

 relationen till viktiga offentliga platser och stråk 

 platsens eventuella betydelse som mötesplats/rekreativ yta idag – och för vem 

 gröna/rekreativa värden 

 landskapsrummets topografi 

 eventuella fysiska barriärer 

 trygghet och säkerhet 
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Samt möjligheter och begränsningar såsom: 
 

 Platsens möjlighet att skapa nya samband samt att stärka planerade/potentiella 
stråk 

 Möjligheten att tillskapa nya offentliga yttre platser 

 Påverkan på befintliga gröna värden och möjligheten att tillskapa nya 

 Platsens möjliga synlighet i framtiden 

 Platsens framtida möjlighet som mötesplats och/eller rekreativ yta i framtiden 
- för många 

 Ökad trygghet och säkerhet 
 
Nedan ges en mycket kort sammanfattning för respektive tomt. 
För att få en fullständig bild av tomternas förutsättningar bör 
tomtutredningsrapporten läsas i sin helhet. Samtliga tomter har utmaningar av olika 
slag och ingen kan utmärkas vara ”den perfekta tomten”. 
 
Tre platser har bedömts ha så många komplikationer så de inte är aktuella för ett 
kongress- och kulturhus. Dessa är tomterna på Strömsholmen, i Munktellstaden och i 
Nyfors. En fördjupad studie har gjorts på fyra tomter. Dessa är tomterna vid 
Tullkammaren, vid Trafikverket, vid det befintliga biblioteket i city Kvarteren Vestalen 
och Våghalsen samt vid Rinmansparken där näringslivet gett förslag på placering. 
 
Tomt på Strömsholmen 
Tomten bedöms, trots sin centrala och synliga plats, vara svårtillgänglig för både 
besökare och de angöringar med tyngre trafik som verksamheten kräver. 
Byggnadstekniskt kommer grundläggning och byggplatslogistik vara komplicerade och 
byggnaden skulle också behöva utformas med framsidor åt alla håll med dess 
exponerade läge. Platsen är idag underutnyttjad men har viktiga gröna värden som 
skulle gå förlorade med en byggnad av denna volym. Längs ån ligger flera viktiga 
offentliga byggnader, från Klosters Kyrka till den nya byggnaden för Mälardalens 
Högskola. Ute i å-rummet finns lägre, äldre, fristående kulturhistoriskt betydelsefulla 
byggnader och relativt välbevarade helhetsmiljöer. En byggnad av denna volym på 
Strömsholmen riskerar att förta sikten mot de tydliga stadsfronterna och därmed 
också stadens samband runt vattenrummet, detta i ett område med riksintresse för 
kulturmiljövård. 
 
Efter det att lokaliseringsutredningen har genomförts har en näringslivsaktör 
inkommit med skisser för hur ett kongress- och kulturhus skulle kunna förläggas till 
Strömsholmen. Det initiativet behöver följas upp i det fortsatta arbetet. 
 
Tomt vid Nyfors 
Sammantaget kan konstateras att tomten ligger vid stora och svårforcerade barriärer. 
En ny offentlig byggnad här har svårt att bidra till att knyta omkringliggande stadsdelar 
närmare varandra. Oklarheter kring begränsningar i utformning på grund av farligt 
gods samt framtida Resecentrums utsträckning är en stor risk och gör 
att tomten inte är aktuell för vidare studier av en ny kongress- och kulturbyggnad. 
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Tomt vid Munktellstaden 
Munktellområdet är under utveckling och i dagsläget finns mycket lite av omgivande 
stadsliv att ta del av för besökaren. Tomten ligger längre från centralstationen än vad 
näringslivet bedömt som gångbart. Avståndet riskerar också att missa målet om att 
kongressbesökare tar del av och berikar Eskilstunas stadsliv under sin vistelse i staden. 
Den utpekade platsen är relativt liten, vilket gör att en kongress- och kulturbyggnad 
kommer att behöva bli hög. Därmed riskerar byggnaden både skugga bostadsgårdar 
och att, i sitt möte med industriarkitekturen, förvanska dess värde.  
 
Tomt vid Tullkammaren (fördjupad studie genomförts) 
Sammanfattningsvis kan konstateras att platsen har potential att stärka kopplingen 
mellan Järntorget och Fristadstorget och därmed föra Nyfors och centrum närmare 
varandra. Tomten ägs dessutom av Eskilstuna kommun. Platsen uppfattas idag som 
ocentral, vilket dock är en svaghet. En möjlighet att skapa ett superurbant och centralt 
entréläge under spårbroarna finns. En offentlig byggnad här skulle också kunna stärka 
stråket runt Eskilstunaån och bli ett tillägg till 
den serie viktiga offentliga byggnader som ligger längs å-rummet. Tullhuset bör 
införlivas i ett tänkt kongress- och kulturhusprogram på platsen och relationen till 
Fors kyrka måste hanteras varsamt, men tomtens storlek ger vissa friheter i 
utformningen. Ovissheten kring spårområdets framtida utformning är en risk. Tomten 
bedöms tillräckligt intressant för vidare studier, med ett programscenario utan 
bibliotek, då läget idag bedöms ligga alltför ocentralt för biblioteksverksamheten. Här 
behöver parkeringsbehovet beaktas för såväl besökare i kongresshall liksom för 
allmänheten. 
 
Tomt i City kvarteren Vestalen och Våghalsen (fördjupad studie genomförts) 
Tomten har bedömts intressant då en kongress- och kulturbyggnad kan stärka 
Centrum med nya funktioner och den centrala placeringen gynnar också flöden till 
verksamheterna i byggnaden. Byggnaden kan aktivera Kunskapsstråket och 
Radermacherstråket, och även skapa en ny ”Kulturaxel” från Kungsgatan ner mot 
vattnet. Närheten till nya campus och Eskilstuna teater utgör viktiga aspekter. En av 
tomterna ägs av Eskilstuna kommun. Utmaningarna består i att, med den stora 
volymen, samspela med sin omgivning i hjärtat av Riksintresset, samt att projektet 
kommer att bli en kombination av ny- om och tillbyggnad vilket ökar komplexiteten. 
Inlastningslogistiken inom kvarteret behöver ses över och handelns behov måste 
beaktas. Även på dessa tomter behöver parkeringsbehoven ses över, såväl för 
besökare som för allmänhet. 
 
Tomt vid Trafikverket (fördjupad studie genomförts) 
Tomten har bedömts intressant för vidare studier då det kan konstateras att tomten 
kan utgöra en viktig pusselbit i stadens utveckling västerut. En ny kongress- och 
kulturbyggnad kan bli ankare i Kungsgatans förlängning och även koppla mot 
Radermacherstråket. Möjligheten att skapa närhet till ett framtida Resecentrums västra 
del kan stärka platsens centrala läge ytterligare. Även närheten till Munktellområdet, 
via den nya gångbron över Eskilstunaån, är en fördel för platsen och stadens framtida 
utveckling på bägge sidor om ån. De stora synergier som kontakten mellan 
Rinmansparken och byggnaden kan ge till både park och verksamhet har stor 
potential. Bedömningen är också att platsen klarar den större skala som en kongress- 
och kulturbyggnad innebär. Tomten ägs av privat aktör. Här bedöms det möjligt att 
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förlägga ett stadsbibliotek med tanke på utvecklingen av Väster, men en flytt av 
biblioteket kan också innebära ett stort avbräck för utvecklingen av innerstaden.  
 
Tomt i Rinmansparken ( fördjupad studie genomförts) 
Sammantaget kan konstateras att tomten kan utgöra en viktig pusselbit i stadens 
utveckling västerut, likt tomten vid Trafikverket. Det som skiljer tomterna åt är att en 
byggnad i Rinmansparken kommer att ha framsidor åt åtminstone tre sidor vilket 
ställer stora krav på utformningen och hantering av inlastning samt inre och yttre 
logistik. Störst skillnad från tomten vid Trafikverket är dock att de mycket stora 
kvaliteter som Rinmansparken idag utgör. Parkens fortsatta potential som 
stadsintegrerad nära park i ett framtida förtätat Eskilstuna, kommer gå förlorade vid 
en exploatering av denna volym. Vid en exploatering skulle kvarstående del av parken 
kunna utvecklas i en mindre omfattning för att bli mer attraktiv som rekreationsyta, 
där en ny byggnad skulle vara bullerdämpande för trafik från Kungsgatan. Tomten har 
trots ovanstående bedömts vara intressant för en fördjupad studie i denna utredning 
för att möta det initiativ om läget som tagits från näringslivshåll under processen. En 
än mer omfattande konsekvensanalys krävs i ett vidare arbete. Tomten ägs av 
Eskilstuna kommun. 

5.5 Fördjupade analyser 

För att ytterligare kunna bedöma platsernas potential för ett framtida kongress- och 
kulturhus har de fyra sistnämnda tomterna översiktligt illustrerats med enkla 
planlayouter, sektioner och illustrationer. 
 
Skisserna är inte avsedda att gå vidare med utan syftet är att pröva logistik, angöring 
och inlastning på platsen och se om tomten ger möjlighet att skapa de önskade 
sambanden mellan de olika programdelarna samt ge en bild av hur det skulle kunna se 
ut. Fördjupningen ger möjlighet att bedöma skalan och utbredningen av byggnaden i 
sitt sammanhang. Den ger också underlag för de antikvariska bedömningarna och gör 
det möjligt att göra en översiktlig kalkyl av byggkostnaden.  
 
I bilagan Eskilstuna Kongress- och Kulturhus Tomtutredning; punkt 5, beskrivs varje 
fördjupning i sin helhet. 
 
Som exempel beskrivs en möjlig rumsfördelning för alla våningsplan på de olika 
platserna.  
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Exempel entréplan på tomt i City; Vestalen och Våghalsen

 
 
 
Nedan ges några exempel på principsektioner samt en illustration på respektive plats 
där fördjupning skett för att ge en bild av innehållet i bilagan. 
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Tomt vid Tullkammaren  
 
I studien för tomten sträcker sig byggnaden mellan Kyrkogatan och Gymnastikgatan 
och mellan de två spårdragningarna. Byggnaden tar upp nivåskillnaden, och marken 
mellan gatan och Tullhuset bearbetas för att tillgängliggöra platsen.  
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Tomt i City, kvarteren Vestalen och Våghalsen 
 
I studien för tomten har programmet fördelats på bägge sidor om Rademachergatan, i 
en nybyggnad på södra sidan i anslutning till bland annat Cityhuset och en om- och 
tillbyggnad av nuvarande Stadsbibliotek, vilka kopplas samman under mark. 
 
Principsektion södra sidan 
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Tomt vid Trafikverket, kvarteret Vapnet 2 
 
I studien för kvarteret Vapnet 2 har programmet formats kompakt i en kubisk 
byggnad. 
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Tomt i Rinmansparken 
 
I studien för Rinmansparken har programmet lagts i en långsträckt byggnad längs 
Kungsgatan.  
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6 Finansiering och samhällsekonomiska effekter 
I uppdragsbeskrivningen framgår att den fördjupade förstudien ska ta fram ett förslag 
till finansieringslösning. Inriktningen är att kongresshall och hotell ska finansieras och 
driftas av näringslivet och att kommunen hyr, eller äger delar av, lokalen för 
kulturaktiviteter. För att kunna estimera kostnader har utredningen utgått från de ytor 
som identifierats. 
 

 
 
Vidare har fyra olika ekonomiska scenarier identifierats med utgångspunkt från de 
scenarier som beskriver möjliga inriktningar för ett gemensamt kongress- och 
kulturhus.  
 
De ekonomiska scenarierna beskriver vilka ytor som Eskilstuna kommun bör kunna 
råda över i ett hyresförhållande eller ägande. Scenario 1 omfattar ytor för en 
kulturskoleverksamhet med möjlighet till stora produktioner. Scenario 2 även 
inkluderat ett nytt bibliotek. Scenario 3 ger exempel på en lösning där enkom ett nytt 
bibliotek etableras och där kommunen säkerställer ytor för stora kulturella 
produktioner.  
 
Ett möjligt scenario 4 är att enkom hyra in sig i de stora salarna under ett antal 
månader per år för att säkerställa ytor för stora kulturella produktioner. 
Det skulle då innebära att befintligt bibliotek renoveras, att kulturskoleverksamhet 
bedrivs i befintliga lokaler och att ytterligare lokaler för dans, bild och teater tillskapas 
för den vidare kulturskoleverksamheten.  Dock kan man anta att detta inte är 
intressant för potentiella investerare utan förutsätter att kongressen i så fall 
samlokaliseras med annan aktör med liknande ytor, där kommunen kan hyra in sitt 
behov. 
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6.1 Kulturverksamhet, lokaler och ekonomi 

I bilagan ”Kultur och Fritidsförvaltningen - i förhållande till ett kulturhus” görs en analys av 
vilka verksamheter förvaltningen bedriver som skulle kunna flytta till ett framtida 
kulturhus. I en summering av denna analys utifrån ett ekonomiskt perspektiv, kopplat 
till ekonomiska förutsättningar i ett nytt gemensamt kongress- och kulturhus, kan 
konstateras att: 
 

 Stadsbiblioteket behöver mer funktionella lokaler.  
Det innebär att man behöver ta ställning till om man ska anpassa och 
stamrenovera befintliga bibliotekslokaler eller bygga ett nytt bibliotek. 
En renovering av bibliotekshuset uppgår uppskattningsvis till 65 miljoner 
kronor. 

 Om Musikskolan utvecklas till Kulturskola och förläggs i ett nytt kulturhus 
innebär det att undervisningssalar i Stålforsskolan frigörs vilka då istället kan 
disponeras fullt ut av grundskolan som också står för hyreskostnaden. Detta 
motsvarar ett värde om ca 1 miljon kronor per år. 
Kulturskoleverksamhet på annan plats medför alltså nya hyreskostnader för 
Kultur- och fritidsförvaltningen. 

 Lokomotivets roll som kulturarena uteblir. 
Det är mycket troligt att ett nytt kultur- och kongresshus blir förstahandsvalet 
för de flesta kongresser och möten som i dag förläggs på Lokomotivet. Likaså 
för större musikproduktioner som turnerar runt i Sveriges medelstora och 
stora städer. Därför bör Lokomotivet omvandlas och hyreskostnaden för 
Lokomotivet utebli hos kultur och fritidsförvaltningen. Detta motsvarar en 
hyreskostnad om ca 3,4 miljoner per år. 

 Det är dyrt att förlägga replokaler motsvarande Balstas i ett nytt kulturhus. 
Därför ingår inte den typen av replokaler i kalkylen för ett nytt kongress- och 
kulturhus. 

 Delar av Konserthallens verksamhet bör inte förläggas till ett nytt kongress- 
och kulturhus då den stora salen resp. blackbox återkommande skulle 
blockeras för permanent repetitionsverksamhet. Därför kvarstår 
hyreskostnaden för Konserthallen hos kultur- och fritidsförvaltningen. 
 
 
 

SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3 SCENARIO 4

Kulturskola liten 3606 Kulturskola 3697

Kultur  

administration

1020 Kultur 

administration

1870 Kultur 

administration

1020

Bibliotek 5021 Bibliotek 5021

Stora salar 1600 Stora salar 1600 Stora salar 1600 Stora salar 1600

LOA 6226 LOA 12188 LOA 7641 LOA 1600
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6.2 Tomternas förutsättningar utifrån ekonomiskt perspektiv 

 
Tomt vid Tullkammaren 
Tomten Tullkammaren ägs av Eskilstuna kommun och kan därför säljas för att bidra 
till finansieringen av kommunens ytor för kulturverksamhet. Det kan vara 
kostnadskrävande att förhålla sig till spårområde och befintliga byggnader. Denna 
plats bedöms inte vara lämplig för en biblioteksplacering vilket minskar upphyrnings-
/investeringsytan. Det innebär också att kostnader för att anpassa och renovera det 
befintliga biblioteket kvarstår.  
 
Tomt i City, kvarteren Vestalen och Våghalsen 
Kvarteret Våghalsen ägs av privata fastighetsägare och kvarteret Vestalen av 
Eskilstuna kommun. Kvarteret Vestalen kan säljas för att bidra till finansieringen av 
kommunens ytor för kulturverksamhet. Byggnationen är komplex i befintlig miljö 
vilket kan vara fördyrande. Här är idag Eskilstuna Stadsbibliotek etablerat. Byggs ett 
nytt kongress- och kulturhus här utgår dock kostnaden för anpassning och 
stamrenovering av det befintliga biblioteket. 
 
Tomt vid Trafikverket, kvarteret Vapnet 2 
Kvarteret Vapnet 2 ägs av privat aktör. Tomten är idag obebyggd och har goda 
markförutsättningar. Här bedöms det vara möjligt att förlägga ett nytt bibliotek vilket 
innebär att kostnader för anpassning och stamrenovering av det befintliga biblioteket 
uteblir. I det fall markägaren är intresserad av en etablering har denna indikerat att 
hyresgästen bör till större del bestå av offentlig sektor. Om det inte är möjligt krävs att 
markägaren är villig att göra en markaffär. 
 
Tomt i Rinmansparken 
Tomten ägs av Eskilstuna kommun och kan därför säljas för att bidra till 
finansieringen av kommunens ytor för kulturverksamhet på samma plats. Här bedöms 
det vara möjligt att förlägga ett nytt bibliotek vilket innebär att kostnader för 
anpassning och stamrenovering av det befintliga biblioteket uteblir. Här är goda 
markförutsättningar men tomten ställer stora krav på byggnationen kopplat till 
bevarande av värden samt ersättning av värden på annan plats vilket är 
kostnadsdrivande. 
 

6.3 Beräkningsverktyg  

För att kunna laborera med de olika förutsättningar varje plats och scenario kan tänkas 
ha, har ett beräkningsverktyg konstruerats. Analysverktyget summerar de estimerade 
kostnaderna och intäkterna och ger en bild av vilka ekonomiska skillnader varje 
placering och scenario kan tänkas ha. Verktyget ger också en jämförelse av kostnaden 
för kommunen att hyra respektive äga lokalerna. Grundförutsättningen är att 
kongresshall och hotell ägs av privat aktör i samtliga scenarier. 
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I verktyget beräknas: 
 

o Nettokostnad = Ytan X Byggkostnad – direktfinansiering genom försäljning 
av bebyggd eller icke bebyggd fastighet (Byggrätter) 

o Annuitetshyran = Annuitetsberäkning av nettokostnaden + fastighetsdrift 
o Nettohyran = Annuitetshyran – hyresintäkter – hyresbesparingar 

 
I beräkningarna i matrisen nedan ingår följande data: 
 

 Estimerad byggkostnad 

 Räntor (interna – externa ) 

 Avskrivningstider (interna – externa ) 

 Drift och underhållskostnader  

 Markvärden och möjliga intäkter av markförsäljningar 

 Möjliga intäkter vid uthyrning 

 Kostnader befintliga verksamheter  

 Kostnader befintliga underhållsbehov 
 
Matrisen nedan illustrerar en mycket grovt uppskattad nettokostnad per år för 
Eskilstuna kommuns del i ett kongress- och kulturhus, per scenario och plats. 
 
I kolumnen ”EAK” framgår den estimerade årsnettokostnaden för kommunen om 
Eskilstuna kommun bygger kulturhusdelen i egen regi.  
 
I kolumnen ”Extern” framgår den estimerade årsnettokostnaden för kommunen som 
hyresgäst, om kulturhusdelen ägs av annan. 
 
Där kolumnen innehåller ett ”x” är scenariot inte relevant. 
  

 

 

 

 

Tomt                                            

P = Privatägd mark                            

EAK = Kommunägd mark                                                                                                                                   

EAK Extern EAK Extern EAK Extern EAK Extern

Scenario 1                  
Kulturskola & administration        

Stora salar

16 25 12 21 x x 10 19

Scenario 2                              
Kulturskola & administration                                

Stora salar                                                   

Bibliotek

23 36 16 29 16 25 x x

Nytt scenario 3                      
Bibliotek & administration            

Stora salar           
13 20 7 14 7 10 x x

Nytt scenario 4                   
Stora salar 6 8 3 5 x x 3 5

Vapnet (Trafikverket) (P) Rinmansparken (EAK) Våghalsen(EAK) Vestalen (P) Tul lkammaren  (EAK)
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Analys platser och matris 

 
Vapnet 
På tomten Vapnet som är privatägd kommer det troligen inte vara möjligt för 
kommunen att förvärva tomten då markägaren har för avsikt att öka sitt markinnehav, 
förutsatt att markägaren inte är intresserad av ett markbyte. 
 
Markägaren har också direktiv om att bygga för att hyra ut till minst 50 % offentlig 
verksamhet, vilket skulle kräva att gemensamhetsytorna skulle behöva hyras av 
kommunen och att biblioteket inkluderas. (scenario 2) 
 
Rinmanparken 
Där kommunen äger all mark är det enklare att estimera nettohyreskostnader. Dock 
ligger inte kostnader för att bevara och/eller ersätta de värden som Rinmansparken har 
idag. Matrisen visar en grov uppskattad nettokostnad om mellan 7-16 miljoner per år 
om kommunen bygger i egen regi och 14-29 miljoner om kommunen går in som 
hyresgäst. 
 
City, Vestalen och Våghalsen 
Om vi tittar på tomterna i City där markägarna är både privata(Vestalen) och 
kommunala(Våghalsen). I den fördjupade förstudien har byggnadens hotelldel 
placerats på den kommunala marken och kongress/kulturinnehåll på privat mark.  
 
Det är troligen inte möjligt för kommunen att förvärva den privata marken då 
markägaren avser öka sitt markinnehav. Därför är det mest troligt att samtlig mark 
förvärvas av privata markägare och att kommunen hyr in det egna behovet. Alternativt 
kan ett markbyte ske. 
 
Tullkammaren 
Där kommunen äger all mark är det enklare att estimera nettohyreskostnader beroende 
på om kommunen bygger i egen regi eller hyr in behovet. 
 
*** 
Sammanfattningsvis ska understrykas att beräkningarna bygger på flera osäkra 
parametrar och ska enkom ses som en indikation. 
 
Ett nytt kulturhus kombinerat med kongresshall ger kommunen högre kostnader. 
Beroende på vilket scenario och plats kan den utökade nettokostnaden för kommunen 
per år variera mellan 3 och 36 miljoner. Dock kan man anta att det fjärde scenariot, där 
den estimerade nettokostnaden antas uppgå till, som minst 3 miljoner, knappast är 
intressant för en investerare med så liten insats från kommunen. 

 
I matrisen framgår också att de alternativ där kommunen står som hyresgäst ger en 
betydligt större påverkan på kommunens ekonomi varje enskilt år. Grovt räknat har 
kommunen 50 % mindre nettokostnad om kulturhusdelen byggs i egen regi. 
Skillnaden utgör den risk/vinst som marknadens aktörer behöver ta höjd för samt 
vilket reinvesteringsbehov som finns. 
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På längre sikt blir det mer svåröverblickbart då det är oklart hur olika risker bör 
värderas för kommunen som ägare och hur reinvesteringsbehovet ser ut och värderas. 
Här ställs besparingar på kort sikt mot en okänd kostnad för reparationer och 
renoveringar på mycket lång sikt som till exempel framtid stamrenoveringar och 
liknande. 
 
En annan faktor som påverkas av ett beslut mellan att äga och att hyra rör rådigheten. 
Genom att kommunen gör investeringen behålls möjligheten att i ett senare skede göra 
förändringar eller avyttrande.  
 
Detta leder till ännu en fråga att beakta i valet mellan att hyra och att äga:  
Vid ett ägande kommer det att kvarstå ett restvärde i fastigheten. Restvärdet av ett 
hyresavtal är 0: -, medan en kulturanläggning torde kunna kvarhålla ett visst värde över 
tid. 
 
Slutligen kan konstateras att i grundmodellen värderas en renovering av biblioteket till 
65 000 000:-, vilket ger en annuitetshyra om ca 3 000 000:-/år så kan det ses som en 
kostnad som vi kan undvika, och det är räknat så i matrisen.  Det är värt att komma 
ihåg att det motiveras av att vi kan använda det huset till annat, som bostäder, kontor 
eller avyttring, som inte belastar kulturverksamheten. Däremot kommer det att kvarstå 
en kostnad som behöver finansieras på något vis i det projekt som i slutändan bygger 
om dessa lokaler. 
 
Långsiktigt anges ändå att det är mer fördelaktigt för kommunen att äga kulturhusdelen 
om kommunen bedriver långsiktig verksamhet i lokalerna – trots riskerna. 
 
Huruvida det är intressant för investerare att genomföra en byggnation där inte 
kommunen är en långsiktig hyresgäst utan en medägare återstår att undersöka.  

 

6.4 Kostnader i relation till samhällsekonomiska effekter 

I den tidigare förstudien gjordes en analys av WSP på uppdrag av DEAB. Analysen 
visar att de samhällsekonomiska effekterna av att etablera ett kongress- och kulturhus 
(nytt hotell ej medräknat)antas generera: 
 

 Totalt 760 årsarbetskraftstillfällen till FA-region Eskilstuna över perioden 
2020-2029. Huvuddelen av dessa beräknas tillfalla Eskilstuna kommun.  

 340 miljoner kronor till FA-region Eskilstunas BRP över perioden 2020-2029. 
Huvuddelen av dessa beräknas tillfalla Eskilstuna kommun.  

 Ökade skatteintäkter med drygt 60 Mkr i regionen FA-region Eskilstuna under 
perioden 2020-2029. Huvuddelen av dessa beräknas tillfalla Eskilstuna 
kommun. 

 Drygt 40 miljoner kronor per år i turistekonomisk effekt i Eskilstuna kommun 
år 2024-2029. År 2022 och 2023 är effekten 30 respektive 15 procent lägre.  

 Viss turistekonomisk effekt i Eskilstuna kommun under byggtiden 2020-2021 
 
Förstudien lyfter också fram att Eskilstuna är en relativt okänd stad bland svenskar 
och associeras med ord som industristad och arbetarkommun. Ett kongress- och 
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kulturhus kan bidra till kännedomen om Eskilstunas kvaliteter och breddas till att även 
omfatta ord som mötesstad, kulturstad, destination, kunskapsstad med mera. Långt 
fler slutsatser har gjorts och sammanfattningsvis kan ett kongress- och kulturhus bidra 
till att: 
 

 Skapa arbetstillfällen, ge ökade skatteintäkter och bidra till 
bruttoregionprodukten. 

 Öka omsättningen inom besöksnäringen. 

 Öka Eskilstunas attraktivitet bland boende, arbetande och besökare. 

 Öka invånarnas stolthet över staden. 

 Öka kännedomen om Eskilstunas kvaliteter. 

 locka fler människor med högre utbildningsnivå att bosätta sig i Eskilstuna, 
vilket kan stimulera näringslivet. 

 vara positivt för centrala Eskilstunas attraktivitet och utveckling. 
 

7 Investerare, operatörer och det vidare arbetet 
Ett av uppdragen i den fördjupade förstudien har varit att utreda intresset hos 
investerare, byggherrar och operatörer. 
 
Kontakter knutits med flera byggherrar, mark- och fastighetsägare under 
förstudiearbetet, för att se huruvida det finns intresse av att etablera ett kongress- och 
kulturhus samt hotell i Eskilstuna samt kring vilka förutsättning det skulle kunna ske. 
 
Arbetsgruppen har träffat aktörerna på Byggforum, Business Arena samt i andra 
bokade möten vid upprepade tillfällen och upplever att det finns ett stort intresse hos 
både markägare och byggbolag att stå som byggherre, investerare och ägare av ett 
kongress- och kulturhus.  
 
Några aktörer har ägardirektiv att hyra ut till offentlig verksamhet, några aktörer vill 
utveckla sina befintliga tomter och fastigheter och ser potential i vad ett kongress- och 
kulturhus kan tillföra.  
 
Vissa aktörer har etablerade kontakter med hotell- och kongressoperatörer som de 
samtalar med i frågan och några av dessa har redan påbörjat ett arbete med att ta fram 
skisser på en potentiell byggnation av ett kongress- och kulturhus för att ge exempel 
på möjliga lösningar. 
 
Oavsett roll har samtliga visat intresse av att vara med och utveckla Eskilstuna.  
Det är dock i samverkan med relevanta aktörer för den eller de platser som anses vara 
de bästa alternativen som utredningen kan gå vidare. 

7.1 Processen framåt 

En grov uppskattning kring den vidare processen visar att det uppskattningsvis tar ca 
sex år från att en principöverenskommelse med en hyresvärd/investerare tas, tills dess 
ett kongress- och kulturhus kan stå klart. 
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Nästa steg i arbetet är att, med utgångspunkt från den fördjupade förstudien, starta 
förhandlingar med intresserade investerare och markägare för att komma fram till en 
principöverenskommelse med en hyresvärd/medaktör för att gemensamt gå vidare 
med en utredning om var ett kongress- och kulturhus kan byggas och hur samarbetet 
ska utformas. Principöverenskommelsen behöver beslutas i kommunfullmäktige och 
det väntas ske Q1 2020. 
 
Parallellt påbörjas arbetet med ett funktionsprogram med förslag på hyresnivåer 
och/eller hur en gemensam fastighetsbildning kan genomföras. När ett förslag till 
samarbetsavtal är klart behöver beslut fattas av kommunfullmäktige, vilket beräknas 
kunna ske under år 2020. 
 
I den fortsatta processen behöver även detaljplan tas fram och det kan vara aktuellt 
med en arkitekttävling. Därefter väntar gemensam upphandling av entreprenad i 
samarbete med blivande medaktör/hyresvärd och i samband med kan det bli aktuellt 
med beslut om hyreskontrakt av kommunfullmäktige, beroende av hur samarbetet 
utformas.  
 
Flera steg kan behöva tas om i det fall en överenskommelse med näringslivet inte nås. 
Varje plats och varje medaktör har sina olika förutsättningar och utmaningar vilka 
behöver hanteras i samverkan mellan kommun och näringsliv.  
 

9 Sammanfattning  
De marknadsmässiga förutsättningarna för en kongresshall i Eskilstuna har utretts och 
visat att det krävs ett samarbete mellan kommun och näringsliv för att det ska komma 
till stånd.  
Eskilstunas vision är att redan år 2030 ses som en idrotts- och kulturstad med ett 
starkt föreningsliv där nöjen och evenemang berikar Eskilstunaborna samtidigt som 
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aktiviteterna lockar besökare både nationellt och internationellt. Visionen talar om 
hållbarhet, jämställdhet, innovation och inspirerande lärmiljöer samt att barn och unga 
ska ha möjligheten att skapa och förverkliga sina framtidsdrömmar. Visionen talar om 
att skapa ett framgångsrikt, modernt och hållbart näringsliv – tillsammans. 
 
Genom att samlokalisera kongressverksamheten med ett kulturhus innehållande 
kulturskoleverksamhet med lokaler för musik, dans, teater, bild, form och möjliggöra 
för all sorts scenkonst samt stora produktioner tillsammans med biblioteksverksamhet 
så bidrar det till de möten och synergier som krävs för att denna vision ska uppnås. 
 
Ett sammanhållet kongress- och kulturhus som utformats multifunktionellt och 
flexibelt kan medföra ett flertal synergieffekter, främst utifrån samnyttjande av lokaler. 
 
Den totala ytan är beräknad till 25640 kvm lokalarea exklusive bio, varav 
kongressdelen utgör 6662 kvm som innefattar konferens- och grupprum, restaurang 
samt utställar- och mingelytor, barer och loger, toaletter samt gods- och lagerytor.  
Hotellet omfattar 6250 kvm och beräknas innehålla 200 rum.  
 
Kulturhusdelen med sina 10588 kvm innefattar undervisningsrum, studios och ateljéer 
samt förråd, teknik, loger, personalytor och toaletter. Ett bibliotekslandskap om  
ca 5000 kvm med skapaverkstäder, läsesalar och café kopplas till 
kulturskoleverksamheten vilket skulle medföra att Eskilstunas totala biblioteksyta per 
person skulle uppgå till samma antal kvm som andra jämförbara städer såsom 
Västerås, Norrköping och Linköping. 
 
2140 kvm utgör de ytor som kan samnyttjas förutom entré, toaletter, garderober, 
restaurang- och mingelytor. Där ingår en delbar kongress- och konserthall med plats 
för upp till 1000 sittande besökare, aula, blackbox samt sidoscen, loger och teknikytor. 
Vidare kan naturligtvis både konferensrum och utbildningssalar samnyttjas likväl som 
kompetenser. 
 
Sju platser har utretts och på fyra platser har en fördjupad studie genomförts.  
Samtliga platser har för- och nackdelar, alla ligger inom områden för riksintresset och 
ingen plats är den ultimata. Några platser har dock bättre förutsättningar och tre av 
dessa anses vara mer lämpliga: 
 

 Tomt vid Tullkammaren (Gamla busstationen) som ägs av Eskilstuna 
kommun och bland annat bidrar till att koppla samman Nyfors med centrum 
samt stärka åstråket. Läget bedöms inte vara lämpligt för ett stadsbibliotek, 
men väl för kongress- och kulturskoleverksamhet. 

 Kvarteren Vestalen/Våghalsen ligger vid det nuvarande stadsbiblioteket och 
ägs av både Eskilstuna kommun och privat aktör. Med sin närhet till gågata 
och Fristadstorget stärker den placeringen på ett självklart sätt det 
kommersiella underlaget i centrum och bidrar bland annat till att aktivera 
”Kunskapsstråket” och ”Rademacherstråket”. 

 Kvarteret Vapnet 2, bakom Trafikverket, som kan utgöra en viktig pusselbit 
för utvecklingen av Väster varför platsen också bedöms kunna innehålla ett 
stadsbibliotek. Platsen kopplar också an till både Rinman- och 
Rothoffsparken. 
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Lokalisering är dock en fråga som fortsatt ska hanteras tillsammans med intresserad 
investerare. En annan fråga som behöver utredas vidare är hur ett kongress- och 
kulturhus påverkar parkeringssituationen i Eskilstuna. 
 
Ett nytt kulturhus kombinerat med kongresshall ger kommunen högre kostnader. 
De lokalfunktioner som är presenterade i denna studie finns inte idag. Till viss mån 
kan befintliga verksamheter omlokaliseras för att finansiera kulturhusdelen men 
bibliotekshuset är i stort behov av omfattande renoveringar och ändamålsenliga ytor 
för stora scenproduktioner och samtlig kulturskoleverksamhet finns inte idag.  
 
Det är därför viktigt att bygga funktionellt och flexibelt, med rum som enkelt kan 
ställas om och användas till olika ändamål och till och med parallellt. Detta medför att 
husets yteffektivitet förbättras jämfört med om kongressen eller kulturen ensamt 
skulle behöva bära samtliga driftskostnader. 
 
Beroende på vilken plats och vilka verksamheter man beslutar sig samlokalisera kan 
nettokostnaden för kommunen per år variera mellan 3 och 36 miljoner. 
 
Den kostnaden ska också ställas i förhållande till de samhällsekonomiska effekter som 
det i tidigare studie framgår att ett etablerande av ett kongress- och kulturhus i 
Eskilstuna skulle generera fler arbetstillfällen, ökade skatteintäkter och 
turismekonomiska effekter. Vidare anger den studien att Eskilstunas attraktivitets ökar 
och bidrar till att locka fler människor med högre utbildningsnivå att bosätta sig i 
Eskilstuna. 
 
Nästa steg i arbetet är att, med utgångspunkt från den fördjupade förstudien, starta 
förhandlingar med intresserade investerare och markägare för att komma fram till en 
principöverenskommelse med en hyresvärd/medaktör för att gemensamt gå vidare 
med en utredning om var ett kongress- och kulturhus kan byggas och hur samarbetet 
ska utformas. 
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Eskilstuna – den stolta Fristaden

Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut - Kongresshall och kulturhus – 
Inriktningsbeslut för fortsatt utredningsarbete

Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Inriktningsbeslut för kongresshall och kulturhus antas.

2. Kommunstyrelsen får, i samarbete med stadsbyggnadsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Destination Eskilstuna AB 
samt näringslivet, i uppdrag att inleda en fördjupad förstudie om 
a. möjliga finansieringslösningar och driftslösningar
b. fördjupad lokaliseringsutredning och volymstudier
c. utredning och behovskartläggning avseende kulturhusverksamhet.

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en projektledare och en 
kommunikatör till den fördjupade förstudien. Kostnaden belastar 
kommunstyrelsens ram.

Sammanfattning
Frågan om en kongresshall har pågått sedan 2003 i Eskilstuna och har utretts i olika 
omgångar. Nuvarande hotellinfrastruktur bedömdes vara för liten och för att en 
kongresshall skulle kunna drivas affärsmässigt behövdes det ett nytt hotell eller 
samlokalisering med annan verksamhet exempelvis ett kulturhus. 

I komplettering till årsplan lyftes frågan om ett kulturhus och uppdraget 
preciserades i årsplan 2018 till att frågan skulle utredas i samverkan med 
näringslivet. För att ta nästa steg i arbetet krävs det att kommunfullmäktige tar 
ställning till fortsatt arbete via ett inriktningsbeslut.

Inriktningsbeslutet bygger på en sammanställning av tidigare utredningar och 
analyser, erfarenheter från andra städer, workshop med kultur- och fritidsnämnden 
samt arbete i fem arbetsgrupper.

Kommunfullmäktige förslås anta inriktningsbeslutet och besluta att det ska inledas 
en fördjupad förstudie och de utredningsuppdrag som krävs samt att tillsätta en 
projektledare och en kommunikatör på deltid.
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Projektledning och kommunikation finansieras av kommunstyrelsen. Respektive 
nämnd och bolag ansvarar för finansiering som krävs för deltagandet i respektive 
utredningsuppdrag under den fördjupade förstudien

Ärendebeskrivning
Frågan om en kongresshall i Eskilstuna är inte ny. 2003 genomfördes en utredning 
dåvarande av Eskilstuna Marknadsföring AB (EMAB). En kartläggning visade då 
att Pingvinen, Lokomotivet och Havet i Stadshotellet hade de största lokalerna för 
konferenser och kongresser med en kapacitet på 500-600 platser. Även 
Munktellarenan nämndes med en kapacitet på 2000 sittande. Men kostnaden för 
varje enskilt arrangemang blev för hög, mellan 300.000-400.000 kronor och bidrog 
dessutom till att arenan måste stängas för all annan aktivitet under lång tid. Den 
ansågs därför inte konkurrenskraftig eller lämplig som konferensanläggning.

2007 drev EMAB frågan om en multihall/konferensanläggning i Eskilstuna, men 
att kombinera hallen med idrott sågs inte som en lösning. Placering snabbutreddes 
av planavdelningen och kommunfastigheter utredde alternativ användning av 
badhuset som kongresshall. Kommunen utredde förutsättningarna för Eskilstuna 
som en mötesplats för affärsturism. Slutsatsen blev att det i Eskilstuna fanns för få 
hotellrum, liten kapacitet och för liten kunskap. Målet sattes till att skapa ett 
modernt möteshotell och bygga kunskap för en Eskilstuna Convention Bureau.

2011 genomfördes den första arenautredningen. Slutsatsen i den utredningen var att 
det inte gick att kombinera en ny arena med de behov som en kongresshall ställer 
och att det behovet behöver beredas särskilt.

2015 startade Destination Eskilstuna Näringslivs Förening (DeNeF) en ny 
kongresshallsgrupp. De beställde en marknadsstudie från Annordia som visade att 
det inte fanns affärsmässiga förutsättningar för att bygga en kongresshall. Det 
skulle krävas att den byggs tillsammans med ett nytt hotell. Även möjliga 
synergieffekter genom samlokalisering med annan verksamhet, exempelvis 
kulturhus behövde utredas.

I komplettering årsplan 2016 fanns åtagande om kulturhus i Eskilstuna. I 
komplettering till årsplan 2017 fanns för första gången kongresshall nämnt, 
tillsammans med kulturhus i den politiska ledningens förord (dock inte som 
åtagande): 

Nu när nya arenan står klar vill vi ta nästa steg mot nya arenor för möten i form av 
kongresshall och kulturhus. Förslag till utformning ska tas fram tillsammans med 
näringslivet och inriktningen är att näringslivet tar huvudansvaret. Huvudscenariot 
är placering i eller i anslutning till Munktellstaden/stadsdelen Väster. I 
utredningen ska även finansieringsmodeller och ägande utredas. Syftet är fler jobb 
inom besöksnäring och kreativa näringar. Målet är att påbörja detaljplanearbete 
under mandatperioden. 
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I Årsplan 2018 tydliggörs uppdraget att i samverkan med näringslivet utreda 
kongresshall och kulturhus.

DeNeF har tillsatt en styrgrupp där även Eskilstuna kommunkoncern finns 
representerade. Kongresshallsfrågan har i huvudsak drivits av näringslivet genom 
DeNeF, i samarbete med kommunen. Utredning av ett kulturhus och lokalisering 
av en kongresshall/kulturhus är däremot kommunala frågor och har drivits av KFF 
respektive SBF. Effektanalysen och finansieringsfrågor löper över både 
kongresshall och kulturhus och har hanterats med bred involvering och i samverkan 
näringslivet.

Det har även genomförts en analys av eventuella effekter av ett kombinerat 
kongress- och kulturhus av WSP på uppdrag av Destination Eskilstuna. 

Inriktningsbeslutet bygger på en sammanställning av tidigare utredningar och 
analyser, erfarenheter från andra städer, workshop med kultur- och fritidsnämnden 
samt arbete i fem arbetsgrupper med uppdrag att analysera:

 Effekter
 Inriktning för kulturhus
 Synergieffekter av kongresshall- och kulturhus
 Lokalisering
 Finansiering

Kommunledningskontorets synpunkter
Ett kombinerat kongress- och kulturhus skulle bidra med mycket till Eskilstuna. 
Det skulle skapa arbetstillfällen som en direkt effekt vid byggstart och stärka 
besöksnäringen när byggnationen avslutats. Ett kombinerat kongress och- kulturhus 
skulle generera skatteintäkter till i huvudsak Eskilstuna kommun men även till 
närliggande kommuner. En satsning skulle också vara positiv för Eskilstunas 
stadskärna och centrumhandel då dagbefolkningen skulle öka. 

Etablering av ett kultur- och kongresshus i Eskilstuna kan bidra till känslan av att 
Eskilstuna är en stad som utvecklas vilket i sin tur kan bidra till en ökad stolthet 
bland invånarna. Studier i Uppsala, Karlstad och Luleå visar även att intresset för 
kulturfrågor ökar och bidrar till en ökad kulturturism.

För att ta nästa steg i arbetet behöver det fattas beslut om inriktningen på arbetet i 
en fördjupad förstudie och tillsättande av en projektledare och en kommunikatör 
för att hålla ihop processen. Bägge tjänster beräknas vara på deltid och placeras 
under kommunstyrelsen. Den fördjupade förstudien består av flera parallella 
utredningar som kommer att involvera flera nämnder och bolag:

 Utredning om möjliga finansierings- och driftslösningar samt kartläggning 
av intresse hos investerare, byggherrar, fastighetsägare och operatörer. 
Kommunstyrelsen ansvarar och utredningen görs i samverkan med DEAB 
och intressenter inom näringslivet.
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 För fortsatt arbete med kulturhus behöver föreningar, kulturella och 
kreativa näringar och andra intressenter involveras. Vad vill boende och 
verksamma ha av ett kulturhus? Det behövs en fördjupad 
behovskartläggning avseende våra egna kulturverksamheters behov. 
Utredningen genomförs av kultur- och fritidsnämnden i samverkan med 
DEAB.

 Fördjupad lokaliseringsutredning och volymstudie. Genomförs i samverkan 
mellan kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, Kommunfastigheter samt DEAB.

Den fördjupade förstudien med förslag till genomförande ska vara färdig under 
första kvartalet 2019. Genomförandet förutsätter att det finns intresserade 
investerare och operatörer som kan driva arbetet vidare. Om den fördjupade 
förstudien kommer fram till att intresse inte finns föreslås vidare utredning om 
kongresshall läggas ned och frågan om kulturhus omprövas utifrån de nya 
förutsättningarna. 

Finansiering
Projektledning och kommunikation finansieras av kommunstyrelsen. Respektive 
nämnd och bolag ansvarar för finansiering som krävs för deltagandet i respektive 
utredningsuppdrag under den fördjupade förstudien.

Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
En av utmaningarna som identifieras i Eskilstunas varumärkesarbete är att 
kulturkonsumtionen i Eskilstuna är lägre i jämförelse med andra städer. Ett 
kombinerat kongress- och kulturhus ökar möjligheterna för Eskilstunabor att 
konsumera kultur på hemmaplan. Ett kulturhus bidrar till ett större utbud som kan 
locka fler skapande individer till Eskilstuna som i sin tur bidrar till större kreativitet 
och ökar stadens attraktivitet. 

Ett kongress- och kulturhus skapar förutsättningar för Eskilstuna att ta 
marknadsandelar på mötes och konferensmarknaden. Att värva fler möten och 
kulturevenemang stärker Eskilstunas attraktivitet och bidrar till att skapa fler jobb i 
besöksnäringen. Ett kongress- och kulturhus ligger i linje med de strategiska målen 
attraktiv stad och landsbygd samt fler jobb. Besöksnäringen sysselsätter många 
unga och utlandsfödda och en stärkt besöksnäring bidrar därför till måluppfyllelse i 
Affärsplan för Eskilstuna.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Pär Eriksson Eva Norberg
Kommundirektör Kommunikationsdirektör
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1. Bakgrund
Eskilstuna är en stad i omvandling. De kommande åren beräknas 
befolkningsökningen ligga på ungefär 1 000 personer per år. Stadsbilden och 
infrastrukturen förändras med fler bostäder. De senaste åren har stora investeringar 
gjorts i nya arenor och idrotts– och motionsanläggningar. Om några år står ett nytt 
campus för Mälardalens högskola klart. En inriktning är att klara 
strukturomvandlingen och att gå från att vara en traditionell industristad till en 
modern kunskapsstad. 

I komplettering till årsplan 2016 finns åtagande om kulturhus i Eskilstuna. I 
komplettering till årsplan 2017 lyfts behovet av kongresshall tillsammans med 
kulturhus: Nu när nya arenan står klar vill vi ta nästa steg mot nya arenor för 
möten i form av kongresshall och kulturhus. Förslag till utformning ska tas fram 
tillsammans med näringslivet och inriktningen är att näringslivet tar 
huvudansvaret. Huvudscenariot är placering i eller i anslutning till 
Munktellstaden/stadsdelen Väster. I utredningen ska även finansieringsmodeller 
och ägande utredas. Syftet är fler jobb inom besöksnäring och kreativa näringar. 
Målet är att påbörja detaljplanearbete under mandatperioden.

I Årsplan 2018 tydliggörs uppdraget att i samverkan med näringslivet utreda 
kongresshall och kulturhus.
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Eskilstunas vision 2030 slår fast att i Eskilstuna ska vara jämställt, människor ska 
ha tillit till varandra, kunskap, jobb och staden ska vara attraktiv. Tillsammans-
begreppet står för att kommun, näringsliv, föreningsliv och andra aktörer 
gemensamt utvecklar Eskilstuna.

Målbilden beskriver bl.a. miljöer som skapar rum för oväntade, spännande möten 
och stimulerar hållbart och innovativt företagande. Vidare beskrivs det socialt 
hållbara Eskilstuna som en idrotts- och kulturstad med ett starkt föreningsliv samt 
nöjen och evenemang som berikar Eskilstunabor och lockar besökare nationellt och 
internationellt. År 2030 skapar vi tillsammans upplevelser för alla sinnen – från 
myllrande gatuliv till platser för lekfullhet, rekreation och bildning – där vi möts, 
gläds och utvecklas som människor.

Ett kongress- och kulturhus kan stärka Eskilstunas attraktivitet och vara en plats 
som bidrar till möten, innovationer, upplevelser och bildning. Investeringar i 
kulturen har varit mer blygsamma de senaste åren. Det finns idag ingen samlad 
plats där flera kulturverksamheter, kulturaktiviteter och kulturyttringar kan rymmas 
under samma tak. 

1.1 Kulturpolitiken
I februari 2017 fattade kommunfullmäktige beslut om kulturpolitiska planen. 
Planen slår fast att utbildningsnivå och inkomst är viktiga faktorer för människors 
hälsa, levnadsvanor, kulturvanor, tillgång till digital teknik, valdeltagande och 
delaktighet i det demokratiska samhället. Föräldrarnas bakgrund och livssituation 
har betydelse för flickors och pojkars förutsättningar att tillgodogöra sig 
skolgången och ha en berikande fritid.

Ett aktivt kulturliv där människor möts, skapar och upplever tillsammans är en 
grund för en demokratisk utveckling. Det är viktigt att värna om både den 
konstnärliga friheten och kulturens egenvärde. 

Kultur spelar en viktig och självklar roll inom flera olika delar av den verksamhet 
som bedrivs av Eskilstuna kommun, civilsamhället och näringslivet. Den är viktig 
för att utveckla välfärden för att ge upplysning och bildning men också för 
Eskilstunas tillväxt i form av underhållning och besöksnäring.

Ett av kulturpolitikens målområden är ”Eskilstuna en plats för kultur”. Ett brett och 
rikt kulturutbud stärker invånares känsla av livskvalitet och bidrar till en ökad 
folkhälsa. Detta gäller oavsett om utbudet är offentligt, kommersiellt eller ideellt. 
Spännande miljöer för olika kulturuttryck med bra evenemang erbjuder upplevelser
som lockar till sig besökare från andra städer och länder. Kulturen stärker 
Eskilstunas attraktivitet för invånare och besökare. I målområdet beskrivs att 
Eskilstuna ska vara en plats där nya kulturformer uppstår och där olika former möts 
och utvecklas. Den offentliga konsten ska vara modig och skapa reaktioner. 
Kulturen ska möta människor i vardagen, väntat och oväntat. Eskilstuna ska 
utmana med kultur!



Eskilstuna kommun Datum 3 (19)
2018-02-19

Postadress Besöksadress
            

Telefon, växel Fax Mobiltelefon
016-710 10 00

E-post Webbplats
mattias.berglund@eskilstuna.se

Ett annat målområde är kultur för lärande. Sambanden mellan kultur, bildning, 
demokrati och ett livslångt lärande är tydliga. Alla ska erbjudas möjlighet att 
ständigt förnya sina kunskaper och utveckla sin kreativitet. 

Ytterligare ett område är ”En kultur för framtiden”. Kulturutbudet behöver göras 
mer känt och attraktivt för invånarna för att Eskilstuna ska ta ytterligare steg mot 
att bli en kulturstad. Kulturkonsumtionen i Eskilstuna behöver öka. Det bidrar på 
lång sikt till tillväxt och ett starkt närings- och kulturliv. Genom kulturlivets och 
kommunens insatser byggs nyfikenhet och kulturellt kapital hos flickor och pojkar, 
kvinnor och män som bor i Eskilstuna. Det stärker individer, ökar förståelsen för 
andra och bidrar till att minska polarisering. Kultur är en viktig faktor för att nå 
social uthållighet. Att investera i kultur är att investera i framtiden. En socialt 
uthållig stad är också en attraktiv stad.

1.2. Utredningar kongresshall
Frågan om en kongresshall har levt länge i Eskilstuna. I förstudien inför nya arenan 
togs bristen på konferensanläggningar upp och där redogjordes även för de olika 
utredningar som gjorts genom åren.

2003 genomfördes en utredning av Eskilstuna Marknadsföring AB (EMAB). En 
kartläggning visade då att Pingvinen, Lokomotivet och Havet i Stadshotellet har de 
största lokalerna för konferenser och kongresser med en kapacitet på 500-600. 
Även Munktellarenan nämndes med en kapacitet på 2000 sittande. Men kostnaden 
för varje enskilt arrangemang blev för hög, mellan 300.000-400.000 kronor och 
bidrog dessutom till att arenan måste stängas för all annan aktivitet under lång tid. 
Den ansågs därför inte konkurrenskraftig eller lämplig som konferensanläggning.

2007 drev EMAB frågan om en multihall/konferensanläggning i Eskilstuna, men 
att kombinera hallen med idrott sågs inte som bra en lösning. Placering 
snabbutreddes av planavdelningen och även Kommunfastigheter utredde 2007 
alternativ användning av badhuset som kongresshall. Kommunen utredde dessutom 
förutsättningarna för Eskilstuna som en mötesplats för affärsturism. Slutsatsen blev 
att det fanns för få hotellrum, för liten kapacitet och för lite kunskap. Målet sattes 
till att skapa ett modernt möteshotell och bygga kunskap för en Eskilstuna 
Convention Bureau.

I den första arenautredningen, 2011 drogs slutsatsen att det inte går att kombinera 
en ny arena med de behov som en kongresshall ställer och att det behovet behöver 
beredas särskilt.

2015 startade Destination Eskilstuna Näringslivs Förening (DeNeF) en ny 
kongresshallsgrupp och genomförde en marknadsstudie med hjälp av Annordia. 
Studien kompletterades i maj 2016. Den visade att det inte fanns affärsmässiga 
förutsättningar för att bygga en kongresshall. För att den komma till stånd krävdes 
det att den byggs tillsammans med ett nytt hotell men även att möjliga 
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synergieffekter genom samlokalisering med annan verksamhet, exempelvis 
kulturhus utreds. 

1.3 Besöksnäringen i Sverige och Eskilstuna
Antalet sysselsatta inom besöksnäringen har ökat stadigt under flera år och bara 
under 2016 ökade sysselsättningen med 6,9 % i hela Sverige. I Eskilstuna ökade 
sysselsättningen i besöksnäringen med 9 %. Besöksnäring sysselsätter många unga 
och utlandsfödda vilka är grupper som annars ofta står längre ifrån 
arbetsmarknaden. Enligt Visita så är 37,5% av de anställda inom hotell och 
restaurang i Sverige utlandsfödda. Detta kan jämföras med hela arbetsmarknaden 
där totalt 16 % är utlandsfödda.

Möten skapar jobb inom hela besöksnäringen. Jobben skapas på hotell, 
evenemangslokaler och restauranger men även inom exempelvis handel, 
aktivitetsföretag, transportföretag. Intäkter till Eskilstuna skapas genom att 
besökare konsumerar på orten. 

Möten kan också användas som ett verktyg för att stärka varumärket och attrahera 
kompetens och talang till Eskilstuna. Vill Eskilstuna t.ex. stärka sin position inom 
miljö så är värdskap för ett möte inom exempelvis återvinning ett sätt att göra det 
på. När möten läggs i Eskilstuna kan fler närvara och möten är därför ett sätt att 
öka kunskap och kompetens bland personal, både i det offentliga och i näringslivet.

I Sverige finns ca 700 nationellt roterande kongresser. Av dessa roterar ca 570 
varje år1. De senaste åren har Eskilstuna haft 6-8 av dessa kongresser per år vilket 
utgör cirka 1 % av den totala kongressmarknaden. Eskilstuna har en stor potential 
att öka sin marknadsandel. Eventuella marknadsandelar blir ännu större om den 
internationella marknaden inkluderas. Men för att Eskilstuna ska kunna positionera 
sig på marknaden krävs faciliteter som tillfredsställer köparnas behov vilket saknas 
idag.

1.4 Behovet
En jämförelse med andra jämförbara städer i Sverige visar att Eskilstuna är den 
enda staden som inte har en konferensanläggning med hög kapacitet. Det innebär 
svårigheter för lokala aktörer att ha större konferenser på hemmaplan och 
Eskilstuna har en förhållandevis låg andel av de kongresser som arrangeras i 
Sverige.

Ett led i arbetet med att omvandla Eskilstuna från traditionell industristad till 
modern kunskapsstad kan gå genom möten och kultur. Det kan bidra till de 

1 Detta framgår av Swedish Network Of Convention Bureaus databas där Eskilstuna är medlem. 
Observera att företagskonferenser, events eller mässor inte registreras i databasen. Någon säker 
statistik över Sveriges alla företagskonferenser finns inte i dagsläget. Företagskonferenser är också 
konjunkturkänsliga vilket gör att säker statistik är svår att få.
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strategiska målen attraktiv stad, höjd utbildningsnivå, fler jobb och social 
uthållighet.

I en växande stad är det viktigt att se till de växlande behov som kommunens 
kvinnor och män, flickor och pojkar har och hur de förändras över tid. Det som är 
aktuellt idag kan se annorlunda ut om tre år. Kommunens verksamheter behöver 
fånga upp invånarnas behov och möta ett föränderligt och kulturellt heterogent 
samhälle. Därför är det viktigt att nya investeringar i infrastruktur är flexibla och 
understödjer ett diversifierat användande.

1.5 Förstudien
Denna förstudie har genomförts av näringsliv och kommun tillsammans. En 
gemensam styrgrupp har funnits med följande representanter:
Mia Forslöf, Eventool, sammankallande
Anna Stangvik, Akelius Fastigheter
Eric Johansson, Sundbyholms Slott
Göran Pettersson, Vilsta Sporthotell
Kerstin Jansson, Energimyndigheten
Anton Varnäs, Tuna Fastigheter
Joacim Scott, SEB
J-O Malmqvist, Sparbanken Rekarne
Eva Norberg, KLK
Niklas Edmark, KLK 
Eva Königsson, KFF, 
Mats Hällnäs, SBF
Emelie Gard, DEAB
Martin Roos, DEAB.

Ett gemensamt arbete har bedrivits i fem arbetsgrupper: Effektanalys, inriktning 
kulturhus, synergieffekter, finansiering samt lokaliseringsutredning.

En intern styrgrupp inom kommunen har arbetat med beslutsunderlaget till 
kommunfullmäktige, med följande personer:
Eva Norberg, kommunikationsdirektör, KLK – samordnare
Niklas Edmark, näringslivsdirektör, KLK
Martin Roos, VD, DEAB
Emelie Gard, projektledare Eskilstuna Convention Bureau
Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör, KLK
Monica Hed Johansson, enhetschef Fastighets- och exploateringskontoret
Marianne Hagman, förvaltningschef Stadsbyggnadsförvaltningen
Mats Hällnäs, utvecklingschef, Stadsbyggnadsförvaltningen
Eva Königsson, förvaltningschef, kultur- och fritidsförvaltningen
Fredrik Elf, VD Kommunfastigheter
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2. Kongresshall och kulturhus

2.1 Kravspecifikation för kongresshall
DeNeF har tagit fram en kravspecifikation för hur en kongresshall bör utformas i 
Eskilstuna. I kravspecifikationen betonas att det är viktigt att en kongresshall är en 
mötesplats för alla och fungerar som ett levande vardagsrum för både invånare och 
besökare. Lokalerna behöver vara välkomnande och funktionella. Det ska kännas 
luftigt, ljust och trevligt. Det är viktigt med bra flöden för att undvika köbildningar 
och känsla av trängsel. Lokalen ska vara lika funktionell och trivsam oavsett om 
det är 250, 500 eller 1000 personer i huset. 

Det kommer krävas en yta på minst 6 000-8 000 kvadrat för att vara 
konkurrenskraftig på kongress- och mötesmarknaden i förhållande till andra städer. 
En kongresshall behöver inrymma:

 Välkomnande entré med reception
 Garderob inkl. bagageutrymmen 
 Toaletter 
 Plenumlokal för 1 000 personer som bör vara delbar i minst två delar
 Konferenslokaler i flera olika storlekar, delbara flexibla öppningsbara ytor 
 Utställar- och mingelytor (exkl. måltidsyta) 
 Måltidsyta 
 Loger 
 Lagerytor bakom scen
 Hiss direkt från godsmottagning (tänk bilar på scenen) 
 Barer 
 Tillagnings- och beredningskök
 Förrådsutrymme godsmottagning/lager
 Övrig biyta och allmänt förrådsutrymme

En offentlig byggnad av denna storlek ska vara lätt att ta sig till för alla. Ingen ska 
känna att de inte kan vara i byggnaden utan Eskilstunaborna ska känna sig 
välkomna in. Ett kongress- och kulturhus i Eskilstuna ska andas klimatsmarta och 
energieffektiva lösningar.

En förutsättning för en kongresshall är att det även byggs ytterligare ett hotell i 
Eskilstuna.

2.2 Inriktning och omfattning kulturhus
Till skillnad från idrotten lockar kulturen fler kvinnor än män, fler flickor än 
pojkar. Det framkommer i Myndigheten för kulturanalys studier om kulturvanor.  

 Kvinnor är i högre utsträckning delaktiga i kulturlivet jämfört med män.
 Yngre är mer aktiva i kulturlivet än äldre
 Ju högre utbildning, desto mer kulturaktiv
 Social härkomst, uppnådd klass och inkomst påverkar i vilken utsträckning 

människor deltar i kulturlivet
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 Högre kulturdeltagande i städer
 Kulturvanorna kan utifrån deras inbördes samband delas upp i fyra 

övergripande grupper av kulturvanor: traditionell kultur, kulturmiljö, eget 
utövande och bred populärkultur

Föräldrarnas utbildningsnivå har en genomgående påverkan på flickors och pojkars 
kultur- och fritidsaktiviteter, där de med föräldrar med eftergymnasial utbildning är 
mer aktiva eller lika aktiva som de med föräldrar med förgymnasial/ gymnasial 
utbildning. Skillnaderna är som störst för besök på museum och konstutställning, 
spela musikinstrument, spela roll-/brädspel och deltagande i musik-/kulturskola.

En satsning på ett kulturhus måste ske med beaktande av ovanstående. Eskilstuna 
har ett lågt kulturindex och ett av målen i kulturpolitiken är att fler ska ta del av 
kulturaktiviteter. I Eskilstuna är det särskilt flickor med utomnordisk bakgrund som 
inte tar del av fritidsaktiviteter. Ett kulturhus behöver koppla samman de aktiviteter 
som idag bedrivs i olika delar av Eskilstuna och bygger vidare på aktiviteter som 
exempelvis ”kulturen där jag bor”.

I en rapport från Luleå tekniska universitet beskrivs effekterna av Kulturens hus i 
Luleå. Förutom upplevd nytta hos besökarna anses kulturens hus också skapat 
ekonomiska och sociala brukar- och samhällsvärden genom
- Nya arbetstillfällen
- Attitydförändringar – kommunmedborgare har ett ökat kulturintresse
- Nya kulturella aktiviteter som uppkommit
- Utveckling av organisationer och företag tillhörande besöksnäringen och turism
- Husets placering och arkitektoniska utformning skapar en attraktionskraft i 

termer av tillgänglighet, trygghet bekvämlighet och skönhet samt att huset är 
öppet för alla

Flera av kultur- och fritidsnämndens kulturverksamheter är centralt placerade med 
flera institutioner som stadsbibliotek, stadsmuseum och konstmuseum för att 
nämna några. Men kulturverksamheterna finns också på många andra platser där 
människorna finns – musikskolan, mötesplatser med programverksamhet och 
ungdomsverksamheten. 

Kultur- och fritidsnämnden genomförde en workshop i december 2017 för att ringa 
in vilka behov och verksamheter som har kopplingar till ett kulturhus. Nämnden 
utgick från befintliga verksamheter inom sitt ansvarsområde. 

Utifrån workshopen kom nämnden fram till att ett framtida kulturhus bör fungera 
som ett mini- och multiinstitutionellt Open space – det vill säga kunna ha ett eget 
starkt innehåll och verka tillsammans med flera aktörer. Det bör ske utan att för den 
skull flytta nuvarande kulturinstitutioner, de kan snarare komplettera genom att gå 
in och ut med programverksamhet i ett kulturhus. Om en djupare analys visar att 
verksamheter kan flyttas ska det inte påverka kulturverksamheterna inom 
nämndens ansvarsområde på ett negativt sätt, vare sig ekonomiskt eller 
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innehållsmässigt. Det är också viktigt med funktionalitet i ett nytt kulturhus utifrån 
att innehåll och behov växlar snabbt i takt med att samhället förändras. 

Nämnden lyfter framför allt fram behovet av att samordna musikverksamheter. 
Inom nämndens ansvarsområde finns Musikskolan (ligger i linje med pågående 
förstudie om en utveckling av Musikskolan till en kulturskola), konserthallen samt 
Balsta musikslott. Stadsbiblioteket kan endast bli aktuellt för flytt till ett kulturhus 
om det är ett centralt placerat kongress- och kulturhus. Totalt omfattar dessa 
verksamheter en kvadratmeteryta på 10.890 kvm och en hyra på 10,2 miljoner kr 
årligen. Det är i första hand dessa verksamheter som bör utredas vidare för ett 
kulturhus. 

Nämnden ser även att det är viktigt att fånga synpunkter som olika föreningar och 
andra aktörer fört fram om dansens behov av lokaler. Vidare identifierades andra 
behov inom scenkonstens område med exempelvis replokaler och black box för 
teater, dans, musik.

Ytterligare behov behöver även utredas inom de kreativa och kulturella näringarna. 

Medborgardialog
Under mässan Eskilstuna inspirerar 2017 fick besökare möjlighet att lämna sina 
idéer kring vad ett kulturhus skulle kunna innehålla. Det lämnades in cirka 500 
förslag. De handlade både om att uppleva kultur men också om att ha möjlighet till 
eget skapande. Dans, musik och konserter dominerar och återkommer i olika 
varianter bland förslagen. Verkstäder för eget skapande efterfrågades också.

I den fortsatta processen är det av största vikt att jobba vidare i nära samverkan 
med föreningsliv, studieförbund samt de kulturella och kreativa näringarna liksom 
med medborgardialog för att ta reda på vad invånare och lokala kulturaktörer har 
för åsikter kring behov av och innehåll i ett framtida kulturhus. Syftet är att skapa 
delaktighet och ge möjlighet till inflytande, för att i nästa fas kunna utforma en 
vision om ett kulturhus som står stadigt på en grund utformad av invånarna genom 
en demokratisk process.

2.3 Synergieffekter
Ett sammanhållet kongress- och kulturhus behöver utformas multifunktionellt och 
flexibelt. Det kan medföra ett flertal synergieffekter, främst utifrån samnyttjande av 
lokaler. Byggs en anläggning med en stor sal för cirka 1000 personer kan denna 
användas för konserter, teater och som plenum vid kongresser eller andra typer av 
möten. Det skulle göra att beläggningen av lokalen blir bättre och att lokalen 
slipper stå tom stora delar av tiden. Detta gäller även andra typer av lokaler i 
byggnaden. Ju mer flexibla och öppningsbara ytorna görs desto fler 
användningsområden och möjligt samutnyttjande. Även andra ytor såsom foajé, 
garderob, toaletter, loger, blackbox med mera är också den typ av ytor som kan 
samutnyttjas. En arbetsgrupp har tittat på flera scenarier med olika verksamheter i 
ett kongress- och kulturhus. Utifrån scenarierna hamnar beräkningarna på ett spann 
mellan 6000-16000 kvadratmeter i bruttoarea (BTA).
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I Skellefteås kulturhus är utgångspunkten att ha ett flexibelt lokalutnyttjande och de 
använder sig av en modell som kallas 70/130 principen. Genom ett flexibelt 
lokalutnyttjande och nära samspel mellan husets olika verksamheter kan de under 
perioder låna ut lokaler någon vecka mot att de andra veckor får väsentligt mycket 
mer ytor att arbeta på. Principen innebär att verksamheterna får 70% av sina 
lokalbehov tillgodosedda, men att lokalytan vid behov kan utökas till  130% av 
verksamhetens ordinarie behov.

De betonar vikten av att bygga funktionellt och flexibelt, med rum som enkelt kan 
ställas om och användas till olika ändamål och till och med parallellt. Detta medför 
att husets yteffektivitet förbättras jämfört med om kongressen eller kulturen ensamt 
skulle behöva bära samtliga driftskostnader.

Att bygga och samlokalisera en kongresshall med ett kulturhus medför också 
synergieffekter genom att det skapas aktivitet. Om kulturhuset fylls med 
kulturverksamheter som lockar dagliga besökare bidrar det till liv och rörelse i och 
omkring byggnaden. Beroende av byggnadens placering, ytor och resurser i 
kombination med vilka kulturverksamheter som kan inrymmas finns det många 
olika alternativ och potentiella synergieffekter. Utifrån de befintliga 
kulturverksamheter under kultur- och fritidsnämnden som bör utredas vidare i ett 
kulturhus, bör det även i nästa fas analyseras vilka eventuella synergieffekter en 
samlokalisering av kongresshall och kulturhus kan medföra. 

2.4 Effekter av tomställda lokaler
Eventuella verksamhetsflyttar kan ge nya möjligheter för andra verksamheter att 
nyttja de lokaler som frigörs. En fortsatt utredning bör belysa vilka lokaler som är 
lämpliga för annan verksamhet, om lokalerna är allt för verksamhetsspecifika eller 
om lokalerna kan byggas om till exempelvis bostäder eller användas för andra 
ändamål. 

En utredning runt eventuella verksamhetsflyttar behöver också belysa 
hyreskostnader med drift-, underhållsplaner och framtida investeringsbehov i 
befintliga lokaler. Dessa kostnader kan sedan användas för att jämföra med nya 
lokalkostnader i ett nybyggt kulturhus för att synliggöra eventuella vinster.

3. Lokaliseringsutredning och volymstudier
Stadsbyggnadsförvaltningen har genomfört en inledande lokaliseringsutredning för 
ett kongress- och kulturhus. En kongress- och kulturbyggnad är en fysisk 
manifestation av vart Eskilstuna vill befinna sig i framtiden och ska vara resultatet 
av en process som analyserat och för fram kärnan av de bästa tankearbetena och 
behoven. Byggnaden ska representera det som kommit fram ur processen men även 
vara tålig in i framtidens processer och tankearbeten, byggnaden ska tåla förändring 
över tid. 

Den arbetsgrupp som ska jobba fram kriterierna för en byggnad ska vara bred 
(mångkulturell, kunskapsöverskridande, jämställd) och specialiserad (vetenskap, 



Eskilstuna kommun Datum 10 (19)
2018-02-19

Postadress Besöksadress
            

Telefon, växel Fax Mobiltelefon
016-710 10 00

E-post Webbplats
mattias.berglund@eskilstuna.se

evidens och samla specialister inom flera kunskapsfält). Detta för att hitta fram till 
de mest lämpliga kriterier utifrån vilka byggnaden ska växa fram.

3.1 Byggnadens storlek, innehåll och placering
I lokaliseringsutredningen har utgångspunkten varit att det behövs en yta på 12 000 
kvm bruttoarea (BTA) vilket möjliggör för både kongress- och kulturverksamhet. 
Detta ger en byggnadsvolym som i nuläget måste analyseras ytterligare innan den 
kan anses vara hanterbar i de centrala delarna av staden med hänsyn till 
riksintressemiljön, kvartersstruktur samt annan omgivande miljö och infrastruktur.

Om kongress- och kulturhuset ska kompletteras med en hotelldel i samma byggnad 
eller i närheten behövs ytterligare ca 6000-7000 kvm vilket ger ca 18-19 000 kvm 
BTA fördelat på ett ospecificerat antal våningar. Om ambitionen är att placera 
hotellet i en hög byggnad ger det ytterligare utmaningar gällande riksintresse och 
kan begränsa antal centrala platser för den nya byggnaden. Det kan finnas 
samordningsfördelar och synergieffekter med ännu en verksamhet i byggnaden 
förutsätt att placering tillåter detta.

Ett krav på en kongresshall är att den ska placeras på gångavstånd från 
centralstationen. Lokaliseringsutredningen har i ett första skede studerat alla 
tänkbara fastigheter för ett kongress- och kulturhus på 10 minuters gångavstånd 
och lokaliserade ett 15-tal fastigheter. Kommunen har behov av att bygga 
förskolor, skolor och äldreboenden, och dessa behov ska ställas mot behovet av 
kongress- och kulturhus. Efter analys har lokaliseringsutredningen fokuserat på 
centrum, Nyfors, Väster och Munktellstaden. 



Eskilstuna kommun Datum 11 (19)
2018-02-19

Postadress Besöksadress
            

Telefon, växel Fax Mobiltelefon
016-710 10 00

E-post Webbplats
mattias.berglund@eskilstuna.se

En placering i centrumkärnan är en utmaning, inte minst om ett hotell ska byggas i 
anslutning till kongresshallen. För att få en uppfattning om volymen har en modell 
av det planerade kulturhuset i Skellefteå placerats i olika delar av Eskilstuna; i 
centrum, Nyfors och på Väster.

 

3.2 Visuellt och själsligt signalvärde
En byggnad i staden kan beroende på placering upplevas självständigt eller vara en 
integrerad del av stadens struktur. En självständig, fristående byggnad kan 
upplevas från flera håll och tydligt synas som symbol och vara en attraktion i 
staden. Förslag på lämplig placering av byggnaden behöver utredas vidare. Vid val 
av plats måste det finnas medvetenhet för vad som väljs men samtidigt vad som 
väljs bort då det är en stor konkurrens om särskilt centrala markytor.

En byggnads signalvärde är stort och viktigt för en stad med ambitioner att växa 
fysiskt, kunskapsmässigt och kulturellt. Beroende på vart byggnaden placeras ger 
signalvärdet olika påverkan på staden och möjligheten att uppleva värdet av 
byggnaden.

Signalvärdet skulle kunna delas upp i fysisk och psykologisk upplevelse. Det 
fysiska/visuella värdet är den direkta kontakten med våra fem sinnen – syn, hörsel, 
smak, känsel och doft. Den psykologiska upplevelsen är den fördjupade känslan 
och minnet av byggnaden, något man bär med sig vart man än är.

3.2.1 Byggnaden i staden
Byggnadens entréer, planlösning och interna logistik samverkar med omgivande 
stadsrum och befintliga och potentiella flöden (gång, cykel, kollektivtrafik, bil). 
Entréplanet kan i princip vara allmän platsmark likt Operan i Oslo av Snöhetta eller 
Malmö Live. Materialen ”inomutomhus” kan vara torgets material men en aningen 
mer ombonat.

3.2.2 Arkitektur
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Byggnadens utformning samspelar med sin omgivning samtidigt som den tillför 
nya värden av hög arkitektonisk kvalitet och är en kulturbärare i sig. Med detta 
menas att arkitektur är ett ämne mellan konst och vetenskap som behöver lyftas 
fram och synliggöras. 

3.3 Kopplande funktion mellan olika delar av staden
Beroende på vart byggnaden placeras kan den i olika grad binda samman stadsdelar 
eller kvarter. Byggnaden bör förstärka stråk som finns utpekade eller som kan 
behöva förstärkas. Byggnaden kan även användas för att skapa nya platser eller 
förstärka befintliga platser. En kulturbyggnad kommer bli stöd för de offentliga 
rörelserna och livet i Eskilstuna. 

Byggnaden behöver inte innehålla alla funktioner men samverkan ska vara stark 
med andra institutioner och vara nära en god och smidig tillgång till stödjande 
funktioner som hotell, handel, restauranger, stadsrekreation, etc.

3.4 Arkitekturtävling
Arkitekturens verktyg och metoder har, om rätt förutsättningar ges förmågan att 
skapa en tålig och hållbar arkitektur in i framtiden. För att nå fram till en sådan 
kvalitativ byggnad behövs arkitekturkunskap utöver det vanliga. Ett sätt att hitta de 
bästa arkitekturidéerna är att utlysa en arkitekttävling utifrån arbetsgruppens 
tankearbete och kriterier. 

3.5 Miljöprofil
Eskilstuna har i byggnation av bad och arena ställt höga krav på 
miljöstandard. Både arena och bad har certifierats med miljöbyggnad guld, 
och det har i sig blivit en reseanledning till Eskilstuna. Ett kongress- och 
kulturhus bör hålla en hög miljöstandard, med synliga lösningar kring energi, 
vatten och återvinning. 

4. Finansiering
En arbetsgrupp har jämfört av finansiering, ägandeskap och drift av andra 
kongress- och kulturhus i Skellefteå, Malmö, Karlstad och Helsingborg ger 
följande bild av drift och investering:
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I utredning inför kulturhuset i Skellefteå gjordes en jämförande studie av samtliga 
svenska kulturhus byggda mellan 2000-2014. Den visade en genomsnittlig kostnad 
på 29 000 kr/m2. 

Slutsatsen är att varje stad har hittat sin egen lösning avseende ägarskap, 
finansiering samt drift. 

Inriktningen i Eskilstuna är att näringslivet ska vara drivande i frågan. 
Utgångspunkten är att kongresshall och hotell helt ska finansieras och drivas av en 
eller flera näringslivsaktörer. Kommunens intressen består i att hyra lokaler eller att 
äga delar av fastigheten för kulturändamål. En förutsättning är att det går att 
samnyttja lokaler, exempelvis genom 70/130-principen som tillämpas i Skellefteå. 
Det innebär att investeringskostnaderna helt eller till stor del ligger på 
näringslivsaktör. 

Hur ett kongress- och kulturhus i Eskilstuna kan finansieras beror på många olika 
faktorer till exempel: 

 Om byggnaden ligger på kommunal eller privat mark
 Om kommunen kommer äga eller hyra kulturhusdelen
 Hur avtalet ser ut kring samnyttjande av husets olika delar 
 Om det tillkommer ett hotell integrerat i huset eller på en annan plats i 

närheten 
 Om det finns möjlighet att paketera med andra byggrätter i samma paket 
 De krav som ställs på byggnationen t.ex. arkitektoniskt, miljökrav och 

husets prestanda påverkar. 

Detta behöver belysas i en fortsatt utredning.
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5. Effekter av Kongress- och kulturhus för Eskilstuna
Analysen av eventuella effekter har genomförts av WSP på uppdrag av DEAB. De 
har använt ett regionalt analys- och prognossystem (Raps-modellen) för att beräkna 
effekter. Det är ett verktyg för att göra olika prognoser och analyser av bland annat 
befolkning, arbetsmarknad och ekonomi för kommuner, delregioner eller län. Raps-
modellen bygger i grunden på s.k. input-outputtabeller som beskriver varuflöden 
mellan alla olika sektorer i ekonomin. Detta gör att man på ett detaljerat sätt kan 
analysera hur förändringar i en bransch påverkar andra branscher.

För att nå full effekt på mötesverksamheten i ett kultur- och kongresshus krävs det 
samtidigt nya hotellrum i centrala Eskilstuna. Utan etablering av ett nytt hotell 
minskar antalet deltagare som övernattar i Eskilstuna, vilket skulle påverka såväl 
hotellbranschen som handel, restaurang och andra servicenäringar. WSP:s analys 
av effekterna förutsätter därför att ett nytt hotell etableras, men har inte tagit med 
samhällsekonomiska effekter av ett nytt hotell i beräkningarna nedan.

5.1 Samhällsekonomiska effekter
Från det år som ett kongress- och kulturhus byggs och under en tioårsperiod framåt 
skulle anläggningen bidra med totalt 340 mkr till regionens bruttoregionalprodukt 
(BRP). 2 Då har WSP tagit hänsyn till både byggtid och drift de första åren. 247 
mkr är en direkt effekt av anläggningen och 93 mkr är indirekt effekt. WSP räknar 
med att majoriteten av effekten uppstår i Eskilstuna kommun i och med 
lokaliseringen av kongress- och kulturhuset.

5.1.1 Sysselsättningseffekter
Totalt beräknas investeringen generera 760 årsarbetskraftstillfällen över en 
tioårsperiod med start från det år som anläggningen börjar byggas. 650 av dessa 
årsarbetskraftstillfällen beräknas uppstå som direkt effekt till följd av investeringen 
och det ökade antalet besökare som kommer av en kongresshall.

Ytterligare 110 sysselsättningstillfällen skapas som en indirekt effekt. Det innebär 
att för varje jobb som skapas direkt av investeringen tillkommer ytterligare 0,2 jobb 
som en följdeffekt.

5.1.2 Skatteeffekter
Av de 760 årsarbetskraftstillfällen under en tioårsperiod tillfaller 680 av dessa 
personer som är bosatta i FA-region Eskilstuna.3 Eskilstunas FA-region omfattar 
Flen, Vingåker och Katrineholm.

Raps beräknar vilka skatteinkomster genom kommunalskatten dessa 680 
årsarbetskrafter genererar och de kommunala skatteintäkterna beräknas öka med 
drygt 60 Mkr i FA-regionen under perioden. Huvuddelen av dessa tillfaller 
Eskilstuna kommun.

2 BRP = värdet av all produktion av varor och tjänster i en region
3 Funktionella analysregioner. En FA-region är en grupp av kommuner som på sikt kan antas vara 
självförsörjande vad gäller arbetstillfällen och arbetskraft.
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5.1.3 Turistekonomiska Effekter
En viss turistekonomisk effekt sker under själva byggtiden, t.ex. av byggarbetare 
som själva inte bor i Eskilstuna men bor och verkar i staden under byggtiden. Den 
största turistekonomiska effekten kommer dock först när anläggningen är i drift. 

WSP har räknat på att kongresshallen kommer att generera cirka 13 000 gästnätter 
per år vilket skulle generera en turistekonomisk omsättning på ca 38,5 mkr per år. 
De har också räknat på cirka 16 000 daggäster per år som skulle generera en 
turistekonomisk omsättning på 6,3 mkr per år. Det kan tilläggas att dessa siffror är 
ganska försiktiga. Skellefteå räknar med att deras kulturhus på sikt ska generera 
cirka 200 miljoner per år. 

WSP har inte räknat in ett nytt hotell i de samhällsekonomiska beräkningarna.  
Skulle satsningen på ett kongress- och kulturhus även kompletteras med att ett 
hotell byggs skulle ytterligare arbetstillfällen och skatteintäkter tillkomma.

Det ska dock tas i beaktning att ett nytt hotell och kongresshall tar marknadsandelar 
från den befintliga marknaden i Eskilstuna, men kvarhållen konsumtion bör väga 
upp detta.

5.1.4 Sammanfattning av effekter 
 Totalt 760 årsarbetskraftstillfällen till FA-region Eskilstuna över perioden 

2020-2029. Huvuddelen av dessa beräknas tillfalla Eskilstuna kommun. 

 340 miljoner kronor till FA-region Eskilstunas BRP över perioden 2020-
2029. Huvuddelen av dessa beräknas tillfalla Eskilstuna kommun. 

 Ökade skatteintäkter med drygt 60 Mkr i regionen FA-region Eskilstuna 
under perioden 2020-2029. Huvuddelen av dessa beräknas tillfalla 
Eskilstuna kommun.

 Drygt 40 miljoner kronor per år i turistekonomisk effekt i Eskilstuna 
kommun år 2024-2029. År 2022 och 2023 är effekten 30 respektive 15 
procent lägre. 

 Viss turistekonomisk effekt i Eskilstuna kommun under byggtiden 2020-
2021.

5.2 Effekter för staden
Attraktiv stad 
Städer konkurrerar med varandra om människor och kapital. Ett viktigt 
konkurrensmedel är stadens attraktivitet. Föreställningarna om vad som gör en 
plats attraktiv och varför människor vistas där är sannolikt lika många som 
människorna som brukar platsen. Därigenom är det oerhört svårt att göra en 
generell definition av faktorer som definierar en attraktiv plats. Etablering av ett 
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kultur- och kongresshus i Eskilstuna kan dock bidra till känslan av att Eskilstuna är 
en stad som utvecklas vilket i sin tur kan bidra till en ökad stolthet bland invånarna. 

Eskilstuna är en relativt okänd stad bland svenskar. Eskilstuna kopplas främst till 
Parken Zoo, GUIF och rockgruppen Kent. Ord som industristad och 
arbetarkommun associeras och ofta till Eskilstuna. Ett kultur- och kongresshus kan 
bidra till kännedomen om Eskilstunas kvaliteter och breddas till att även omfatta 
ord som mötesstad, kulturstad, destination, kunskapsstad med mera. 

Utveckling av centrum 
För Eskilstunas stadskärna skulle en satsning betyda ett ökat kundunderlag då 
dagbefolkningen skulle öka. Men det förutsätter en central plats så att besökare 
passerar genom centrum. Enligt WSP:s analys skulle hotellen vara de största 
vinnarna men även restauranger och shopping skulle gynnas. Eventuella 
miljöeffekter och trängsel kan dock uppstå om stor del av besökarna kommer med 
bil. 

5.3 Kulturen som motor och kulturturism
Eskilstunas varumärkesplattform pekar på ett antal utmaningar som måste antas för 
att skapa en mer känd och attraktiv stad. En av utmaningarna är att konsumtionen 
av kultur är relativt svag och kulturutbudet behöver moderniseras och göras mer 
känt för att Eskilstuna ska ta steg i riktning mot att bli en kulturstad. Eskilstuna har 
också ett lågt kulturindex. Ett rikt och spännande kulturliv är en viktig faktor för att 
stärka en stads attraktivitet. Ett kulturhus bidrar till större möjligheter för ett större 
utbud som kan locka fler skapande individer till Eskilstuna som i sin tur bidrar till 
större kreativitet och ökar stadens attraktivitet. 

Ett flertal tänkbara positiva effekter av ett kulturhus framkom under de intervjuer 
som genomfördes under WSP:s utredning. Några exempel:

 Ett starkt kulturliv är något som kan öka invånarnas stolthet över sin stad 
 Ett kulturhus kan fylla en viktig roll i stadens kulturutveckling men också 

för integration och åldersöverstigande möten 
 Ett kulturhus kan ge staden bättre och mer flexibla lokaler som passar 

kulturen bättre 
 Ett större utbud ger fler Eskilstunabor möjligheter att konsumera kultur på 

hemmaplan 
 Kommunen kan via ett kulturhus visa att de satsar och tar kulturen på allvar
 Lokalutbudet som idag finns för kulturella verksamheter i Eskilstuna anses 

inte fylla de funktioner som önskas. Den vanligaste reflektionen är att 
lokalerna inte är anpassade efter dagens moderna verksamheter

 Ett nytt kulturhus skulle innebära att Eskilstuna får mer moderna lokaler för 
kulturevenemang

WSP har i sin utredning inte belyst effekter i form av kulturturism. Svensk 
scenkonst har i en studie jämfört kulturturism med annan turism. De betonar värdet 
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av regional turism vid evenemang. Det menar även att kulturturisten lägger mer 
pengar på sitt besök. Vidare pekar de på att kulturturism står sig bra i ekonomisk 
nedgång. Ytterligare ett perspektiv som de lyfter i sin studie är kulturens värde för 
folkhälsa, intellektuell utveckling och bildning.

HUI Research har i en analys undersökt monetära och katalytiska effekter av 
Uppsala Konsert och Kongress (UKK). Under perioden 2007-2010 omsatte UKK 
totalt 270 mkr (171 årsverken). Av dessa kom 85 mkr, 31%, av 
konserter/föreställningar. Den kvarhållna köpkraften under samma period som 
kommer av kulturen motsvarar 85 mkr. De menar i samma studie att kulturen har 
skapat attraktivitet, att det har gett en ökat fokus på turism- och besöksnäringen och 
utvecklat Uppsala som evenemangsstad. Studien pekar även på positiv utveckling 
av restauranger och caféer runt Vaksala torg och indikerar även en 
centrumförskjutning och centrumutvidgning. Andelen Uppsalabor som frekvent 
konsumerar kultur ökade med 29% under perioden 2008-2010. En medieanalys av 
UKK 2009 visade på artiklar till ett värde av 26,6 mkr.

HUI Research har även analyserat Karlstad CCC:s betydelse för besöksnäringen i 
Karlstad. Omsättningen avseende konserter/teater omfattar 9 mkr av den totala 
omsättningen på 33 mkr vilket motsvarar 27 % av omsättningen under 2012. 
Antalet besökare till konserter och teater uppgick till 27.960 personer, vilket 
motsvarar 40 % av totala antalet besökare. Den kvarhållna köpkraften värderades 
totalt till 4,5 mkr under 2012 och antalet årsverken till 20.
De katalytiska effekterna i studien visade på
- Ett ökat kultur- och nöjesutbud
- Ökad beläggningsgrad på hotellen och en hotellexpansion
- Positiv utveckling för restauranger och handel i Karlstad
- CCC bidrar till en positiv bild av Karlstad
- CCC bidrar till att göra Karlstad till en attraktiv destination för besökare och 

invånare
- CCC bidrar till en ökad samverkan mellan befintliga aktörer
- CCC bidrar till en stärkt framtidstro och hela regionens tillväxt

I avsnitt två finns även en sammanställning av effekter av Kulturens hus i Luleå.

6. Krav på fortsatt arbete
För att komma framåt i arbetet behöver en fördjupad förstudie genomföras.

När det gäller kongresshallen behöver intresse hos investerare, byggherrar, 
fastighetsägare och operatörer kartläggas och kontakter knytas. I arbetet ingår att 
ytterligare titta på möjliga finansierings- och driftslösningar. Detta arbete föreslås 
bedrivas av kommunstyrelsen tillsammans med DEAB och intressenter inom 
näringslivet.
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För fortsatt arbete med kulturhus behöver föreningar, kulturella och kreativa 
näringar och andra intressenter involveras. Vad vill boende och verksamma ha av 
ett kulturhus? Dessutom behöver en fördjupad behovskartläggning genomföras 
avseende kommunens egna kulturverksamheters behov. Arbetet föreslås utföras av 
kultur- och fritidsnämnden tillsammans med DEAB.

Utifrån detta arbete behöver lokaliseringsutredning fördjupas och volymstudier 
genomföras. Det görs i samverkan mellan kommunstyrelsen, 
stadsbyggnadsnämnden, Kommunfastigheter, kultur- och fritidsnämnden samt 
DEAB.

En projektledare och en kommunikatör med placering på kommunstyrelsen föreslås 
på deltid få i uppdrag att samordna kommunens utredningsarbete. Det ska fortsatt 
ske i nära samarbete med nämnder, kommunala bolag och näringslivet. Kostnaden 
belastar kommunledningskontorets ram.

Projektet föreslås genomföras utifrån projektmodellen XLPM med styrgrupp och 
arbetsgrupp.

En fördjupad förstudie med förslag till genomförande ska vara klar senast under 
kvartal ett 2019. Detta förutsätter att det finns intresserade investerare och 
operatörer som kan driva arbetet vidare. Förstudien ska kunna användas som 
underlag för beslut om investering alternativt beslut om upphandling av lokaler för 
kulturhus.

Finns det inget intresse hos investerare och/eller operatörer föreslås utredningen om 
kongresshall läggas ned och arbetet med kulturhus behöver omprövas utifrån de 
nya förutsättningarna.
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WSP Analys och Strategi har, på uppdrag av Destination Eskilstuna, 
Eskilstuna Kommun och DeNeF (Destination Eskilstuna Näringsliv 
Ekonomiska Förening) genomfört en analys av vilka effekter ett kultur- och 
kongresshus i centrala Eskilstuna kan medföra. 

Analysen har genomförts av Henrik Vestin (uppdragsledare), Jonas 
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SAMMANFATTNING 

INLEDNING 
Näringslivet i Eskilstuna har de senaste 2,5 - 3 åren arbetat för att undersöka 
möjligheterna och förutsättningarna för att bygga och på marknadsmässiga 
villkor driva en kongresshall.  

Hösten 2016 gjorde företaget Annordia, på uppdrag av DeNeF (Destination 
Eskilstuna Näringsliv Ekonomiska Förening), en marknadsstudie1 i syfte att 
utreda förutsättningarna för en ny kongressanläggning i centrala Eskilstuna. I 
marknadsstudien konstateras att  kongressanläggning sannolikt inte kommer 
att kunna drivas på kommersiella grunder utan någon form av subventioner, 
till exempel samlokalisering med ett kulturhus. 

I Annordias rapport konstateras vidare att en samhällsekonomisk bör göras 
för att fastställa vilken nytta en kongressanläggning kan medföra för 
Eskilstunas näringsliv, invånare med mera. Destination Eskilstuna, 
Eskilstuna Kommun och DeNeF (Destination Eskilstuna Näringsliv 
Ekonomiska Förening) har därför gett WSP Analys och Strategi i uppdrag att 
genomföra en sådan analys. 

SYFTE OCH MÅL 
Syfte med föreliggande rapport är att: 

1. Analysera om ett kultur- kongresshus i Eskilstuna kan bidra till 
turistekonomiska effekter, bidra till fler jobb och ge effekter för övriga 
näringslivet i Eskilstuna.  

2. Belysa hur det påverkar Eskilstunas attraktivitet bland invånare och 
besökare 

3. Redogöra för hur ett kulturhus kan ge effekter för utbudet av kultur och 
stadens attraktivitet.  

4. Utifrån utpekade delområden redogöra för tänkbara positiva eller negativa 
effekter för centrala Eskilstunas utveckling.  

Målet med effektanalysen är att få fram ett så bra beslutsunderlag att 
kommunfullmäktige kan besluta om en fortsatt inriktning för arbetet där 
viktiga vägval görs.   

                                                   
1 Annordia (2016). Marknadsstudie, kongressanläggning i Eskilstuna. 



 

 

EKONOMISKA EFFEKTER 
Kultur- och kongresshuset genererar: 

 Totalt 760 årsarbetskraftstillfällen till FA-region Eskilstuna över 
perioden 2020-2029. Huvuddelen av dessa beräknas tillfalla 
Eskilstuna kommun. 

 340 miljoner kronor till FA-region Eskilstunas BRP över perioden 
2020-2029. Huvuddelen av dessa beräknas tillfalla Eskilstuna 
kommun. 

 Ökade skatteintäkter med drygt 60 Mkr i regionen FA-region 
Eskilstuna under perioden 2020-2029. Huvuddelen av dessa 
beräknas tillfalla Eskilstuna kommun. 

 Drygt 40 miljoner kronor per år i turistekonomisk effekt i Eskilstuna 
kommun år 2024-2029. År 2022 och 2023 är effekten 30 respektive 
15 procent lägre. 

 Viss turistekonomisk effekt i Eskilstuna kommun under byggtiden 
2020-2021.  

ÖVRIGA EFFEKTER 
De övriga effekterna för Eskilstuna kan sammanfattas i följande punkter: 

 Ökad stolthet över staden. 

 Ökad kännedom om Eskilstunas kvaliteter. 

 Inflyttning av personer med nya kompetenser kan locka nya företag 
att etablera sig i Eskilstuna. 

 Möjlighet för företag och organisationer att ”flytta hem” vissa möten. 

 Viss ökning av kulturutbudet. 

 Ökat hotellutbud. 

 Fler gästnätter och ökad omsättning i hotellbranschen. 

 Små turistekonomiska effekter för detaljhandel och restaurang 
centrum. 

 Valet av i vilket av de fyra områdena kultur- och kongresshuset 
lokaliseras har begränsad betydelse för centrala Eskilstunas 
attraktivitet 
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SLUTSATSER  

Slutsatser  
Slutsatserna från utredningen visar att Ett kultur- och kongresshus i 
Eskilstuna: 

 Skapar arbetstillfällen, ger ökade skatteintäkter och bidrar till 
bruttoregionprodukten. 

 Ökar omsättningen inom besöksnäringen. 

 Ökar Eskilstunas attraktivitet bland boende, arbetande och besökare. 

 Ökar invånarnas stolthet över staden. 

 Ökar kännedomen om Eskilstunas kvaliteter. 

 Kan locka fler människor med högre utbildningsnivå att bosätta sig i 
Eskilstuna, vilket kan stimulera näringslivet. 

 Är positivt för centrala Eskilstunas attraktivitet och utveckling. 

 Valet av område för lokalisering av kultur- och kongresshus har 
mycket begränsad betydelse för centrala Eskilstuna. 

  



 

 

 
 

INNEHÅLL 

SAMMANFATTNING 3 

INLEDNING 3 

SYFTE OCH MÅL 3 

EKONOMISKA EFFEKTER 4 

ÖVRIGA EFFEKTER 4 

SLUTSATSER 5 

INLEDNING 7 

BAKGRUND 7 

SYFTE OCH MÅL MED PROJEKTET 7 

METOD 7 

FÖRUTSÄTTNINGAR 8 

AVGRÄNSNINGAR 8 

EKONOMISKA EFFEKTER 9 

INLEDNING 9 

EFFEKTER PÅ SYSSELSÄTTNING 11 

EFFEKTER PÅ BRP 12 

SKATTEEFFEKTER 13 

TURISTEKONOMISKA EFFEKTER 14 

SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER 15 

ÖVRIGA EFFEKTER 17 

INLEDNING 17 

ANALYS AV HUR ESKILSTUNAS ATTRAKTIVITET KAN PÅVERKAS 17 

ANALYS AV HUR CENTRALA ESKILSTUNA KAN PÅVERKAS 21 

SAMMANFATTNING AV ÖVRIGA EFFEKTER FÖR ESKILSTUNA 24 

SLUTSATSER 25 

BILAGA 1 – OM RAPSMODELLEN 26 

BILAGA 2 – KÄLLOR 27 

INTERVJUPERSONER 27 
 

 
  



 
 

 
 

      | 7   

INLEDNING 

BAKGRUND 
Näringslivet i Eskilstuna har de senaste 2,5-3 åren arbetat för att undersöka 
möjligheterna och förutsättningarna för att bygga och på marknadsmässiga 
villkor driva en kongresshall.  

Hösten år 2016 gjorde företaget Annordia, på uppdrag av DeNeF 
(Destination Eskilstuna Näringsliv Ekonomiska Förening), en 
marknadsstudie2 i syfte att utreda förutsättningarna för en ny 
kongressanläggning i centrala Eskilstuna. I marknadsstudien konstateras att 
en kongressanläggning sannolikt inte kommer att kunna drivas på 
kommersiella grunder utan någon form av subventioner, till exempel 
samlokalisering med ett kulturhus. 

I Annordias rapport konstateras vidare att en samhällsekonomisk analys bör 
göras i syfte att fastställa vilken nytta en kongressanläggning kan medföra 
för Eskilstunas näringsliv och invånare. Destination Eskilstuna, Eskilstuna 
Kommun och DeNeF (Destination Eskilstuna Näringsliv Ekonomiska 
Förening) har därför gett WSP Analys och Strategi i uppdrag att genomföra 
en sådan analys. 

SYFTE OCH MÅL MED PROJEKTET 
Syftet med effektanalysen av ett kultur- och kongresshus är att: 

1. Analysera om det kan bidra till turistekonomiska effekter, bidra till fler 
arbetstillfällen samt ge effekter för övriga näringslivet i Eskilstuna.  

2. Belysa hur det påverkar Eskilstunas attraktivitet bland invånare och 
besökare. 

3. Redogöra för hur ett kulturhus kan ge effekter för utbudet av kultur och 
stadens attraktivitet.  

4. Utifrån utpekade delområden redogöra för tänkbara positiva eller negativa 
effekter för centrala Eskilstunas utveckling.  

Målet med effektanalysen är att presentera ett så gediget beslutsunderlag att 
kommunfullmäktige kan besluta om en fortsatt inriktning för arbetet där 
viktiga vägval görs.  

METOD 

Ekonomiska effekter 
Med hjälp av det regionala analys- och prognossystemet (rAps) beräknas de 
regionala och kommunala effekter som uppstår till följd av att en satsning på 
kongresshall/kulturhus genomförs i Eskilstuna kommun. rAps är ett 
väletablerat verktyg för att bland annat utföra effektstudier av olika satsningar 
eller investeringar. I grunden bygger rAps på så kallade input-outputtabeller, 
vilka beskriver varuflöden mellan olika sektorer i ekonomin.   

                                                   
2 Annordia (2016). Marknadsstudie, kongressanläggning i Eskilstuna. 



 

 

Med hjälp av rAps-modellen är det möjligt att modellera investeringen och de 
olika aktiviteter som följer av investeringen och därigenom beräkna vilka 
sysselsättningseffekter och BRP-effekter som beräknas falla ut. Med hjälp av 
sysselsättningstillskottet, som blir en effekt av satsningen på ett kultur- och 
kongresshus, är det möjligt att beräkna vilka ytterligare kommunala 
skatteintäkter som genereras inom FA-region Eskilstuna. 

Övriga effekter 
I detta avsnitt analyseras och beskrivs vilka effekter 
kongresshallen/kulturhuset får för stadens attraktivitet, det vill säga 
kännedomen om Eskilstuna, stoltheten över staden samt upplevelsen av 
Eskilstunas kvaliteter, vilken betydelse kulturen har för staden samt hur 
centrala Eskilstuna kan komma att påverkas.  

Metoden i denna del är en litteraturöversikt samt intervjuer. De intervjuade 
personerna representerar näringslivet, offentlig verksamhet, 
kulturverksamhet samt hotellverksamhet. Syftet var att få en djupare 
förståelse för hur dessa intressenter ser på ett kultur- och kongresshus 
utifrån sina respektive perspektiv. Djupintervjuerna var av semistrukturerad 
karaktär vilket ger en kvalitativ grund samt att respondenten får möjligheten 
att uttrycka sig fritt. Respondenterna valdes ut i samråd med 
uppdragsgivaren och intervjusamtalen genomfördes per telefon.  

FÖRUTSÄTTNINGAR 
För att nå full effekt på mötesverksamheten i ett kultur- och kongresshus 
krävs det nya hotellrum i centrala Eskilstuna (inom 1 000 meter från kultur- 
och kongresshuset)3. Utan etablering av ett nytt hotell minskar antalet 
deltagare som övernattar i Eskilstuna, vilket skulle påverka såväl 
hotellbranschen som handel, restaurang och andra servicenäringar. 

WSP:s analys av effekterna förutsätter därför att ett nytt hotell etableras.  

AVGRÄNSNINGAR 
Effektanalysen omfattar inte funktionskrav, stadsbyggnadsramar eller någon 
trafikutredning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
3 Annordia (2016). Marknadsstudie, kongressanläggning i Eskilstuna. 
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EKONOMISKA EFFEKTER  

INLEDNING 
WSP har analyserat vilka regionalekonomiska effekter en satsning och 
investering på ett kultur- och kongresshus kan ha på den regionala 
ekonomin. Analysen är genomförd med hjälp av modellverktyget rAps 
(regionalt Analys och prognossystem).  

De effekter som är beräknade på sysselsättning, skatteintäkter och BRP 
gäller för FA-region Eskilstuna då rAps-modellen arbetar med funktionella 
arbetsmarknadsregioner som minsta enhet. FA-region Eskilstuna utgörs av 
kommunerna Eskilstuna, Flen, Vingåker och Katrineholm. Huvuddelen av de 
effekter som faller ut beräknas dock uppstå i Eskilstuna kommun eftersom 
det är där investeringen genomförs.  

Antaganden kring investeringskostnaden för ett nybyggt kultur- och 
kongresshus baseras på storlek och produktionskostnad per kvadratmeter 
för liknande byggnationer. Antaganden kring antal besökare vid kongresser 
och dagkonferenser samt hur mycket besökare spenderar är baserade på 
liknande anläggningar och tidigare studier. Dessa antaganden har 
diskuterats och förankrats med uppdragsgivaren.  



 

 

Följande är modellerat i rAps 

Nedan listas de aktiviteter som lagts in och vars effekter på BRP och 
sysselsättning som beräknats med hjälp av rAps. 

1. Investering i ett nytt kultur- och kongresshus 

 Investeringskostnad på 300 miljoner kronor är beräknad 
utifrån 12 000 kvadratmeter och med en genomsnittlig 
byggkostnad på 25 000 kronor per kvadratmeter. 

 Investeringarna är modellerade enligt följande: 

 År 2020: 150 miljoner kronor. 
 År 2021: 150 miljoner kronor. 

2. Kongresser och möten med övernattning 

 Beräknas generera 12 910 gästdygn per år med en 
genomsnittlig konsumtion om 2 979 kronor per dygn, vilket 
resulterar 38,5 miljoner kronor per år. Konsumtionen år 2022 
och 2023 har reducerats eftersom det kan ta 1-2 år att 
etablera anläggningen på den nationella mötesmarknaden. 

 Investeringarna är modellerade enligt följande: 

 År 2022: 26,9 miljoner kronor (30 procents 
reduktion). 

 År 2023: 32,7 miljoner kronor (15 procents 
reduktion). 

 År 2024-2029: 38,5 miljoner kronor per år. 

3. Dagkonferenser 

 Beräknas generera 15 950 daggäster som i genomsnitt 
spenderar 393 kronor per dag, vilket resulterar 6,3 miljoner 
kronor per år. 

 Investeringarna är modellerade enligt följande: 

 År 2022: 4,4 miljoner kronor (30 procents reduktion). 
 År 2023: 5,3 miljoner kronor (15 procents reduktion). 
 År 2024-2029: 6,3 miljoner kronor per år.  
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EFFEKTER PÅ SYSSELSÄTTNING 
Totalt beräknas satsningen på ett kultur- och kongresshus i Eskilstuna 
generera 760 årsarbetskraftstillfällen4 under perioden år 2020-2029.  

Av totalt 760 årsarbetskraftstillfällen under perioden år 2020-2029 beräknas 
650 årsarbetskraftstillfällen uppstå som en direkt effekt till följd av 
investeringen och det ökade antalet besökare som ett kultur- och 
kongresshus beräknas bidra med. De direkta effekterna utgörs av de 
investeringar som görs under byggtiden samt det som besökarna 
konsumerar i Eskilstuna kommun i samband med besöken på kultur- och 
kongresshuset. Konsumtionen sker dels på anläggningen i sig, dels på 
hotell, restaurang med mera. Dessa 650 årsarbetskraftstillfällen, som en 
direkt sysselsättningseffekt, uppstår inom byggindustrin under år 2020 och år 
2021 samt huvudsakligen inom hotell- och restaurangbranschen och i 
detaljhandeln under perioden år 2022-2029.  

Ytterligare 110 årsarbetskraftstillfällen skapas under år 2020-2029 som en 
indirekt effekt till följd av satsningen. Dessa effekter uppstår huvudsakligen 
inom turistnäringen (hotell- och restaurang) men även inom andra 
insatsbranscher som kan kopplas till byggindustrin. 

Sysselsättningsmultiplikatorn för perioden uppgår därmed till 1,2 (760/650 = 
1,17). Det innebär att för varje arbete som direkt skapas av investeringen 
tillkommer ytterligare 0,2 arbetstillfällen som en följd av investeringen. Hur de 
direkta och indirekta sysselsättningseffekterna tillkommer under perioden 
framgår av figuren nedan. 

 

Figur 1: Direkta och indirekta sysselsättningseffekter, antal årsverken. 

 
Källa: WSP. 

  

                                                   
4 En heltidstjänst under ett år motsvarar 1,0 årsarbetskraft och en 
halvtidstjänst motsvarar 0,5 årsarbetskraft. 
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EFFEKTER PÅ BRP 
BRP står för bruttoregionprodukt och är motsvarigheten till BNP mätt från 
produktsidan, det vill säga värdet av all produktion av varor och tjänster i en 
region.  

Sett över hela perioden år 2020-2029 bidrar satsningen på ett kultur- och 
kongresshus med 340 miljoner kronor till FA-region Eskilstunas BRP.  

I nedanstående figur framgår hur stora BRP-effekterna är för respektive år 
och hur de fördelas mellan direkta och indirekta effekter. En majoritet av 
BRP-effekterna beräknas uppstå i Eskilstuna kommun eftersom det är i 
Eskilstuna som satsningen sker.  

 

Figur 2: Direkt och indirekt BRP-effekt (mkr). 
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SKATTEEFFEKTER  
Modellberäkningarna visar att 790 årsarbetskrafter tillkommer under 
perioden år 2020-2029 som en följd av satsningen på ett kultur- och 
kongresshus. Effekten på sysselsatt nattbefolkning motsvarar nästan 680 
personer under perioden. Med sysselsatt nattbefolkning avses de som är 
bosatta i regionen. Totalt skapas 790 årsarbetskrafter varav 680 tillfaller 
personer som är bosatta i Eskilstuna FA-region.  

Med hjälp av rAps modellsystem är det möjligt att beräkna vilka 
skatteinkomster, genom kommunalskatten, dessa 680 årsarbetskrafter 
generar. Beräkningarna visar att de kommunala skatteintäkterna ökar med 
drygt 60 miljoner kronor i regionen (FA-region Eskilstuna) under perioden år 
2020-2029. Huvuddelen av dessa beräknas tillfalla Eskilstuna kommun.  

rAps-modellen antar att den regionala ekonomin kan möta den ökade 
efterfrågan på arbetskraft. Däremot kan inte någon slutsats dras kring exakt 
vilka personer som sysselsätts. Givet att en del av den ökade 
sysselsättningsefterfrågan tillgodoses av personer som utan satsningen inte 
hade haft full sysselsättning finns här också en potentiell utgiftsminskning. 
Denna går emellertid inte att beräkna. 

 

Figur 3: Kommunala skatteeffekter (mkr). 

 
Källa: WSP.  
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TURISTEKONOMISKA EFFEKTER  
De turistekonomiska effekterna är allt det som besökare från andra 
kommuner konsumerar i Eskilstuna i samband med kongresser, möten samt 
kulturevenemang som genomförs på kultur- och kongresshuset. Samtliga 
turistekonomiska effekter ryms inom de effekter som redovisats i föregående 
avsnitt som direkta effekter.  

De ekonomiska effekterna är emellertid beräknade på aggregerad nivå. Av 
det skälet kan det därför vara av intresse att studera inom vilka branscher de 
största effekterna uppstår.  

De turistekonomiska effekterna uppstår redan under byggperioden i och med 
att de som arbetar på bygget äter lunch, övernattar på hotell med mera. De 
samlade effekterna är dock små eftersom det endast handlar om cirka 240 
årsarbetskraftstillfällen under två år. Av den anledningen redovisas inga 
beräkningar för turistekonomiska effekter under byggtiden. 

När kultur- och kongresshuset väl är i drift blir de turistekonomiska effekterna 
större. Störst effekt kommer från övernattande besökare. Övernattande 
besökare beräknas generera 12 910 gästdygn per år med en genomsnittlig 
konsumtion om 2 979 kronor per dygn, vilket resulterar i 38,5 miljoner kronor 
per år. 

 

Figur 4: Turistkonsumtion övernattande besökare. 

Antal gästdygn Konsumtion/dygn Total konsumtion/år 

12 910 2 979 kr. 38,5 mkr. 

Källa: WSP. Kommentar: Avser år 2024-2029. År 2022 och 2023 är konsumtionen 30 
respektive 15 procent lägre.  
 
Störst konsumtion sker på kultur- och kongresshuset (deltagaravgift med 
mera) samt på hotell. Uppskattningsvis 2 miljoner kronor spenderas på 
shopping (dagligvaror och sällanköpsvaror) och cirka 2 miljoner kronor 
spenderas på övrigt, exempelvis restaurangbesök och transporter. 

 

Figur 5: Turistkonsumtion övernattande besökare, per år (Mkr). 

 
Källa: WSP. Kommentar: Avser år 2024-2029. År 2022 och 2023 är konsumtionen 30 
respektive 15 procent lägre. 
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Konsumtionen från dagbesökare är betydligt lägre jämfört med den för 
övernattande besökare. Majoriteten, cirka 95 procent, av konsumtionen sker 
på kultur- och kongresshuset (deltagaravgift med mera) och endast cirka 5 
procent konsumeras inom shopping, restaurang, transport med mera. Den 
totala konsumtionen från dagbesökare uppgår till 6,3 miljoner kronor per år. 
En viss andel av besökarna är emellertid inte turister eftersom de antingen 
bor eller arbetar i Eskilstuna. Om 50 procent av besökarna räknas som 
turister blir turismkonsumtionen drygt 3 miljoner kronor per år, varav cirka 
150 000 kronor bedöms ske utanför kultur- och kongresshuset. 

Figur 6: Turistkonsumtion dagbesökare, per år (tkr). 

 
Källa: WSP. Kommentar: Avser år 2024-2029. År 2022 och 2023 är konsumtionen 30 
respektive 15 procent lägre. 
 

Turistkonsumtionen ger även indirekta effekter i andra branscher, se ovan 
om sysselsättningsmultiplikator.  

SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER 

Sammanfattning  

Kultur- och kongresshuset genererar: 

 Totalt 760 årsarbetskraftstillfällen till FA-region Eskilstuna över 
perioden år 2020-2029. Merparten av dessa beräknas tillfalla 
Eskilstuna kommun. 

 340 miljoner kronor till FA-region Eskilstunas BRP över perioden år 
2020-2029. Huvuddelen av dessa beräknas tillfalla Eskilstuna 
kommun. 

 Ökade skatteintäkter med drygt 60 miljoner kronor i regionen, FA-
region Eskilstuna, under perioden år 2020-2029. Huvuddelen av 
dessa beräknas tillfalla Eskilstuna kommun. 

 Drygt 40 miljoner kronor per år i turistekonomisk effekt i Eskilstuna 
kommun år 2024-2029. År 2022 och 2023 är konsumtionen 30 
respektive 15 procent lägre. 

 Viss turistekonomisk effekt i Eskilstuna kommun under byggtiden år 
2020-2021.  
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Kommentarer 

Ekonomiska effekter av ett hotellbygge 

I rapportens inledning anges att en förutsättning, för att kultur- och 
kongresshuset ska fungera kommersiellt och att de ekonomiska effekterna 
ska bli de som beräkningarna visar, är att det byggs ett nytt hotell i centrala 
Eskilstuna.  

Bygget av ett nytt hotell kommer, precis som bygget av ett kultur- och 
kongresshus, att generera arbetstillfällen, bidra till BRP och skatteintäkter. 
Ett utökat hotellutbud i Eskilstuna kan också innebära en ökning av antalet 
gästnätter utöver de som genereras av kultur och kongresshuset. 

Ekonomiska effekter av kulturevenemang 

De kulturevenemang som kommer att genomföras i kultur- och 
kongresshuset består till stor del av evenemang som idag genomförs på 
andra platser i Eskilstuna kommun. Det är dock rimligt att anta att kultur- och 
kongresshuset innebär att vissa nya evenemang kan lockas till Eskilstuna 
samt att antalet evenemang och besökare därmed ökar.  

Ett ökat antal evenemang och besökare ger ekonomiska effekter under 
kultur- och kongresshusets driftstid. Effekterna består främst av konsumtion 
från personer som inte bor i Eskilstuna. En mindre effekt utgörs av så kallad 
kvarhållen konsumtion. Med kvarhållen konsumtion avses den konsumtion 
som sker på hemmaplan istället för någon annanstans. En Eskilstunabo som 
besöker ett kulturevenemang kan välja att göra det i Eskilstuna eller på 
någon annan plats. Om en person lämnar Eskilstuna för att besöka ett 
evenemang bidrar denne till den turistekonomiska omsättningen på annan 
ort. Om personen ifråga istället stannar hemma skapas möjlighet till 
konsumtion inom Eskilstuna kommun. 

Undanträngningseffekter 

Vissa av de möten och kulturevenemang som arrangeras i kultur- och 
kongresshuset kommer att tas från andra mötesanläggningar och 
kulturscener i Eskilstuna. De nettoeffekter som skapas av kultur- och 
kongresshuset minskar därför något.  

Så påverkas beräkningarna  

WSP:s bedömning är att effekterna som skapas av en hotellbyggnation, 
kulturevenemang samt undanträngning i stort sett tar ut varandra. 
Nettoeffekterna av kultur- och kongresshuset blir därför de som anges i 
tidigare avsnitt Ekonomiska effekter.   
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ÖVRIGA EFFEKTER 

INLEDNING 
Utöver de ekonomiska effekterna som beskrivs i föregående kapitel kan ett 
kultur- och kongresshus bidra till andra värden för näringslivet samt andra 
aktörer i kommunen. Det kan exempelvis handla om möjligheterna att 
utveckla sin verksamhet men även om att flytta ”hem” möten och 
konferenser som idag hålls på annan ort på grund av kapaciteten i 
Eskilstuna. 

Ett kultur- och kongresshus kan också påverka platsvarumärket Eskilstuna, 
såväl för invånarna som för besökare. Det kan till exempel handla om 
kännedomen om Eskilstuna, stoltheten över staden men även upplevelsen 
av Eskilstunas kvaliteter. 

Vidare kan ett utökat kulturutbud bidra till bildning, locka kompetens till 
staden samt innebära utveckling för de kreativa- och kulturella näringarna.  

Analysen av ovan nämnda effekter baseras på en litteraturöversikt samt 
intervjuer med utvalda aktörer från intressentgrupper som politiker, 
tjänstemän, företag och institutioner. 

ANALYS AV HUR ESKILSTUNAS ATTRAKTIVITET KAN 
PÅVERKAS 

Vad är en attraktiv plats? 

Städer konkurrerar med varandra om människor och kapital. Ett viktigt 
konkurrensmedel är stadens attraktivitet.  

Föreställningarna om vad som gör en plats attraktiv och varför människor 
vistas där är sannolikt lika många som människorna som brukar platsen. 
Därigenom blir det oerhört svårt att göra en generell definition av faktorer 
som definierar en attraktiv plats.  

Ett sätt att delvis komma runt detta är att försöka generalisera kring vad olika 
grupper av användare anser är attraktivt för att de ska välja en plats eller 
region framför en annan. Sådana försök till definitioner har bland annat gjorts 
av myndigheten Tillväxtanalys som i flera rapporter definierar en plats eller 
region utifrån vad man betecknar som boende-, näringslivs- och/eller 
besöksattraktivitet. I korthet handlar detta om att skapa platser och miljöer 
där människor vill bo, där företag vill lokalisera sig och/eller som människor 
av olika anledningar vill besöka.  

Enligt Tillväxtanalys finns det en viss koppling mellan boendeattraktivitet och 
näringslivsattraktivitet så till vida att en förutsättning för att någon ska vilja bo 
på en plats är att utsikterna till försörjning är gynnsamma. Besöksattraktivitet 
handlar å andra sidan om att locka människor till att besöka en plats för att 
på så sätt skapa liv och bidra till det lokala näringslivet. Det är viktigt att 
betona att en plats besöksattraktivitet sällan består i en isolerad företeelse 
utan att det tvärtom är en delmängd av platsens samlade 
näringslivsattraktivitet. 

  



 

 

Kulturens betydelse för stadens attraktivitet 

Rapporten Kulturen och staden5 beskriver hur ett rikt och spännande kulturliv 
är en faktor som på senare år har lyfts fram som en av de absolut viktigaste 
konkurrensfördelar en stad kan tillskansa sig. Med ett större utbud och fler 
skapande individer i befolkningen ökar en stads möjlighet att växa och locka 
till sig kreativa och kunskapsintensiva människor, investeringar och nya 
företag. Kultur har därför blivit hårdvaluta i städernas kamp om kompetent 
och välutbildad arbetskraft.  

Saker som lockar människor till en stad (pull-faktorer) är egentligen samma 
sak som stadens attraktivitet. Denna utgörs av en mängd olika faktorer som 
graden av urbanisering och modernt stadsliv, en spännande och estetiskt 
tilltalande stadsmiljö, stadens sociala nätverk, invånarnas engagemang, 
möjlighet till en hälsosam livsstil, mångfald och tolerans samt stadens och 
dess invånares kulturliv. 

Urbanisering 

Studier har visat att människor finner storstadslika miljöer mer spännande 
och tilldragande än den traditionella småstadsidyllen. Faktorer som indikerar 
stadsliv är exempelvis befolkningstäthet, uteliv och cafékultur.  

Ett aktivt kulturliv innebär mer liv och rörelse på stadens gator och torg, mer 
kvälls- och nattliv samt ett ökat underlag för restaurangnäringen. 
Kulturyttringar tenderar också att flytta ut i det offentliga rummet vilket ger en 
mer spännande stadsmiljö och puls.  

Sociala nätverk 

En betydelsefull faktor som definierar en stads karaktär är hur stor kontakt 
dess invånare har med varandra. Det kan indikera om staden är öppen och 
tillgänglig eller om den har kulturella och sociala barriärer som är svåra för 
den enskilde individen att överbrygga. Inte minst är detta en viktig indikator 
för invånarnas livskvalitet. Den som har ett utbrett och starkt socialt nätverk 
står sällan ensam utan har någon att vända sig till om behov uppstår. Ur ett 
tillväxtperspektiv är en stad med stor kontaktyta mellan människor attraktiv 
att flytta till. Sociala och nätverksaktiva invånare underlättar inträdet för 
nykomlingar.  

Kulturen erbjuder en mötesplats och ett kontaktnät utöver det som familj och 
arbete kan erbjuda. Detta märks inte minst på landets bibliotek som ofta 
fyller en viktig social funktion för invånarna. 

Invånarnas engagemang 

Engagerade invånare är ett tecken på en befolkning som känner ett behov 
av att bevaka och påverka skeenden i sitt närsamhälle och dessutom 
upplever sig ha möjlighet att göra detta. Samhällen där det råder misstro 
mellan folket och de folkvalda eller där klyftorna mellan olika grupper är stor 
är generellt sett inte några välmående samhällen. Därför är motsatsen viktig 
för attraktiviteten. Det handlar om deltagande och ansvarstagande i form av 
exempelvis röstning vid öppna val, att invånarna håller sig uppdaterade om 
den lokala politiken och är nöjda med hur demokratin fungerar.  

 

                                                   
5 Fastighetsägarna (2013). Kulturen och staden 
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Kulturen kan bidra till ett ökat engagemang hos invånarna genom att den tar 
på sig rollen av samhällskritiker. Den ställer de svåra frågorna, lyfter fram 
svagare gruppers perspektiv och kan få människor att se bortom 
partiprogram och kommunala avsiktsförklaringar vilket är positivt för 
demokratin. 

Hälsoprofil 

Jakten på den bästa kosten och mest hälsosamma livsstilen har 
intensifierats under det senaste decenniet. Kostråden i media avlöser 
varandra och inte sällan motsäger budskapen varandra. Hälsa har också 
blivit något av en klassfråga. En lång rad studier har de senaste åren visat 
att exempelvis fetma och rökning är kopplat till klasstillhörighet och 
utbildningsnivå. Framgångsrika, välutbildade och företagsamma människor 
är idag allt mer måna om sin hälsa.  

Studier har visat att det finns ett tydligt samband mellan kulturaktivitet, lycka 
och fysiskt välbefinnande. Här är det dock svårt att särskilja vad som är 
orsak och verkan eftersom samtliga dessa faktorer tenderar att påverka 
varandra.  

Så kan Eskilstunas attraktivitet påverkas av ett kultur- och 
kongresshus 

Stoltheten över staden 

I Eskilstuna kommuns varumärkesplattform6 konstateras att över hälften av 
invånarna har en positiv bild av kommunen. Många nämner ord som 
industristad, Parken Zoo och GUIF. Invånarna uppskattar möjligheten till 
friluftsliv och närheten till både vatten och storstad. Men Eskilstuna 
förknippas även med arbetslöshet och kriminalitet. Stoltheten bland 
invånarna är också förhållandevis låg. 

Flera av de personer som WSP har intervjuat anser att ett bredare och mer 
anpassat lokalutbud för kulturaktiviteter, tillsammans med en aktivt 
arbetande kulturorganisation, skulle stärka Eskilstunas kulturvarumärke. 
Detta bedöms leda till ökad stolthet bland stadens invånare och samtidigt 
öka Eskilstunas attraktivitet gentemot besökare.  

Etablering av ett kultur- och kongresshus i Eskilstuna kan bidra till känslan av 
att Eskilstuna är en stad som utvecklas vilket i sin tur kan bidra till en ökad 
stolthet bland invånarna. Om kultur- och kongresshuset ges en tilltalande 
arkitektonisk utformning, som bidrar till att göra staden vacker och intressant, 
kan det också öka stoltheten över staden. 

Kännedomen om Eskilstunas kvaliteter 

Bland invånare i övriga Sverige är Eskilstuna en relativt okänd stad. De 
känner främst till Parken Zoo, GUIF och rockgruppen Kent. Ord som 
industristad och arbetarkommun associeras ofta till Eskilstuna7. Ett kultur- 
och kongresshus kan bidra till kännedomen om Eskilstunas kvaliteter och 
breddas till att även omfatta ord som mötesstad, kulturstad, destination, 
kunskapsstad med mera. Detta antagande stärks också av de intervjuer som 
genomförts under utredningen. 

                                                   
6 Varumärkesplattform Eskilstuna 2013 
7 Varumärkesplattform Eskilstuna 2013. 



 

 

Kulturens betydelse 

Eskilstunas varumärkesplattform pekar på ett antal utmaningar som måste 
antas för att skapa en mer känd och attraktiv stad. En av utmaningarna är att 
konsumtionen av kultur är relativt svag och att utbudet av kultur behöver 
moderniseras och göras mer känt för att Eskilstuna ska ta steg i riktning mot 
att bli en kulturstad. Eskilstuna har också ett lågt kulturindex, se diagram 
nedan. 

 

Figur 7: Kulturindex i 34 svenska kommuner. 

 
Kommentar: Skalan från 1–100 baseras på inbördes ranking mellan 34 kommuner för var 
och en av de sex kulturvanorna som ingår i jämförelsen, det vill säga bokläsning, 
biobesök, teaterbesök, biblioteksbesök, museibesök och konsertbesök. 
Källa: Nationella SOM-undersökningar år 2011–2015. 
 

Ett flertal tänkbara positiva effekter av ett kulturhus framkom under de 
intervjuer som genomfördes under utredningen. Några exempel är följande: 

1. Ett starkt kulturliv är något som skänker invånarna en stolthet över 
sin stad. I intervjuerna nämns ofta hur mycket KENT och den starka 
musiktraditionen har betytt för staden. Det finns en historisk stolthet 
kring Eskilstuna som en popmusikstad men samtidigt en oro över att 
detta håller på att försvinna. 

 Ett kulturhus kan fylla en viktig roll i stadens kulturutveckling men 
också för integration och åldersöverstigande möten. 

 Ett kulturhus kan ge staden bättre och mer flexibla lokaler som 
passar kulturen bättre. 

 Kommunen kan via ett kulturhus visa att de satsar och tar kulturen 
på allvar. 

2. Lokalutbudet som idag finns för kulturella verksamheter i Eskilstuna 
anses inte fylla de funktioner som önskas. Den vanligaste 
reflektionen är att lokalerna inte är anpassade efter dagens moderna 
verksamheter. Ett nytt kulturhus skulle innebära att Eskilstuna får 
mer moderna lokaler för kulturevenemang. 
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Effekter på näringslivet 

I Annordias rapport8 konstateras att efterfrågan från det lokala näringslivet, 
myndigheter med flera i dagsläget inte motiverar en etablering av en 
kongressanläggning. De intervjuer som WSP har genomfört stöder denna 
slutsats.  

Att den lokala efterfrågan inte motiverar etablering av en kultur- och 
kongressanläggning betyder dock inte att näringslivet, myndigheter inte 
skulle gynnas av en sådan etablering.  

Det finns möjlighet att ”hämta hem” vissa möten som idag hålls på andra 
orter på grund av lokalbrist i Eskilstuna. 

Kultur- och kongresshuset kan, som beskrivs ovan, bidra till att bilden av 
Eskilstuna förändras, vilket kan locka människor med högre utbildningsnivå 
att flytta till staden. Det kan i sin tur locka nya typer av företag att etablera sig 
i Eskilstuna.  

ANALYS AV HUR CENTRALA ESKILSTUNA KAN 
PÅVERKAS 

Inledning 

I detta avsnitt görs en analys av hur ett kultur- och kongresshus kan påverka 
centrala Eskilstunas attraktivitet. 

En attraktiv och levande stadskärna bidrar till hela stadens attraktivitet. 
Grundtanken med stadsutveckling, oavsett stad, är att det ska vara en 
attraktiv plats att bo på, att människor flyttar till staden vilket gör att det blir 
gynnsamt att driva företag där, vilket i sin tur ger ökade skatteintäkter och 
förutsättningar för en ännu bättre stad.  

Det innebär även att fler människor vill besöka staden vilket också ökar 
intäkterna. Det skapas härmed en positiv spiral som får staden att blomstra – 
precis på samma sätt som en stad i en nedåtgående spiral kan få människor 
och företag att flytta därifrån, minskade skatteintäkter och ännu sämre 
förutsättningar som följd. Det handlar också om att få människor att vilja vara 
i stadskärnan, att handla där hellre än någon annanstans, att besöka caféer 
och restauranger, bio, nöjen med mera. Föreningar, kultur och konst ska 
också ha möjlighet att utvecklas. En attraktiv stadskärna gynnar därmed hela 
kommunen. 

Ekonomiska effekter för centrala Eskilstuna  

De ekonomiska effekterna för centrala Eskilstuna består främst av 
konsumtion från besökare till kultur- och kongresshuset. Med utgångspunkt i 
de turistekonomiska beräkningarna och antaganden om hur stor andel som 
tillfaller centrala Eskilstuna har WSP gjort följande bedömning av de 
ekonomiska effekterna för centrala Eskilstuna, se figur nedan.   

 

 

                                                   
8 Annordia (2016). Marknadsstudie, kongressanläggning i Eskilstuna. 



 

 

Figur 8: Ekonomiska effekter för centrala Eskilstuna (stadskärnan). 

Bransch Effekt, mkr./år Andel av försäljning i stadskärnan 

Hotell 15 4 % 

Restaurang 1,5 0,2 % 

Detaljhandel 1,5 0,1 % 

Källa: WSP. 
Kommentar: Beräkningarna avser konsumtion utanför kultur- och kongresshuset. 

 

Som framgår av ovanstående tabell blir de ekonomiska effekterna på 
restaurang och detaljhandel relativt marginella. För hotellnäringen innebär 
däremot kultur- och kongresshuset ett positivt omsättningstillskott.  

De ekonomiska effekterna för stadskärnan blir sannolikt större än vad som 
redovisas ovan eftersom ett kultur- och kongresshus kan öka stadskärnans 
attraktivitet vilket kan få fler Eskilstunabor och besökare utifrån att besöka 
stadskärnan för att shoppa, äta på restaurang med mera.  

Övriga effekter för centrala Eskilstuna 

Övriga effekter för centrala Eskilstuna är till stor del desamma som för 
staden som helhet, det vill säga ökad stolthet hos invånarna och ökad 
kännedom om staden. 

Vilken betydelse har kultur- och kongresshusets lokalisering för 
centrala Eskilstuna? 

Det finns fyra alternativa områden för var kultur- och kongresshuset kan 
lokaliseras. Det är ett flertal faktorer som påverkar vilken lokalisering som är 
den bästa, till exempel platsens tillgänglighet, närhet till hotell, restauranger 
och handel, byggkostnader med mera. Det ingår emellertid inte i WSP:s 
uppdrag att utreda vilket av områdena som är bäst lämpat för kultur- och 
kongresshuset. Däremot gör WSP en bedömning av hur respektive 
lokalisering påverkar centrala Eskilstuna. De fyra lokaliseringsalternativen är 
Munktellstadsområdet, Väster, Nyfors och centrumkärnan, se bild på nästa 
sida. 
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Figur 9: Fyra alternativa områden för lokalisering av kultur- och kongresshuset. 

 
Källa: Destination Eskilstuna. 
 

För att de som besöker kultur- och kongresshuset ska kunna ta del av det 
utbud som finns i stadskärnan är det viktigt att kultur- och kongresshuset är 
lokaliserat inom gångavstånd till stadskärnan. Alla fyra lokaliseringsalternativ 
anses uppfylla detta krav. En lokalisering i området Nyfors eller i 
centrumkärnan framstår dock som något bättre tack vare ett kortare 
gångavstånd. 

För de tre områden som ligger utanför centrumkärnan finns det några 
aspekter som är viktiga att ha i åtanke för att kultur- och kongresshuset ska 
stödja stadskärnan: 

 De besökare som angör Eskilstuna via resecentrum bör ledas 
genom centrum på ett sätt som gör att besökarna exponeras för det 
utbud av restauranger, handel med mera som finns i centrum. 

 Det ska finnas tydlig vägvisning och skyltning så att besökarna hittar 
till centrum. 

 Fysiska och mentala barriärer, till exempel omvägar, gator och 
korsningar med stark biltrafik, otrygga och mindre trevliga gator och 
områden, bör begränsas. 

 Utnyttja möjligheten att, vid stora möten och evenemang, locka 
besökarna till stadskärnan. Samarbeta gärna med kultur- och 
kongresshuset för att ge besökarna en bra helhetsupplevelse av 
Eskilstuna, både i och utanför kultur- och kongresshuset. 
  



 

 

Möjliga negativa effekter för centrala Eskilstuna 

Vid lokalisering av kultur- och kongresshuset i något av de tre områdena 
utanför centrumkärnan finns det vissa möjligheter till ett ökat utbud av 
restaurang och handel. Det skulle stärka områdena gentemot boende, 
arbetande och besökare, vilket skulle vara positivt. En möjlig negativ effekt är 
att det kan dra undan konsumtion i centrumkärnan.  

WSP bedömer dock att de möjliga negativa konsekvenserna är 
förhållandevis begränsade. Allt annat lika framstår en lokalisering i 
centrumkärnan som ett något bättre alternativ men kan vägas upp av att en 
lokalisering i något av de andra områdena medför lägre byggkostnader, 
snabbare byggtid, mindre störningar för omkringliggande bostäder och 
verksamheter med mera. 

SAMMANFATTNING AV ÖVRIGA EFFEKTER FÖR 
ESKILSTUNA 

De övriga effekterna för Eskilstuna kan sammanfattas i följande punkter: 

 Ökad stolthet över staden. 

 Ökad kännedom om Eskilstunas kvaliteter. 

 Inflyttning av personer med nya kompetenser kan locka nya företag 
att etablera sig i Eskilstuna. 

 Möjlighet för företag och organisationer att ”flytta hem” vissa möten. 

 Viss ökning av kulturutbudet. 

 Ökat hotellutbud. 

 Fler gästnätter och ökad omsättning i hotellbranschen. 

 Små turistekonomiska effekter för detaljhandel och restaurang i 
centrum. 

 Valet av i vilket av de fyra områdena kultur- och kongresshuset 
lokaliseras har begränsad betydelse för centrala Eskilstunas 
attraktivitet. 
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SLUTSATSER  

Slutsatserna från utredningen visar att ett kultur- och kongresshus i 
Eskilstuna: 

 Skapar arbetstillfällen, ger ökade skatteintäkter och bidrar till 
bruttoregionprodukten. 

 Ökar omsättningen inom besöksnäringen. 

 Ökar Eskilstunas attraktivitet bland boende, arbetande och besökare. 

 Ökar invånarnas stolthet över staden. 

 Ökar kännedomen om Eskilstunas kvaliteter. 

 Kan locka fler människor med högre utbildningsnivå att bosätta sig i 
Eskilstuna, vilket kan stimulera näringslivet. 

 Är positivt för centrala Eskilstunas attraktivitet och utveckling. 

 Valet av område för lokalisering av kultur- och kongresshus har 
begränsad betydelse för centrala Eskilstuna. 

  



 

 

BILAGA 1 – OM RAPSMODELLEN 

För att genomföra de regionalekonomiska beräkningarna har 
modellverktyget rAps (Regionalt analys- och prognossystem) använts. Det är 
ett verktyg för att göra olika prognoser och analyser av bland annat 
befolkning, arbetsmarknad och ekonomi för kommuner, delregioner eller län. 

Raps-modellen bygger i grunden på s.k. input-outputtabeller, som beskriver 
varuflöden mellan alla olika sektorer i ekonomin. Detta gör att man på ett 
detaljerat sätt kan analysera hur förändringar i en bransch påverkar andra 
branscher. Input-outputtabellerna grundar sig i SCB:s Nationalräkenskaper. 

Direkta förändringar i en bransch ger i modellen upphov till dels indirekta 
effekter, i form av underentreprenörer, varuleveranser och tjänster direkt 
kopplade till den aktuella branschen, dels inducerade effekter, vilket innebär 
förändringar i storleken på hela ekonomin där förändrade inkomster påverkar 
konsumtion och efterfrågan generellt. 

Figur 10 Raps-modellens uppbyggnad. 

 
Källa: Tillväxtverket. 
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BILAGA 2 – KÄLLOR 

Skriftliga källor redovisas som fotnoter i anslutning till den löpande texten. 

INTERVJUPERSONER 
Annika Åkerblad  Hotelldirektör, Elite Hotel 

Bosse Lundkvist  Kulturutvecklare, Kultur- och fritidsförvaltningen 
Eskilstuna kommun 

Dag Johansson  f.d. Stadsbyggnadschef, Eskilstuna kommun 

Daniel Ängmo   Stadsarkitekt, Eskilstuna kommun 

Helena Von Porat  Hotelldirektör, Clarion Hotell 

Isabel Gölles   vd, Eskilstuna Innerstad AB 

Karl Serneberg   Director Marketing at Sales Region EMEA, VOLVO 

Kerstin Jansson  Fastighets- och lokalfrågor, Energimyndigheten 

Max Hökdal   Konsertarrangör 

Maria Weisby Scenkonstchef och konstnärlig ledare, Scenkonst 
Sörmland 

Stina Storm  vd, City Örebro 
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WSP Sverige AB 
   
121 88 Stockholm-Globen  
Besök: Arenavägen 7  
 
T: +46 10 7225000  
Org nr: 556057-4880  
Styrelsens säte: Stockholm  
wsp.com 
 

 

 

WSP är ett av världens ledande analys- och 
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader 
med stöd av global expertis. Som tekniska experter och 
strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, 
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom 
professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. 
Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport 
& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 36 500 
medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en 
hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 3 700 
medarbetare. www.wsp.com 

 

 



Dialoger kring kulturhusinnehåll 
Detta är en sammanfattning kring de dialoger som genomförts under den 
fördjupade förstudien kring ett kongress- och kulturhus i Eskilstuna. 
Dialogerna syftar till att ta reda på vilken inriktning kulturhusdelen bör ha.  

 

För att kunna definiera och beskriva en inriktning och innehåll i ett framtida kulturhus 
har en behovskartläggning genomförts i dialog med allmänheten, föreningsliv, 
kulturella/kreativa näringar, akademi, region och föreningsliv. 
 
Dialog med allmänheten 
I den fördjupade förstudien har ytterligare dialoger genomförts med medborgare genom en 
enkät som verktyg på webben och vid dialogtillfällen på befintliga mötesplatser och 
Fristadstorget i Eskilstuna. I samband med detta har Eskilstuna kommuns funktionshinderråd 
och verksamheter inom vård och omsorgsförvaltningen lämnat sina synpunkter. 
Diskussionerna har utgått från frågeställningen: Hur skapar vi ett kulturhus för möten 
upplevelser och skapande, som bidrar till ett levande centrum med liv och rörelse, under 
dagar och kvällar alla veckans dagar, året runt? Samt reflektioner kring: 
 

o Vad är kultur för dig?   
o Vad vill du göra i ett kulturhus?   
o Vad vill du bidra med? 

 
Parallellt med detta dialogarbete har en kulturskoleutredning pågått där dialog skett med 
barn och unga på Gökstensskolan, Årbyskolan och fritidsgårdarna. 
För att undersöka barn och ungas behov och önskemål om fritidsaktiviteter inom 
kulturområdet kontaktades dels utvecklare och fritidsledare inom Ung fritid och mötesplatser 
och dels rektorerna på Gökstensskolan och Årbyskolan för att höra om möjlighet att ta upp 
samtal med barn och unga kring tre frågeställningar: 
 

o Vad tycker du om att göra på din fritid?  
o Har du möjlighet att hålla på med dina intressen? 
o Vad vill du göra som inte finns i Eskilstuna? 

 
Summeras de cirka 400 deltagarnas svar framgår det likt tidigare förstudies enkät att man 
både vill uppleva kultur – men också skapa kultur. 
 
Både flickor, pojkar, kvinnor och män är relativt samstämmiga kring hur de vill se 
kulturhusinnehållet. Skillnaden är att flickor och kvinnor uppgett fler saker de vill göra. Pojkar 
och män har lyft fram mer saker de vill uppleva. Flera, oavsett ålder, framhåller att de vill att 
de ska kunna umgås med familj och vänner på platsen, att kunna äta och fika, gå kurser, 
prova på nya saker, uppleva mångfald av människor, utbud och samarbeten. 
 
I dialogarbetet framgår också att flera efterfrågar möjligheten att både se och kreera film. 
Befintliga biosalonger anses vara små och trånga vilket gör att vissa väljer åka till andra orter 
för att se på film. 
 
Illustreras vad man önskar göra respektive uppleva i ett kulturhus i ordmoln sammanfattas 
detta så här: 
 
 
 



Det här vill man uppleva 

 
 
 

 
 
 
 

Det här vill man göra 

 
 
 
 



Många barn och unga har svarat att de vill ”spela spel”, ”spela data” och ”spela Tv-spel”. 
Detta har sammanfattats under rubrik ”spela data”. Arbetsgruppen har resonerat kring frågan 
om spel ska ses som kultur och ifall svaren ska ingå i summeringen och valt att ta med detta 
eftersom det uppenbarligen är angeläget hos barn och unga.  Gruppen ser att spel kan vara 
en möjliggörare till vidare steg att själv skapa spel, som i sin tur stimulerar intresset till högre 
utbildning hos unga då gamingindustrin fordrar kunskap i både design, bild, text, musik, film 
och manusförfattande. 
 
Sammanfattningsvis efterfrågar medborgarna en välkomnande, tillgänglig, inkluderande 
jämställd och kreativ mötesplats för att: 
 
 umgås 
 skapa 
 uppleva 
 lära 
 
Med inriktning åt: 
 
 Musik 
 Teater 
 Konst 
 Dans 
 Bibliotek 
 Data 
 Film 
 
Dialog med kulturella och kreativa näringar samt föreningsliv 
Workshops och enskilda samtal har förts med representanter från kulturella och kreativa 
näringar samt föreningslivet. Resultatet visar på behovet av en kreativ mötesplats där 
kulturutövare kan mötas för att ge och få inspiration, kunna skapa nya samarbeten och möta 
olika kulturuttryck – en form av Maker Space d.v.s. en verkstadsliknande miljö som 
uppmuntrar till delning av kunskap, verktyg och idéer.  
En kulturaktör uttrycker behovet av en plats – ”där jag kan lära mig svensk kultur, och dela 
med mig av min egen”. 
 
Det finns också behov av att kunna fortbilda sig inom yrket likväl som inom 
företagsutveckling. Man visar också på möjligheten att bistå för att utbilda andra och behovet 
av få uppdrag och möjlighet att exponera sina verk i offentlig miljö.  
-”Visa så mycket, av så många olika som möjligt - för så många olika människor som möjligt.”  
 
I effektanalysen1  som gjorts utifrån Kulturens Hus i Luleå framgår att nya kulturella aktiviteter 
uppkommit tack vare närheten mellan olika kulturella uttryck som konsertsal, bibliotek och 
konsthall. Där framgår också att organisationer och företag kopplade till besöksnäring, turism 
och kongressverksamheter i regionen, har utvecklats.  
 
Även i denna målgrupp lyfter man fram önskan om en plats som är välkomnande och 
tillgänglig för olika människor med olika förutsättningar och behov. 
Någon familjefar i gruppen uttrycker:  
- ”Inte för fancy - inte för dyrt - alla ska ha råd att vara där” 

                                                
1 Effekter av byggandet av Kulturens Hus i Luleå, Kristina Laurell Stenlund, Luleå Tekniska 
Universitet 

 



Gruppen lyfter starkt fram hur viktigt de anser att det är att ett kulturhus inte urlakar befintliga 
verksamheter.  
 
Dialog med akademi, region och andra 
I samtal med representanter från Landstinget/Region Sörmland, MDH/ Musik- och 
Operahögskolan samt Riksteatern framgår att det finns ett behov av lokaler som är 
anpassade för större produktioner och konferenser.  
 
Region Sörmland beskriver att det i dagsläget saknas en större scen för scenkonst i 
Sörmland. Med en större scen anpassad för modern scenkonst kan större 
musikalproduktioner ske. Det skulle även ge möjlighet att ta emot större orkestrar och 
professionella körer. Vidare uppger de att en scen för olika ”crossover”-produktioner med 
teknik i framkant saknas, samt en riktigt bra plats för större konvent som Kulturtingen och 
Folk och Kultur. Det finns stort intresse att förlägga verksamhet i Eskilstuna om 
ändamålsenliga lokaler fanns. 
 

”Fantastiskt uppsving för regionen” 
              Mikael Paalo  

      Verksamhetschef Kultur, Landstinget Sörmland 
 

Mälardalens Högskola Musik och Operahögskolan använder idag mest konsertscener i 
Västerås men menar att det vore önskvärt att vara i båda städerna men Eskilstuna har inte 
tillräckligt bra lokaler för att det ska vara möjligt. Det handlar om både akustik, volym och 
middagsytor då högskolan arrangerar flera större konferenser, konvent och högtider. Kultur 
är ett viktigt inslag vid högtiderna då också andra högskolor och universitet bjuds in både 
nationellt och internationellt.  
 

”Kultur och musik ska beröra människor och när människor blir berörda så föds  
känslor som väcker empati och empatiska människor fattar kloka beslut.”  

                        Lena Hellström Fernlöv  
         Professor Musik- och Operahögskolan vid MDH 

 
Riksteatern går inte ut med stora produktioner utan anpassar sina produktioner efter de 
förutsättningar som orterna de besöker i Sverige har. Deras produktioner går därför bra att 
uppföra i Eskilstuna Teater, frånsett större dansproduktioner. 
 
Musikskolans elever bekräftar i efterhand 

Parallellt med kulturskoleutredningen och kulturhusdialogerna genomfördes även en 
webenkät bland musikskolans nuvarande elever. Enkäten skickades ut till ca 700 elever och 
svar har kommit in från ca 250. Frågorna i enkäten bestod av förslag på tio ämnen som man 
fick önska valfritt antal av samt en öppen fråga om att önska något ämne som inte fanns 
uppräknat. 

Bland de uppräknade ämnena ligger dans, teater samt bild & form högst på önskelistan, men 
det finns även stort intresse för design/formgivning, hemslöjd och konsthantverk, 
litteratur/skrivande och spelkultur. I botten ligger kulturarv och nycirkus. På den öppna frågan 
om man önskar något som inte fanns uppräknat är det inget ämne som sticker ut men en 
mötesplats där man kan göra olika saker finns det önskemål om bland musikskolans elever. 

Även om den inte var kopplad direkt till Kulturhusutredningen visar den på vilka ytterligare 
intressen förutom musik som finns hos de befintliga musikskoleeleverna. Resultatet av 
undersökningen överensstämmer det resultat som dialogerna med barn och unga från 
Gökstensskolan, Årbyskolan och fritidsgårdarna gav.  



 

 

 

 

  

 

 



Kultur och Fritidsförvaltningen  
- i förhållande till ett kulturhus 
Detta är en sammanställning som beskriver Kultur och 
Fritidsförvaltningens olika verksamheter samt en analys av vilka av 
verksamheterna som skulle kunna flytta in i ett kulturhus för att möta upp 
de önskemål som framkommit i det tidigare genomförda dialogarbetet . 
 
I arbetet med innehållet i ett eventuellt framtida kulturhus har många olika grupper tillfrågats.   
För att identifiera vilket innehåll Eskilstunaborna önskar i sitt eventuella kulturhus har 
enkätundersökningar, dialogmöten och intervjuer genomförts.  
Denna sammanställning beskriver och analyserar förvaltningens olika verksamheter och ger en bild 
av vad som skulle kunna flytta in i ett kulturhus för att möta upp de önskemål som framkommit i 
dialogarbetet.  
I analysen ingår också lokaler som inte direkt är knutna till någon av förvaltningens verksamheter 
men som ändå bedöms påverkas av ett eventuellt framtida kultur- och kongresshus.  
Analysen beskriver även samverkansmöjligheter mellan de verksamheter som föreslås driva 
kulturhusdelen. Även andra, icke-kommunala, kulturlokaler beskrivs i denna sammanställning. 
I sista stycket beskrivs kultur och kongresshallens flexibla multifunktionalitet dvs. hur husets olika 
lokaler kan ha många olika funktioner och användas av olika verksamheter. 

 

Stadsbiblioteket 
Eskilstuna stadsbibliotek, med Stadsbiblioteket i centrum, en bokbuss och verksamhet på sex 
enheter i kommunen har årligen ca 620.000 besök och lånar ut ca 400.000 medier. 
Stadsbiblioteket befinner sig i en förändringsfas där verksamheten anpassas efter invånarnas 
behov. Människors möjlighet till delaktighet, utåtriktad verksamhet för att nå ovana 
biblioteksbesökare och mångfald är ledord i utvecklingen. Biblioteket strävar efter att vara 
en demokratisk arena för samtal och dialog. Prioriterade målgrupper är barn och unga, 
människor med funktionsnedsättning och människor med annat modersmål än svenska. 
Unikt för Eskilstuna stadsbibliotek är kommunens Lässatsning som arbetar för att skapa 
läslust och goda läsvanor för alla barn 0-10 år. Eskilstuna stadsbibliotek samarbetar med 
föreningar, studieförbund, barn- och utbildningsförvaltningen, vård och 
omsorgsförvaltningen förutom med övriga enheter inom kultur- och fritidsförvaltningen. 
 
Stadsbiblioteket är en av Eskilstunas mest besökta offentliga lokal med totalt 470 000 
besökare på ett år, vilket ger utslaget på de dagar då biblioteket är öppet ett snitt på 1500 
besök per dag. Idag är öppettiderna Mån-tors 09.00-19.00, Fredag 09.00-18.00, Lördag 
11.00-16.00, Söndag 13.00-16.00. 
Målgrupp är alla mellan 0 och 100. Till stadsbiblioteket är det låga trösklar och 
verksamheten besöks av människor i alla åldrar, med olika bakgrunder och i olika ärenden. 
Till stadsbiblioteket kommer eskilstunaborna för att studera, fika, läsa tidningar, låna böcker, 
gå på bebisbibbla, pyssla eller delta i andra aktiviteter, lyssna på föredrag, träffa andra eller 
för att bara vara. 
Barnverksamheten är omfattande med sagoläsning för de allra minsta barnen och skapande 
för alla åldrar till bokcirklar och skrivarverkstäder för de äldre. 



2018 genomfördes 510 program och aktiviteter på Stadsbiblioteket. Av dessa var 330 för 
barn. 
 
Stadsbibliotekets nuvarande lokaler invigdes 1965 utifrån dåtidens behov av Bibliotek. 
Mycket har förändrats sedan dess vilket gör att Stadsbibliotekets lokaler inte är anpassade 
efter en modern biblioteksverksamhet och besökarnas behov. Tillgängligheten är inte 
optimal med många olika nivåer och där hissarna inte rymmer alla typer av permobiler. 
Ventilationen är undermålig och kan tidvis vara besvärande för besökare och personal. 
Avdelningen barn och unga är mycket välbesökt och har behov av större utrymme. Fler 
studieplatser är efterfrågade liksom fler sittmiljöer som inbjuder till att sitta länge. 
Utrymmen för småaktiviteter och program behöver skapas i biblioteksmiljön för att vara mer 
synliga och lockande. För att även i framtiden vara en attraktiv och lockande mötesplats 
behöver stadsbibliotekets genomgå en omfattande renovering. En upprustning av lokalerna 
bedöms komma att kosta ca. 60 miljoner. I Biblioteksplanen anges att en förstudie över 
stadsbibliotekets lokalbehov ska genomföras och att tillgänglighetsperspektivet ska beaktas.  
 
Att förlägga Stadsbiblioteket till kultur och kongresshuset skulle bidra till liv och rörelse i 
huset. Många, kanske ”alla”, skulle känna sig välkomna, precis som det är idag. 
Stadsbiblioteket är genom sitt stora besöksantal en viktig aktör för ett levande centrum. 
Likaså är nuvarande centrala placering en bidragande faktor till det stora antalet besökare. 
En förutsättning att inrymma Stadsbiblioteket i kultur och kongresshuset är därför att det 
förläggs centralt i Eskilstuna. Stadsbibliotekets omfattande programverksamhet skulle bidra 
till att bredda programutbudet i kultur och kongresshuset med exempelvis politiska 
debatter, bokprat, författarbesök och barnteater. Stadsbiblioteket behöver större och med 
ändamålsenliga lokaler och utrymme för att samverka med andra aktörer.  
 
I en jämförelse med andra kommuner visar det sig att Eskilstuna i dagsläget har ett lågt antal 
kvm biblioteksyta per innevånare, men att en ökning till 5000 skulle medföra att vi hamnar i 
paritet med Västerås, Norrköping och Linköping. 
 

Kommun Befolkning  Antal kvadratmeter som är öppna för besökarna Kvadratmeter 

  20171231 huvudbibliotek och filialer 2017 per invånare 

Uppsala 219914 5714 0,026 

Eskilstuna 104709 4000 0,038 

Jönköping 137481 5535 0,040 

Borås 111026 4664 0,042 

Gävle 100603 4284 0,043 

Linköping 158520 7145 0,045 

Norrköping 140927 6433 0,046 

Västerås 150134 7188 0,048 

Karlstad 91120 4774 0,052 

Sundsvall 98810 6000 0,061 

Växjö 91060 6254 0,069 

Halmstad 99752 8240 0,083 

Ur kungliga bibliotekets statistik. http://www.kb.se/bibliotek/Statistik-
kvalitet/biblioteksstatistik/ 



 
Förslag: 
Sammantaget gör KFF bedömningen att Stadsbiblioteket skulle behöva större och mer 
funktionella lokaler för att kunna utvecklas och motsvara de förväntningar som finns på ett 
modernt bibliotek. Om Eskilstuna vill skapa ett kulturhus och kongresshall där alla känner sig 
välkomna, ett hus som pulserar av liv är Stadsbiblioteket en viktig aktör. 
 

Musikskola till Kulturskola 
Eskilstuna musikskola är till för alla flickor och pojkar i Eskilstuna. 
Verksamheten utgår från flickors och pojkars behov och intresse för musikskapande och 
kulturella uttryck. Musikskolan ska i första hand verka på fritiden och i staden men kan på 
uppdrag även verka i skolan. Musikskolan som är en av Sveriges äldsta är förutsättningen för 
stadens rika musikliv.  
 
Totalt undervisar musikskolan ca 3600 elever per vecka i alla sina verksamheter. 
Genom detta skapas en meningsfull fritid för barn och unga i åldrarna 5-20 år där social 
samvaro, gemenskap och trygghet skapas genom musikaliska uttryck.  
I grundskolan nås 900 barn genom våra grundkurser, karusellen och grundkurs dans.  
2012 startades El Sistema Eskilstuna i Musikskolans regi. El Sistema är en global visionsdriven 
musikrörelse som ger barn och unga möjlighet till en positiv utveckling genom att spela och 
sjunga tillsammans i orkester och kör, med repertoar inom konst- och folkmusik. Genom att 
upptäcka glädjen och skönheten i musiken ges barnen verktyg att skapa drömmar och mål 
med egen drivkraft. El Sistema verkar primärt där behoven är störst och verksamheten 
involverar även barnens familjer. Idag når musikskolan över 500 barn varje vecka i Fröslunda 
och Lagersberg med El Sistema.  
Öppen Musikskola är ytterligare en ny verksamhet. Där kan alla som vill komma och få prova 
på att spela och sjunga, göra egen musik. Det kostar inget och man behöver inte anmäla sig i 
förväg. Idag så når vi ca 400 barn och ungdomar genom Öppen Musikskola runt om i 
Eskilstuna. 
Att alla ska kunna vara med är en självklarhet, därför har Musikskolan skapat Funkis. Den 
vänder sig till barn, ungdomar och unga vuxna med funktionsvariationer. Denna verksamhet 
sker i samarbete med FUB (Föreningen för utvecklingsstörda barn). Musikskolan gör varje år 
cirka 150 konsert runt om i kommunen och har 5 körer samt 22 olika Orkestrar och 
ensembler. Konsertverksamheten sätter avtryck i det offentliga rummet. 
Musikskolan finns i Stålforsskolan och ansvarar tillsammans med grundskolan för tre 
instrumentala musikklasser.  
I ämneskurserna undervisas varje vecka cirka 1 500 flickor och pojkar från 5 år till och med 
gymnasiet på något instrument eller i sång. Undervisningen sker på 24 av kommunens 
grundskolor. 
För de elever som vill fördjupa sina kunskaper och kanske söka till en musikutbildning, finns 
Högre Musiklinjen. Musikskolan samarbetar med Eskilstuna Orkesterförening, Eskilstuna 
Jazzklubb, Eskilstuna Skyttemusikkår, FUB (Föreningen för utvecklingsstörda barn), RUM 
(Riksförbundet unga musikanter), Svenska kyrkan, Ung Fritid och mötesplatser, Biblioteket, 
förskolan, grundskolan, gymnasieskolan.  Musikskolan har även haft projektvisa samarbeten 
med t ex Västmanlands kulturskola, Sörmlands musik- och kulturskolor, Ung Kultur i 
Sörmland. 
 



En utredning pågår om att utveckla musikskolan till kulturskola. I utredningen föreslås den 
nya kulturskolan att få en betydligt bredare roll och bli en paraplyorganisation som 
sammanför stora delar av de kulturverksamheter riktade mot barn och ungdomar som finns 
idag. Den nya kulturskolan föreslås även komplettera och öka tillgängligheten till de 
konstformer som inte har så stort utrymme, (exempelvis teater och konst) i Eskilstunas 
kulturutbud och genom detta bredda målgruppen och nå fler.  
 
I dag erbjuder musikskolan undervisning på de flesta av kommunens grundskolor och den 
verksamheten är tänkt att fortsätta ute på skolorna även om Kulturskolan flyttar in i ett nytt 
kulturhus. Musikskolans eller den tilltänkta kulturskolans undervisning i grundskolorna blir 
då en tydlig koppling mellan barn och unga och det eventuella kulturhuset. En välkänd 
framgångsfaktor inom kulturskolevärlden är att undervisning för de yngre barnen ska ske på 
den skola som barnen går i och undervisning för de större barnen och ungdomarna inte ska 
ske på den skola de går i.  
 
Musikskolans egna undervisningssalar finns i Stålforsskolan, många av dessa salar fungerar 
bra för musikundervisning men musikskolan är trångbodd vilket också har lett till att 
salar/utrymmen som är små och/eller inte fullt anpassade för musikundervisning har varit 
nödvändiga att användas. Eftersom Eskilstuna orkesterklasser finns på Stålforsskolan kan 
inte alla musiksalar lämnas för flytt till kulturhuset, utan några behöver finns kvar för 
möjlighet att undervisa Stålforseleverna på dagtid.  
 
Behovet av danssalar i Eskilstuna är stort och lyfts ständigt fram av de aktörer som bedriver 
dansverksamhet. Lokaler för teater/drama, media/film finns i dagsläget i begränsad form i 
olika stadsdelar. Vid en framtida placering av en eventuell kulturskola i kulturhuset bör 
därför ändamålsenliga och välutrustade lokaler inrymmas för att ge möjlighet för dessa 
konstformer att utvecklas. Att samlokalisera delar av en kulturskolas verksamheter är av stor 
vikt då det uppmuntrar samverkan och tar till vara på olika synergieffekter som uppstår vid 
mötet mellan elever och lärare.  
 
En uppskattning av besöksantal som genereras av att kulturskolan placeras i kultur och 
kongresshuset är ca 500 personer per dag, vardagar under läsåret. Dessa besök sker framför 
allt på sen eftermiddag och tidig kväll. Till det ska läggas de många konserter, uppvisningar 
och föreställningar som en Kulturskola genomför under ett år. Eskilstuna musikskola har 
under läsåret gjort 163 konserter runt om i staden och även på andra ställen i Sverige och 
utomlands. Att förlägga en kulturskoleverksamhet till Kulturhuset kommer givetvis att bidra 
till liv och rörelse i huset och troligtvis utöka antalet evenemang ytterligare.  
 
Förslag: 
Genom att förlägga den nya kulturskolan till kulturhuset ges möjlighet för Eskilstunaborna 
att få vara med också skapa kultur och inte enbart ta del av kultur skapad av andra. 
Kulturskolans primära målgrupp är barn och unga men lokalerna bör också i möjligaste mån 
också öppnas upp för andra målgrupper. Den framtida kulturskolan kommer i likhet med den 
nuvarande musikskolan bli en viktig motor i utvecklingen av de ämnen som skolan kommer 
att innehålla.  Genom en central placering i Kultur och kongresshallen skapas ett kreativt, 
kulturellt kluster öppet för alla.  
 



Samlokalisering- en möjliggörare. 
Den eventuella kulturskolan kompletteras på ett bra sätt av Bibliotekets verksamhet.  
Samverkan kan ske runt olika program riktade mot barn och unga både på fritiden och i 
skolan. Biblioteket är en självklar och öppen mötesplats, genom samverkan med 
Kulturskolan breddas utbudet på Bibliotekets samtidigt som det ger Kulturskolan en naturlig 
arena att möta nya målgrupper. I kulturskoleutredningen föreslås en ökad samverkan mellan 
Ung Fritid, studieförbundens verksamhet och område kulturs verksamheter. En 
paraplyorganisation bildas som får namnet Eskilstuna Kulturskola. Denna samverkansmodell 
ger möjlighet att möta målgrupper i olika åldrar från ung till gammal. Det finns flera lokaler 
och ytor i huset för skapande som kan delas av många målgrupper, exempel på det är 
danssalar, teatersalar, lokaler för bild och form, Maker space, tysta läsesalar olika 
konferensrum samt de konsert-, föreställnings- och utställningslokaler som finns i huset. 
Genom att det både finns ett brett utbud på lokaler samt en kulturskola och ett Bibliotek 
som driver verksamhet ges eskilstunaborna goda möjligheter att själva få vara med och 
utöva kultur i olika former.  

Balsta musikslott 
Balsta musikslott är ett av Europas största musikhus. Musikverksamheten bedrivs av fyra 
studieförbund – ABF, Folkuniversitet, Studiefrämjandet och Sensus. 
På Balsta musikslott finns det idag cirka 100 band verksamma i 70 olika lokaler.  
Folkuniversitetet (FU) har 14 replokaler. Fem av banden har deltagare under 20 år. FU 
erbjuder tillgång till två studios med inspelningsteknik, videoutrustning och kamera.  
Arbete pågår med att försöka öka jämställdheten mellan könen men i dagsläget är det 
majoritet killar som har replokaler. FU har också utbildning i gitarr, trummor, 
inspelningsteknik samt sångutbildning. 
Studiefrämjandet (STFR) har 19 replokaler och ca 20-30 personer som är upp till 20 år, varav 
ca 6-9 tjejer. STFR arbetar kontinuerligt med jämställdhetsarbete. Exempel på detta är 
riktade satsningar i form av gratiskurser och workshops för tjejer, kvinnor och transpersoner. 
Man ser kontinuerligt över lokalerna för att de ska vara inbjudande och välkomnande och att 
det ska finnas kvinnliga förebilder på väggarna m.m.  
Det finns utrustade musikrum med studiecirklar som arbetar med musikproduktion, 
arrangerar workshops och kurser (studioteknik, digital musikproduktion, låtskrivande, 
sångteknik etc.) samt en stor studio.  
Sensus har 24 replokaler på Balsta Musikslott, men verksamheten för barn och unga upp till 
20 år är 3 personer mellan 13-19 år. Den absoluta majoriteten är män.  
ABF har en replokal, fyra band med medelålders män – ingen verksamhet för barn och unga. 
Alla musikaktörer har gemensamt Öppet hus med temakvällar varje onsdag mellan kl. 17-21 
tillsammans med Ung fritid och mötesplatser som håller caféet öppet. Man har även Öppet 
hus på skolloven.  
Utöver musikdelen disponerar Eskilstuna folkhögskola del av Balsta musikslott där 24 elever 
från 18 år och uppåt går, dels allmän kurs musik och dels allmän kurs med skapande 
inriktning. 
 

Kultur- och fritidsförvaltningen hyr huset av Kommunfastigheter som i sin tur hyr byggnaden 
av Eskilstuna kommun. Den enda verksamhet som kultur- och fritidsförvaltningen har är det 
café som finns i huset. I övrigt hyr förvaltningen ut lokalerna till olika studieförbund. 
Hyresintäkterna från studieförbunden motsvarar inte den hyra som förvaltningen betalar till 
K-fast utan förvaltningen subventionerar studieförbunden med 2,2 miljoner. Att flytta hela 



Balsta till kulturhuset skulle innebära att ytterligare 3440 kvm skulle behövas i Kulturhuset. 
Många av banden har egna lokaler med egna instrument och inredningar. Idag är hyran ca 
2,3 miljoner om vi räknar lågt dvs 2000kr/kvm betyder det att hyra i nya kulturhuset för 
samma lokaler borde bli 6,9 miljoner. Banden har ofta sitt eget rum vilket gör att flera inte 
kan utnyttja lokalerna. Vill vi satsa på ungdomen och då kanske framför allt yngre tjejer kan 
det vara klokt att lägga till några replokaler i Kulturhuset. Det kommer däremot inte att vara 
möjligt att ha sin egen replokal i kulturhuset utan lokalen behöver kunna användas av flera. 
Här kan Kulturskolans replokaler samnyttjas när inte det är undervisning i lokalerna 
 
Förslag: 
Förvaltningen föreslår att verksamheten i Balsta inte flyttas över till det nya kulturhuset, men 
att lokaler för bandverksamhet för ungdomar och då framför allt flickor prioriteras i det nya 
kulturhuset. 
 

Lokomotivet  
Lokomotivet är en kulturarena som i första hand anpassad för musikevenemang, men 
lokalen används även för stand-up, teater, föreläsningar, mässor och banketter. Lokalen är 
flexibel och kan tack vare sin utdragsläktare ställas om och motsvara många olika behov. Den 
kan ta emot en stående publik på 1000 personer eller en sittande publik på läktare och golv 
på 780 personer eller 300 personer i bankettsittning. Lokomotivets akustik är dämpad och 
mycket väl avpassad för elförstärkt musik. Det är den bästa scenen akustiskt för pop och 
Rock i Eskilstuna. Däremot är den inte avsedd för akustisk musik. Lokalen saknar fönster och 
har därför inget dagsljus. Den stora flexibiliteten är inte enbart positiv utan medför extra 
långa byggtider när salen ska ställas om från ett användningsområde till ett annat. 
Scenen klassas som en stor blackbox i förhållande till riksteatern storleksguide. Orsaken till 
detta är framför allt scenens bredd och djup men också avsaknaden av sidoutrymmen. 
Lokalen är också oproportionerligt lång vilket gör att kontakten till scenen från de bakre 
platserna inte är tillfredställande. Foajé och övriga publik ytor är underdimensionerade vilket 
var ett medvetet val vid bygget av lokalen eftersom bedömningen var att det sällan skulle 
vara större evenemang i lokalen.   
  
Under 2018 var lokalen uthyrd 59 dagar till 56 olika arrangemang. 25 av dessa arrangemang 
var kongresser, möten eller middagar. 31 var konserter eller stand-up och inget av 
evenemangen var teaterföreställning. Av de 31 konserterna var 12 med stående publik och 
vid 4 av tillfällena var den stående publiken över 400. 
 
Det är mycket troligt att ett nytt kultur- och kongresshuset kommer att bli ett förstahandsval 
för de flesta kongresser och möten som i dag förläggs till Lokomotivet.  
Många av de större konsertproduktionerna som turnerar runt i Sveriges stora och 
medelstora städer, t.ex. Pernilla Wahlgrens show, Sven Ingvars eller Niklas Strömstedt ligger 
förlagda till städernas konserthus eller kongresshallar. Exempel på dessa lokaler är Västerås 
konserthus, Carlstad Concert & Congress eller Norrköpings Louis De Geer. Vi skulle därför 
kunna kan anta att de större produktionsbolagen även här i Eskilstuna skulle välja att 
förlägga sina produktioner till det större och för ändamålet mer anpassade Kultur och 
kongresshuset. 
Lokomotivet har även ett antal evenemang med stående publik, dessa kan genomföras i 
konsert och kongresshuset. I de restaurangytor som finns går det med lätthet att få in ett 



publikantal som överskrider 1000 personer, black boxen kan bereda plats för upp till 400 
stående och blir en intim och ändamålsenligt konsertlokal. Andra fördelar i konsert och 
kongresshuset är de generösa publikytor som finns i anslutning till konsertlokalerna. 
 
Förslag: 
Sammantaget gör KFF bedömningen att det inte finns ett behov av att behålla Lokomotivet 
som kulturarena om det nya kultur och kongresshuset byggs. 
  

Konserthallen 
Eskilstuna konserthall, som ligger i anslutning till Stålforsskolan, byggdes 1965 och var till 
en början bland annat repetitions- och inspelningslokal åt Sveriges Radios symfoniorkester, 
som redan då vittnade om lokalens fantastiska akustik. Den djupt sluttande hallen 
har renoverats med nya stolar och ny teknik. Lokalen är ljus och trevlig med sina 494 rymliga 
sittplatser, och den flexibla scenen gör de flesta typer av arrangemang möjliga. Det finns 
även 4 rullstolsplatser. Konserthallen lämpar sig bäst för akustisk musik oavsett genre. 
Eskilstuna Jazzklubb, Orkesterföreningen, Volvo Musikkår, Skyttemusikkåren och 
Musikskolan är några av de arrangörer som använder lokalen för sina evenemang.  
Även om det är en uppskattad lokal av sina användare finns det även några nackdelar med 
konserthallen. Scenytan är relativt liten, den rymmer tex. inte en stor kör och 
symfoniorkester samtidigt. Dans tillsammans med stor orkester är heller inte möjligt. Ett 
exempel: När musikskolan har sina större konserter monteras de första stolsraderna bort för 
att få plats med orkestern som då sitter på golvet. På musikskolans konserter ofta är många 
barn och unga på scenen. Eftersom alla lokaler har ett maxantal för hur många som får vistas 
i lokalen samtidigt på grund av utrymningsregler kan inte publikkapaciteten utnyttjas fullt ut 
och fler stolsrader står därför outnyttjade. Eskilstuna orkesterförening påpekar i sin skrivelse 
under dialogperioden ett stort antal förbättringspunkter bl.a. behovet av en rymligare scen 
som är både bredare och åtminstone tio meter djupare än nuvarande. Lättåtkomligt större 
intag bakom scenen för attiraljer och instrument till konserter. Välkomnande entréhall som 
skiljer sig avsevärt från nuvarande skolingång. Större garderobsutrymme för publiken och 
flera offentliga toaletter än i dag. Central plats för biljettförsäljning och biljettkontroll. 
Dessutom är publikytorna inte vad en konsertpublik vill ha - möjlighet att ta ett glas vin i 
pausen eller kanske en middag innan konserten, finns inte idag. 
 
I dagsläget används konserthallen på dagtid av Stålforsskolan och musikskolan. På kvällar 
fungerar lokalen framför allt som repetitionslokal till Eskilstuna symfoniorkester, Volvo 
musikkår och Eskilstuna skyttemusikkår. Orkestrarna betalar en mycket låg subventionerad 
hyra. Under 2018 står dessa orkestrar sammanlagt för ca 99 bokningar, i bokningarna ingår 
även konserter. Musikskolan använder salen i stor omfattning för både konserter och 
repetitioner. Under 2018 genomfördes 2 externa konserter och användes totalt under 163 
kvällar, till det kommer användningen på dagtid. 
 
Båda musikkårerna och symfoniorkestern är stora orkestrar som kräver både utrymme och 
god akustik för att kunna repetera på ett tillfredställande och utifrån arbetsmiljön säkert 
sätt. Ref https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/rapporter/musik-och-hoga-
ljudnivaer-riktlinjer-rapport-rap-2009-01.pdf 
 
 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/rapporter/musik-och-hoga-ljudnivaer-riktlinjer-rapport-rap-2009-01.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/rapporter/musik-och-hoga-ljudnivaer-riktlinjer-rapport-rap-2009-01.pdf


Frågeställning: 
De lokaler som skulle kunna fungera som repetitionslokaler i ett kulturhus är framför allt 
stora salen och i undantagsfall blackboxen. Ca 100 kvällar skulle i så fall blockeras av för 
permanent repetitionsverksamhet vilket troligtvis kommer att begränsa kultur och 
kongresshuset möjlighet att ta emot evenemang på kvällstid och kan även påverka 
kongresser på dagtid eftersom lokalen behöver ställas om. Väljer vi att ändå flytta 
Konserthallens verksamhet till kultur och kongresshuset behöver en väl avpassad 
repetitionslokal skapas, något som inte finns i dagens förslag till lokalprogram. 
En flytt av konserthallen medför att KFF kan bidra med ytterligare 2,1 miljoner i hyresmedel 
förutsatt att skolan tar över kostnaden för konserthallen.  
 

Eskilstuna teater 
Eskilstuna Teater är en etablerad kulturmötesplats med anrika traditioner. Salongen är svagt 
sluttande med en mindre balkong och har genom åren behållit sin äldre charm. Teatern stod 
färdig 1925 och ritades av arkitekten Ebbe Croné. Det är en genuin teater där lokalens 
utformning skapar en stor närhet mellan skådespelare och publik något som uppskattas av 
många artister.  
Det finns foajé, garderob och kiosk. Café för pausservering finns i två plan. 
 
Teatern används bl.a. av Eskilstunarevyn, Scenknuten, Eskilstuna Riksteaterförening, olika 
gästspel, samt för konserter och stand-up. Teatern används också av skolor för konsert och 
musikaluppsättningar av exempelvis S:t Eskil, Djurgårdsskolan, Årbyskolan, och Entréskolan. 
 
Det finns 414 sittplatser i stora salen som av riksteatern är klassificerad till en grön scen 
vilket är den näst största klassificeringen. Teatern är en s.k. tittskåpsteater där salongen och 
scenrummet är fast. Det finns flera fördelar med denna konstruktion, bl.a. att installationer 
för ljud och ljus inte behöver riggas om för olika produktioner som gör att lokalen kan 
användas mer tidseffektivt. Lokalen har även ett orkesterdike, vilket kan vara en fördel vid 
framför allt musikalproduktioner. 
 
Det finns möjlighet att ta in två rullstolar på publikplats i stora salen, däremot är inte 
scenrummet tillgänglighetsanpassat. 
 
På grund av det rika teaterklimatet i Eskilstuna på 1960-talet ökade behovet av 
scenutrymme, och därmed invigdes Lilla scenen 1963. I dag används lilla scenen främst som 
repetitions- och spellokal för lokala och gästande teatergrupper. Lokalen har en stor närhet 
mellan scen och salong och passar utmärkt som kammarscen, för musik, barnteater, 
föreläsningar och gästspel. Lilla scenen används också av biblioteket för föreläsningar och 
projekt inom skapande skola. 
Under 2018 gavs ca: 140 olika föreställningar/konserter på Stora och Lilla scenen varav 106  
av dessa är på Stora scenen. De större aktörerna är Eskilstunarevyn med 16 föreställningar, 
Scenknuten, med 15 föreställningar, Riksteaterföreningen med 18 föreställningar, 
Barnteaterföreningen Loppan, med 10 föreställningar, Skolorna med 30 föreställningar. Till 
det kommer ca 40 repetitionsdagar. 
Antal föreställningar på teatern på hela teatern brukar ligga mellan 120 – 145 st./år och 
publikantal på hela teatern varierar mellan 25,000 – 35,000/år 



Det är svårt att förutse vad ett nytt kulturhus skulle innebära för föreställningarna och 
konserterna i Eskilstuna teater. Teatern är och kommer troligen fortsätta vara viktig för 
skolorna och de lokala kulturföreningarna och deras föreställningar. Några arrangörer välja 
nog att förlägga evenemangen till kulturhuset eftersom det där finns möjlighet att ta in en 
större publik. Men den intima närhet och den atmosfär som finns i teatern kan vara svår att 
skapa i kulturhuset.  
 
Beroende på bokningstrycket på det nya kulturhusets större salar kan det också vara svårt 
att bereda plats för den omfattande verksamhet som idag finns i teatern. I dagsläget ingen 
lokal i kulturhuset som kan matcha teaterns stora scen. Om kulturkongresshuset placeras i 
närheten av teatern kan teaterns stora sal användas av kongressen och bli ett bra 
komplement till de konferensrum som finns eftersom den mesta av den nuvarande 
aktiviteten i teatern sker på kvällstid. 
 

Förslag:  
Sammantaget gör KFF bedömningen att teatern bör finns kvar med nuvarande funktion och 
att den kan beroende på placering av Kultur och kongresshuset addera värden till 
konferensverksamheten. 
 

Stiga Arena 
Stiga arena har idag ett stort tryck på sig eftersom det är många evenemang som vill in i 
arenan. Detta medför att olika idrottsföreningars träningar blir lidande då de tappar 
träningstillfällen. 
Vid en närmare analys kan vi se att några av de evenemang som i dag ligger i Stiga skulle 
kunna förläggas i det nya kongress och kulturhuset. Det är t.ex. Folk och kultur, Eskilstuna 
kommuns chefsdag- 350 dagen. Men de flesta av de evenemang som förläggs i Stiga är s.k. 
arenaproduktioner, dvs. de är skapade för att spelas i stora idrottsanläggningar och skulle 
troligtvis inte få rum i kulturhuset. 
Exempel på detta är Mia Skäringers show, musikalen Djungelboken eller bomässan. 
 
Bokningstrycket på Stiga arena skulle alltså minska något om det fanns möjlighet att boka in 
sig på ett kulturhus. 

Stadsmuseet 
Stadsmuseet ligger i dag i en miljö av högt kulturhistoriskt värde. Ångmaskinhallen är näst 
intill omöjlig att flytta. Många tunga maskiner och den installation som finns i hallen skulle 
medföra stora kostnader att bygga upp någon annanstans. De nuvarande lokalerna har unik 
karaktär och är därför svåra att återskapa.  
Förvaltningen gör därför bedömningen att en flytt av Stadsmuseet inte är aktuell. 

Konstmuseet 
Ej aktuell för flytt. Har idag nya (invigdes 2006) funktionella lokaler. 

Förvaltningskontoret 
Förvaltningskontoret skulle kunna flytta till det nya kulturhuset vilket skulle medföra positiva 
effekter som närvaro till kulturverksamheterna. Förvaltningskontoret har idag funktionella 
lokaler och en flytt är inte prioriterad i första hand.  
 



Andra, icke-kommunala, lokaler för kultur- och mötesverksamhet 

Kulturhuset Royal 
Kulturhuset Royal drivs som ideell förening i den gamla Royalbiografen vid Järntorget i 
Nyfors. Basen i verksamheten är biovisningar och live-streamade föreställningar från bland 
annat Metropolitan i New York och Victoria Theatre i London. I Royal arrangeras även 
konserter med olika artister och band, evenemang och utställningar. Salongen rymmer en 
scen, en bioduk och har 260 sittplatser. I Royal finns även lokalen K100 som används till allt 
från festlokal, konsertlokal till utställningshall. 

Sagasalongen i Torshälla 
Kvartersbiografen Saga från 1943 drivs numera som enskild firma med namnet Sagasalongen 
och fungerar som en multiscen för privatpersoner, företaget och föreningar. Salongen kan 
bl.a. användas till, filmvisning, konferenser, artistuppträdanden eller som festlokal. Lokalen 
kan totalt ta 172 personer. Sagasalongen arrangerar årligen flera olika evenemang bl.a. 
konserter, filmvisningar men även pubkvällar och julbord. Mittemot Saga Salongen finns 
restaurangköket Saga Bakfickan, som i första hand inriktar sig på catering. Bakfickan 
fungerar också som loge till Sagas artister/föreläsare. Lokalen är inte tillgänglighetsanpassad. 

Scenkonst Sörmland 
Scenkonst Sörmland är en del av Region Sörmlands kulturverksamhet och ansvarar för 
regionala verksamheten avseende professionell dans, och musikverksamhet. Verksamheten 
har ett kombinerat uppdrag som länsmusik- och länsteaterinstitution med ett dansuppdrag. 
Även den filmfrämjande verksamheten integrerad i verksamheten. Scenkonst Sörmland har 
egna lokaler i Munktellområdet som innefattar kontorsutrymmen, en dansstudio, en 
blackbox avsedd för teater som rymmer 100 personer och en konsertsal som rymmer 103 
personer. Lokalerna används i första hand till Scenkonstens egna arrangemang och 
skolföreställningar. 

Mälardalens högskola 
Mälardalens högskola har flera större föreläsningssalar, varav den största för närvarande 
finns i Eskilstuna. Lokalen som kallas Aula Collegium och tar 330 personer. I Västerås finns 
föreläsningssalen Omega med plats för 270 personer. I det nya högskolehuset som byggs i 
Eskilstuna kommer kapaciteten i den största föreläsningssalen att bli ca 250 personer. 
Högskolan har behov av större lokaler i samband med olika konferenser, samlingar och 
ceremonier. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beskrivning av en multifunktionell och flexibel kultur och kongresshall 
 
Sammanställning av vilka synergieffekter som kan skapas vid en samlokalisering av olika 
verksamheter i ett Kultur och kongresshus 

 

Synergier Kulturskola Bibliotek Lokomotivet Konsertsalen 

Lokaler         

Personal         

Teknik, utrustning, instrument         

Restaurang         

Attraktivitetskraft/ marknadsvärde         

 
 
Lokaler 
Ett sammanhållet kongress- och kulturhus behöver utformas multifunktionellt och flexibelt. 
Det kan medföra ett flertal synergieffekter, främst utifrån samnyttjande av lokaler. Byggs en 
anläggning med en stor sal för cirka 1000 personer kan denna användas för konserter, teater 
och som plenum vid kongresser eller andra typer av möten. Det skulle göra att beläggningen 
av lokalen blir bättre och att lokalen slipper stå tom stora delar av tiden. Detta gäller även 
andra typer av lokaler i byggnaden. Ju mer flexibla och öppningsbara ytorna görs desto fler 
användningsområden och möjligt samutnyttjande. Även andra ytor såsom foajé, garderob, 
toaletter, loger, blackbox med mera är också den typ av ytor som kan samutnyttjas. Det är 
därför viktigt att bygga funktionellt och flexibelt, med rum som enkelt kan ställas om och 
användas till olika ändamål och till och med parallellt. Detta medför att husets yteffektivitet 
förbättras jämfört med om kongressen eller kulturen ensamt skulle behöva bära samtliga 
driftskostnader.  

En förutsättning för att detta ska fungera är att i ett tidigt stadie jobba med att hela huset får 
en samsyn i vilka spelregler som ska gälla. Med det menar vi att delar av huset ska kunna 
nyttjas av många olika verksamheter på olika tider. Verksamheter kommer alltså inte kunna 
”boa” in sig för mycket på ytor som ska kunna nyttjas av flera. 

Att bygga och samlokalisera en kongresshall med ett kulturhus medför också synergieffekter 
genom att det skapas aktivitet. Om kulturhuset fylls med kulturverksamheter som lockar 
dagliga besökare bidrar det till liv och rörelse i och omkring byggnaden. Beroende av 
byggnadens placering, ytor och resurser i kombination med vilka kulturverksamheter som 
kan inrymmas finns det många olika alternativ och potentiella synergieffekter.  

I den fördjupade förstudien är förslaget att Konsert och kongresshuset består 5 olika delar. 
Kongressen, hotellet, kulturskolan, och beroende på placering- även biblioteket.  
I huset finns gemensamma lokaler som också kan utnyttjas multifunktionellt och flexibelt. 
Den stora konsert och kongresshallen lämpar sig för större sceniska evenemang som 
konserter såväl akustiska som elförstärkta, där finns även ett orkesterdike som ger möjlighet 
till musikaluppsättningar. Lokalen är också väl avpassad för kongressverksamhet och kan ta 
upp till 1000 personer sittande. Övre läktaren kan skärmas av och användas för konferens 
eller konsertverksamhet för grupper upptill 300 personer eller som utställningslokal. 



I blackboxen finns möjlighet till konferensverksamhet och till mindre konserter både för 
akustiskt och elförstärkt musik. Lokalen passar också bra för dans eller teaterföreställningar. 
Lokalen tar ca 270 personer sittande. Läktaren kan dras undan vilket ger en tom golvytan för 
exempelvis konsert, utställningar och mingel. 
Föreläsningssalen tar 175 personer i biosittning och lämpar sig också bra för mindre 
konserter, lokalen kan även användas som utställningslokal.  
I kulturskoledelen finns 6 större salar som kan användas av kongressen som föreläsningssalar 
när inte kulturskolan har undervisning. Det som behöver tas med i beräkningen är tid och 
kostnad för den omställning som behöver göras när olika aktörer använder samma lokal.  
 
De två restaurangerna i huset lämpar sig också för olika evenemang som framträdanden för 
sittande/ätande publik eller konserter för stående publik. Biblioteksdelen utformas som ett 
stort bibliotekslandskap med bl.a. en öppen scen och tysta läsesalar samt skaparverkstäder 
som fysiskt ligger i anslutning till kulturskolans lokaler. På så sätt skapas en naturlig koppling 
mellan de två kulturinstitutionernas verksamheter.  

Personal 
Ett av hållbarhetsmålen för kultur och kongresshuset är att det ska vara en flexibel byggnad 
med fokus på framtidens teknik och bra akustik. Ytorna kan samnyttjas och möjliggör bra 
flöden mellan verksamheter i huset när det pågår flera parallella verksamheter samtidigt. 
Här finns också riktigt bra akustik och ljudanpassning mellan olika verksamheter samt 
positiva ljudmiljöer. 
Vi har även satt som spets att alla slags möten och produktioner kan genomföras här, och 
spridas, tack vare de digitala och tekniska lösningarna där Eskilstuna är Sverigeledande. 
 
För att detta ska vara möjligt krävs givetvis en mycket bra teknisk utrustning men också 
personal med hög kompetens inom olika teknikområden. För att nå detta mål är teknisk 
specialkompetens inom olika områden nödvändig. Detta uppnås med samverkan 
kulturhusets olika verksamheter. Ljud och ljustekniker kan verka inom Kulturskolans 
undervisning men även stå för ljudteknikerkompetens inom konster och 
konferensverksamheten. Likaså kan mediapedagoger arbeta med mediasändningar från 
olika evenemang och konferenser. Genom att sprida ut kunskapen på fler personer kan en 
högra samlad kompetens skapas. 

Teknik, utrustning, instrument 
Liknande synergieffekter kan uppnås genom att samverka runt musikinstrument, 
musikutrustning och annan scenteknisk utrustning. 

Restaurang 
Biblioteket har i dagsläget ca 1500 besökare per dag. Med en central placering och nya mer 
ändamålsenliga lokaler är ett antagande att besöksantalet borde öka något i det nya kultur 
och kongresshuset. En uppskattning av besöksantal som genereras av att kulturskolan 
placeras i kultur och kongresshuset är ca 500 personer per dag, vardagar under läsåret. 
Dessa besök sker framför allt på sen eftermiddag och tidig kväll. Till det ska läggas de många 
konserter, uppvisningar och föreställningar som en Kulturskola genomför under ett år. 
Eskilstuna musikskola har under läsåret gjort 163 konserter runt om i staden och även på 
andra ställen i Sverige och utomlands. Att förlägga en kulturskoleverksamhet till Kulturhuset 



kommer givetvis att bidra till liv och rörelse i huset och troligtvis utöka antalet evenemang 
ytterligare.  
Till det kommer kongress och evenemangsbesökare. Detta sammantaget borde ge ett bra 
underlag för att skapa en attraktiv och framgångsrik restaurang och caféverksamhet i huset. 

Attraktionskraft, marknadsvärde. 
Under den fördjupade förstudien genomfördes tre studiebesök till anläggningar som har 
kombinerade kultur och kongresshus. Det var Spira i Jönköping, Louis De Geer i Norrköping 
och Gävle konserthus. 
Alla dessa aktörer kunde bekräfta att en samlokalisering med ett kulturhus ökade 
attraktionskraften för kongressdelen och medförde konkurrensfördelar. Kulturprägeln som 
finns i husen är intressant, lockar till goda möten och främjar samtal. Möjligheter till 
kulturupplevelser arrangerade eller befintliga ger en extra dimension till konferensen. De 
lyfte också att det finns en intern konkurrensen mellan kultur och kongress och då framför 
allt runt den stora salen. Vad som är viktigt att notera är att konsert och kongresshusen i 
dessa städer är hemmascen åt professionella heltidsorkestrar vilket inte är fallet i Eskilstuna. 
Här kan vi dra paralleller till det vi ser händer i STIGA arena där olika evenemang tränger ut 
föreningslivet och breddidrotten. 
 
Det finns flera exempel runt i Sverige där ett kulturhus/kongresshall har betytt mycket för en 
hel stad eller region. Det kanske tydligaste exemplet är Kulturens hus i Luleå. Där finns en 
forskningsrapport från Luleå universitet som belyser detta.  
 
På Kulturens hus hemsida finns följande text. 
”Kulturens hus, mitt i Luleå centrum, är en populär mötesplats fylld av liv och lust. Vi är 
Luleås kulturella nav, kreativa motor och en självklar plats för nätverkande och möten av 
såväl personlig som yrkesmässig karaktär. Här finns konsertsalar, fina konferensmöjligheter, 
stadsbibliotek, konsthall, turistbyrå, restaurang och café. På husets översta plan finns även 
hyresgästen Norrbottensmusiken. 

Kulturens hus är en av Norrbottens mest välbesökta platser. Vi har lika många besökare som 
till exempel Kolmården, det vill säga 500 000 personer per år. Med vårt läge vid Luleås norra 
hamn kan du njuta av en fantastisk utsikt och vackra sommarnätter med midnattssol.” 

I Luleå universitets forskningsrapport ”Effekter av byggandet av Kulturens hus i Luleå. 
Kulturens materia - en analys av kulturhusets värdeskapande” https://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:994865/FULLTEXT01.pdf 
framgår bl.a.  
 
Kulturens hus har skapat ekonomiska och sociala brukar- och 
samhällsvärden genom: 

 Nya arbetstillfällen (ekonomiska värden) 

 Attitydförändringar; kommunmedborgare ökat kulturintresse (sociala värden) 

 Nya kulturella aktiviteter som uppkommit tack vara närheten mellan konsertsalen, 
biblioteket och konsthallen (sociala och ekonomiska värden) 

 Utveckling av organisationer och företag tillhörande besöksnäringen och turismen 
samt konferens- och kongressverksamheterna i regionen (ekonomiska värden) 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:994865/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:994865/FULLTEXT01.pdf


 Husets placering och arkitektoniska utformning skapar en attraktionskraft i termer 
om tillgänglighet, trygghet, bekvämlighet och skönhet samt att huset är öppet för alla 
(sociala värden). 
 

”Nyttan för staden är att Kulturens hus och dess placering i staden drar till sig 
besöksnäringens aktörer. Husets attraktionskraft kan vara det avgörande valet som får en 
konferensarrangör att placera sin konferens i Luleå. Byggandet av Kulturens hus har även 
bidragit till utveckling av kunskap hos konferensarrangörer i länet om planering och 
organisering av konferenser.” 
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Sammanfattning

Föreliggande tomtutredning syftar till att undersöka pla-
ceringen av ett framtida Kongress- och Kulturhus i cen-
trala Eskilstuna. Valet av tomt för den nya byggnaden är 
strategiskt och behöver göras med omsorg utifrån må-
let att skapa en plats som är inspirerande, attraktiv och 
tillgänglig för alla. Med rätt placering ökar också bygg-
nadens möjligheter att aktivt bidra till stadsutvecklingen 
i Eskilstuna, genom att koppla ihop mindre priviligiera-
de stadsdelar med innerstaden, att stärka det kommer-
siella underlaget i stadskärnan eller ta ut riktningen inför 
kommande utveckling. 

Förutsättningar
Programinnehållet för Eskilstuna Kongress och Kultur 
genererar en byggnadsstorlek i spannet 23 000 till 33 
000 m2 BTA, beroende på valt scenario. Det är med an-
dra ord en stor, publik byggnad som ska landa i, eller 
i anslutning till Eskilstunas historiska stadskärna. Det 
medför att utredningen har behövt förhålla sig till en rad 
olika och relativt komplicerade aspekter. Centrala Es-
kilstuna utgör riksintresse för kulturmiljövården påverkar 

flertalet av de analyserade tomterna, vilket medför att 
byggnadens påverkan på stadsbilden i ett senare ske-
de behöver bedömas av Länsstyrelsen. För vissa tomter 
utgör ägarförhållandena en komplikation och i andra fall 
står behovet av att värna parkrum och grönska i en väx-
ande stad i konflikt med en exploatering. De tomter som 
ligger i anslutning till järnvägen påverkas av skyddsav-
stånd till godstransporter och att utformningen av ett 
framtida resecentrum ännu är okänd. 

Att helt komma till rätta med osäkerheten kring dessa 
aspekter är inte möjligt i detta tidiga skede. I vissa fall 
kan besked inte erhållas förrän längre fram i proces-
sen och i andra fall har fördjupade utredningar med syf-
tet att ytterligare belysa frågeställningarna inte bedömts 
som möjliga att genomföra av tids- och resursskäl. Is-
tället har arbetet med tomtutredningen genomförts med 
en hög grad av systematik och transparens, för att det 
ska vara möjligt att backa tillbaka till utredningens ut-
värderingar längre fram i projektet om något vägval 
skulle visa sig svårframkomligt.

Volymskisser för Tullkammaren, Vapnet 2 och Vestalen/Våghalsen samt Rinmansparken
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30/1 kl 10:15-12
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FÖRUTSÄTTNINGAR KLARA 

GEMENSAM UTVÄRDERING 
1-2 alt. rekommenderas för genomförande

Tillvägagångssätt
Processen inleddes med analyser av inte mindre än 7 
olika tomter. Dessa analyserades med avseende på be-
fintliga förhållanden och värden samt vilka möjligheter 
respektive begränsningar en utveckling av tomten skulle 
medföra. Parallellt med tomtanalyserna definierades tre 
olika programscenarier, där innehållet varierar beroende 
på tomtens avstånd till stadens mest centrala delar. 

Utifrån listade funktioner för kultur- respektive kon-
gressverksamhet upprättades och dimensionerades ett 
preliminärt lokalprogram för vart och ett av scenarier-
na med fokus på effektivisering och samverkansvinster 
mellan verksamheterna. Därefter matchades program-
scenarierna med tomterna, varpå en ”provtryckning” 

genomfördes för att undersöka varje tomts kapacitet att 
rymma det tänkta programinnehållet. 

Tomtanalyser och provtryckningar utvärderades därefter 
utifrån uppställda utvärderingskriterier, bland dem pro-
jektets hållbarhetsmål. Därpå valdes några tomter ut för 
fortsatt utredning. För dessa fyra tomter finns enkla lay-
out- och volymsskisser redovisade i en fördjupning. 

Byggnadsantikvariska bedömningar har genomförts pa-
rallellt med arkitektarbetet, med successiva avstämning-
ar av tomtanalyser, provtryckningar och utveckling av 
förstudieförslag för att översiktligt kunna bedöma konse-
kvenserna för riksintresset Centrala Eskilstuna.  

Processkarta

Eskilstuna i april 2019

Mats Hällnäs, utvecklingschef 



1. Lokalbehov
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Verksamhetsidé och verksamhetsbeskrivningar för de 
planerade verksamheterna i Eskilstuna Kongress och 
kultur finns redovisade i ett separat dokument.

Samnyttjande
Ett sammanhållet kongress- och kulturhus behöver ut-
formas multifunktionellt och flexibelt. Det kan medföra 
ett flertal synergieffekter, främst utifrån samnyttjande av 
lokaler. Byggs en anläggning med en stor sal för cirka 
1000 personer kan denna användas för konserter, tea-
ter och som plenum vid kongresser eller andra typer av 
möten. Det skulle medföra en högre beläggningsgrad 
av salen. Detta gäller även andra typer av lokaler i bygg-
naden. Ju mer flexibla och öppningsbara ytorna görs 
desto fler användningsområden och möjligt samutnytt-
jande. Även funktioner såsom foajé, garderob, toaletter, 
loger, blackbox med mera är den typ av ytor som kan 
samnyttjas. Det är därför viktigt att bygga funktionellt 
och flexibelt, med rum som enkelt kan ställas om och 
användas för olika ändamål och parallellt. Detta medför 
att husets yteffektivitet förbättras jämfört med om kon-
gressen eller kulturen ensamt skulle behöva bära samt-
liga driftskostnader. 

En förutsättning för att detta ska fungera är att i ett ti-
digt stadie jobba med att hela huset får en samsyn i vil-
ka spelregler som ska gälla. Med det menar vi att delar 
av huset ska kunna nyttjas av många olika verksamhe-
ter på olika tider. Verksamheter kommer alltså inte kun-
na ”boa” in sig för mycket på ytor som ska kunna nyttjas 
av flera.

Att bygga och samlokalisera en kongresshall med ett 
kulturhus medför också synergieffekter genom att det 
skapas aktivitet. Om kulturhuset fylls med kulturverk-
samheter som lockar dagliga besökare bidrar det till 
liv och rörelse i och omkring byggnaden. Beroende av 
byggnadens placering, ytor och resurser i kombination 
med vilka kulturverksamheter som kan inrymmas, finns 
det många olika alternativ och potentiella synergieffek-
ter. 

Tomtutredningen utgår ifrån att kongress- och kultur-
huset består 5 olika delar: Kongress, konferens, hotell, 
kulturskola och, beroende på placering, bibliotek. 
I huset finns gemensamma lokaler som också kan nytt-
jas multifunktionellt och flexibelt: 

Den stora konsert och kongresshallen lämpar sig för 
större sceniska evenemang som konserter såväl akus-
tiska som elförstärkta, där finns även ett orkesterdike 
som ger möjlighet till musikaluppsättningar. Lokalen är 
också väl avpassad för kongressverksamhet och kan ta 
upp till 1000 personer sittande. Övre läktaren kan skär-
mas av och användas för konferens eller konsertverk-
samhet för grupper upptill 300 personer eller som ut-
ställningslokal. 

I blackboxen finns möjlighet till konferensverksamhet 
och till mindre konserter både för akustisk och elför-
stärkt musik. Lokalen passar också bra för dans eller te-
aterföreställningar. Lokalen tar ca 270 personer sittan-
de. Läktaren kan dras undan vilket ger en tom golvytan 
för exempelvis konsert, utställningar och mingel. 

Föreläsningssalen tar 175 personer i biosittning och 
lämpar sig också bra för mindre konserter. Lokalen kan 
även användas som utställningslokal. 

I kulturskolan finns 6 större salar som kan användas av 
kongressen som föreläsningssalar när inte kulturskolan 
har undervisning. 

De två restaurangerna i huset lämpar sig också för olika 
evenemang som framträdanden för sittande/ätande pu-
blik eller konserter för stående publik. 

Biblioteket utformas som ett stort bibliotekslandskap 
med bl.a. en öppen scen och tysta läsesalar samt ska-
parverkstäder som fysiskt ligger i anslutning till kultur-
skolans lokaler. På så sätt skapas en naturlig koppling 
mellan de två kulturinstitutionernas verksamheter. 

Verksamhet                       



7

TO M T U TR ED N I N G ES K I LST U N A KO N G R ES S OC H K U LT U R

Referens: Karlstad CCC

Referens: Uppsala konsert och kongressKulturskola

Kongress

Bibliotek Referens: Spira, Jönköping (Smålands Musik och Teater)
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3 scenarier:                      
Preliminärt lokalprogram 

Lokalprogrammet ska ses som en preliminär dimensio-
nering av lokalerna i det framtida Eskilstuna Kongress 
och Kultur. Utgångspunkten är verksamhetsbeskriv-
ningarna för kultur- respektive kongressverksamheten, 
referensvärden från liknande projekt samt en analys av 
de programöverlappningar och lokaleffektiviseringar 
som en samförläggning medför. Det preliminära lokal-

programmet har vidare delats in i tre olika programsce-
narier anpassade efter den nya byggandens placering. 
Bakom detta ligger främst bedömningen att bibliote-
ket endast kan vara en del av innehållet om byggnaden 
får en mycket central placering. I de mest centrala läge-
na kan det även vara aktuellt att komplettera bygganden 
med en biograf.
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SAMMANSTÄLLNING PRELINIÄRT LOKALPROGRAM
Antal Storlek Antal Summa

Lokal / rumstyp pers/rum Yta rum Netto area Kommentar

KULTUR

Stadsbiblioteket
Bokhall, entré med återlämning, disk, tidningar/tidskrifter, 

sorteringsmaskin Gärna i markplan - ett plan (nuvarande bokhall 3000)

Caféyta/lunchservering, se gemensamt I anslutning till "torget"

Bokhall, barnavdelning Gärna kopplad till kulturskoledelen

Bokhall, berättar- och skaparverkstad 100 Ligga i landskapet som "öar", kan användas till kongress/möten

Bokhall, vuxenavdelning, öppen scen

Ligga i landskapet som "öar", öppen scen kan användas till 

kulturskola

Bokhall, ungdomsavdelning Ligga i landskapet som "öar"

Bokhall totalt 3860

(nuvarande är ca 4200kvm) Allt i en öppen yta som avgränsas med 

annat än fasta väggar

Grupprum 6 10 6 60 Ska ligga i landskapet som "öar"

Tyst läsesal 10 50 2 50

WC personal, i bokhall 2 1 2

WC bokhall, besökare 2 6 12

RWC 5 2 10

Förråd/magasin 1000 ( om vi ligger kvar kan bef förråd användas. 1250kvm)

Nettoarea 4994

LOA 5021 Faktor 1,2 på smårum

Kulturskolan

Undervisningsrum musik, akustisk 5 20 23 460

Undervisningsrum, orkester 120 140 1 140

Extra takhöjd. Bra att ha i anslutning till kongress- förutsätter att det 

finns förråd att ställa undan musikintrstrument. Skola förtur

Undervisningrum, akustisk ensemble 15 40 2 80

Undervisningsrum, akustisk ensemble 20 60 3 180

Undervisningsrum, slagverk 5 20 1 20

Undervisningsrum, slagverksensemble 10 70 1 70

Undervisningsrum stor ensemble pop/rock 25-90 100 1 100

Extra takhöjd. Bra att ha i anslutning till kongress- förutsätter att det 

finns förråd att ställa undan musikintrstrument. Skola förtur

Undervisningsrum liten ensemble pop/rock 10 40 4 160

Undervisningsrum, allaktivitet 40 100 1 100

Lektionssal för filmredigering och digitalt musikskapande 15 50 1 50

Filmstudio/grupprum 6 30 1 30

Inspelningsstudio, teknikrum 5 20 2 40

Dans- och nycirkussal 40 120 1 120

Extra takhöjd. Kan vara bra att lägga i anslutning till kongress att 

använda med reservation för känsligt golv. Skola förtur.

Teatersal (s.k. black box) 100 120 1 120 Extra takhöjd.  Bra att ha i anslutning till kongress.Skola förtur

Kombo dans- och teatersal 40 100 4 400

Extra takhöjd. Kan vara bra att lägga i anslutning till kongress att 

använda med reservation för känsligt golv. Skola förtur.

Bild-/keramiksal 20 50 3 150

Bild- och keramikförråd 15 1 15

Brännrum 15 1 15

Torkrum 15 1 15

Notbibliotek 4 30 1 30

Teknikerarbetsrum 3 30 1 30

Teknikrum 10 4 40

Omklädningsrum med duschar, elever 35 2 70 avser koppling till dansverksamhet

Omklädningsrum med duschar, lärare 10 2 20 avser koppling till dansverksamhet

Loger med duschar, elever 35 2 70 Kopplat till teatern

Kopiering 10 2 20 Närheten av notbiblioteket

Kostymförråd 150 1 150

Verkstad/ateljé 10 40 2 80

Personaltoalett 2 2 4

WC elever/ besökare 2 20 40  

RWC 5 5 25

Nettoarea 2844

LOA 3697 Faktor 1,3 (högre pga många smårum)
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Gemensam administration

Kontor med egen arbetsplats 5 14 5 70

Dubbelkontor med två arbetsplatser 10 14 5 70

Kontorslandskap 90

Konferensrum 15 30 2 60

Kontor med egen arbetsplats mötesbord 5 14 5 70

Tysta rum 8 8 64

Pausrum/lunchrum 80 1 80

WC personal 2 8 16 1 per 15 p

RWC 5 2 10

Vilrum 8

Kopiering 20

Antal personer 110

LOA 1870 Nyckeltal 17 m2/pers

KULTUR, LOA 10588

GEMENSAMT KULTUR OCH KONGRESS

Entré

Entré inkl 2 Receptionsdelar (Kongress/Allmän) 400 1 400 Ev café och utställningsytor integrerat

Restaurang 140 1 140

LOA 540 Ingen uppräkning

Stora salar

Blackbox 50+270 380

Ska kunna mörkläggas och kunna användas liknande en "blackbox" 

bör kunna mörkläggas. Används även av kongres/möten.  

Scenrum: 50p Publikdel: 270p Höjd? scenkrav enligt riksteatern?

Loger, sidoscen, teknikrum osv. 220

Kongress och konsertsal  delbar i 300p/700p, 1000 800 1 800 inkl. orkesterdike, snabbt ställas om till ren yta, scen större än 

vås/uppsala för att få plats med teater/musikal/kör/symfonier. Ljud 

och ljus hög kvalitet. Ställbar akustik. Sköna stolar. Takhöjd scen ca 

20m ( se uppsala/riksteaterns storleksguide, röd/grön scen) 

(scenrum.nu) + scenutrymmen bakom scen .Lastkaj med tak. 

Bokbuss stå inomhus. Viktigt att måltidsyta ligger med närhet till 

kongress/konsert/utställarlokaler (Karlstad CCC bra exempel, ca 2 

min stransportsträcka, fika nära-ok att gå lite längre när man ska 

äta)  

Konsert- och föreställningslokal ("aula") föreläsningar

175 200

Scenen ca 60 kvm + utdragsläktare (mindre krav på stolarna. Ska 

kunna mörkläggas. Ev scen i anslutning till utställaryta? Se ACC 

evenemangshall (svartmålad)

Nettoarea 1600

LOA 1600 Ingen uppräkning

GEMENSAMT, LOA 2140
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Kongress

Garderob inkl bagageutrymmen 100 1 100

Toaletter (i sektioner) 2 60 120 1 på 20

Konferenslokaler 110 150 2 300

Konferenslokaler 50 75 4 300

Konferenslokaler 40 60 4 240

Konferenslokaler 32 45 4 180

Konferenslokaler 16 25 4 100

Grupprum 8 10 10 100

Utställar- och mingelytor (exkl måltidsyta) 1800 1 1800

Måltidsyta 1000 1500 1 1500 Flexibel och kan skärmas av beroende på aktiviteter

Barer 30 7 210

Bäst om de kan vara mobila. Ståbord. Mingelyta. I anslutning till 

konsert/kongresshall. Bemannas vid behov

Loger 4st x 30 kvm 30 4 120

Lagerytor bakom scen 100 1 100

Toaletter (i sektioner) 2 60 120

Tillagnings- och beredningskök 300 1 300

Uppläggningskök i anslutning till måltidsyta 30 2 60

Förrådsutrymme kök inkl. kyl- och frysrum 300 1 300

Godsmottagning/lager/avfall 400 1 400 Plats för uppställning bokbuss, avfall skilt från rent inkommande

Hissar anslutningar

Ska kunna transportera mat till alla våningar där det finns 

verksamhet. Kunna transportera orkesterutrustning (slagverksrum 

t.ex.) Kunna transportera utställarmaterial till utställarytor

Nettoarea 6350

LOA 6662

Hotell 200 rum

LOA 6250 Nedräknat från erfarenhetssiffror 35-45 m2 per rum BTA

Biograf

Salong 1 200 500 Uppgifter från Svensk Bio: 11 m i våningshöjd (9,5 m fritt)

LOA 2500 Uppskattad yta från Svensk Bio

LOA TOTAL 28140

BTA TOTAL 33768 Faktor 1,2





2. Tomtanalyser
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Stad i förvandling

Pågående planering i centrala Eskilstuna
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och tidigare har hela industriområdet i Munktellsta-
den omvandlats till ett område för både näringsliv, kul-
tur och idrott. I samma område planeras nu också för en 
ny grundskola. För tre år sedan stod också det nya Fri-
stadstorget klart, som idag är en av Eskilstuna mest liv-
fulla platser. Byggnationen av den nya högskolan pågår 
– Mälardalens högskola, som kommer att invigas under 
år 2020. Högskolan är av stor vikt för Eskilstuna fort-
satta utveckling och dess 4000 studenter bidrar starkt 
till en levande stad. I direkt anslutning till den nya hög-
skolan planeras nu också för att omvandla det offentliga 
rummet till en plats för studenter. I fokus står interaktion 
och möten mellan människor. Ett sätt att öka högsko-
lans närvaro i staden. 

Eskilstuna Kongress och Kultur ur ett 
stadsutvecklingsperspektiv
Med den snabba urbaniseringen har staden som lev-
nadsplats fått en kraftfull renässans. Det leder i sin tur 
till nya krav både på utformning och på funktion. Upp-
levelsen av stadsrummet blir mer avgörande och vil-
ken typ av stadsliv som erbjuds blir allt viktigare. Att 
skapa ett kongress- och kulturhus i Eskilstuna bidrar 
till många positiva effekter och ökar stadens attraktivi-
tet som helhet. Ett spännande kulturliv ger också viktiga 
konkurrensfördelar för Eskilstuna. Ett rikt utbud av kul-
turaktiviteter, både som aktör och som konsument, är en 
viktig dimension i ett långsiktigt, hållbart samhälle. 
Flera av varandra oberoende rapporter visar att goda 
livsmiljöer med ett rikt kulturliv är en av flera anledningar 
till varför man väljer att flytta till en specifik plats. 
Förutom att det berikar människors fritid står kultur och 
kreativa näringar för sysselsättning och bidrar till att 
skapa en attraktiv livsmiljö. I korthet kan sägas att mo-
dern forskning om drivkrafter för stadsutveckling pekar 
på att en positiv stadsutveckling ofta går hand i hand 
med utveckling av stadens kulturella tillgångar som ut-
gör en viktig del av det vi som individer associerar med 
god livskvalitet. (Se till exempel Bianchini 1990, Jewson 
&MacGregor 1997, Law 2002 och Cars 2003). 

Det viktiga stadslivet utvecklas därmed och Eskilstuna 
blir än mer en intressant stad att bo och verka i. 

En växande stad i en dynamisk region
Eskilstuna kommun är en av landets snabbast växan-
de kommuner. Kommunen har idag ca 105 000 invåna-
re och växer fortsatt med mer än 1000 personer per år. 
Intresset för att bo, leva och arbeta i kommunen är stort, 
både i städerna och på landsbygden. Kommunen ut-
vecklas genom nya parker, gator och torg. Trycket att in-
vestera och etablera sig i kommunen växer. Att kommu-
nen kan erbjuda ett rikt och varierande utbud av service 
och kultur i kombinationen med attraktiva stadsrum där 
människan är satt i fokus blir viktigt för att fortsätta ut-
vecklas, inte minst då Eskilstuna befinner sig i en kon-
kurrenssituation med sin omvärld.

I ett regionalt perspektiv befinner sig Eskilstuna i en 
spännande och viktig kontext. Kommunikationsmöjlig-
heterna med vår omvärld är avgörande för fortsatt ut-
veckling, både som bostadspendlingsort och arbets-
pendling. Med början hösten 2019 kommer successivt 
33 nya tåg att sättas in på bl.a. Svealandsbanan där 
turtätheten kommer att öka till 30-minuterstrafik. Prog-
nosen visar att resande kommer att fördubblas fram till 
2025. Kopplat till detta pågår planeringen av ett nytt 
resecentrum. Målet är inte enbart att skapa en attrak-
tiv nod för en ökad andel resenärer. Platsen ska ock-
så överbrygga den barriär som järnvägen utgör och bli 
en viktig länk för att knyta samman stadsdelarna Nyfors 
och centrum.

Pågående och genomförda projekt
I takt med att Eskilstuna växer ökar behovet av fler bo-
städer. Planeringen och byggnadstakten av bostäder 
måste sägas vara hög, särskilt om man blickar tillbaka 
och gör en jämförelse för 10 år sedan.  Bara i de cen-
trala delarna byggs och planeras det för 3000 bostä-
der och som i ett tänkt scenario kan vara färdigställda 
år 2025. Eskilstuna har en planeringsmässig höjd för 10 
000 - 15 000 bostäder fram till 2030.

I centrum med angränsade områden kan man kanske 
tydligast se den förändring som Eskilstuna nu genom-
går och då inte bara bostäder. För att ge några exempel 
så har det byggts en ny sportarena i Munktellstaden, 
Stiga Sports Arena. Munktellbadet har nyligen invigts 
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Övergripande stadsanalys
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det viktigaste integrerande stråket som förbinder Väs-
ter med Gamla stan via Rinmarksparken och Fristads-
torget. Radermachergatan har också potential att bli ett 
viktigt öst-västligt stråk. En utveckling av bebyggelsen 
och verksamheterna längs denna gata har möjlighet att 
utvidga upplevelsen av stadskärnan och bredda utbu-
det av centrumfunktioner. Å-stråket, gatorna runt Eskil-
stunaån, är betydelsefulla för staden både ur samman-
bindande, rekreativa och identitetsskapande aspekter.
En medveten placering av den nya Kongress- och kul-
turbyggnaden kan bidra till att stärka ett eller flera av 
stadens viktiga stråk och därmed bidra till att både inte-
grera stadsdelar med varandra och att vidga upplevel-
sen av Eskilstunas stadskärna.

Barriärer
Järnvägsområdet är en påtaglig barriär idag. Utform-
ningen av stationsområdet och spåren gör att stadsde-
larna söder om spåren, som Nyfors, är dåligt fysiskt in-
tegrerade med staden i övrigt och upplevs ligga perifert 
trots sitt centrala läge. Tullgatan i väster och Kyrkogatan 
i öster har en utformning som genomfartsleder i mötet 
med centrum, där planskillnader vid järnvägsspåren bi-
drar till en otrygg upplevelse. Hamngatan är hårt trafike-
rad i stadens centralaste delar och kan därför upplevas 
som en barriär mellan stadsfronten och å-rummet. Å-
rummet i sig har en viktig funktion som visuellt samman-
bindande rum genom hela staden, men fungerar också 
som fysisk barriär i vissa lägen som har långt till när-
maste bro. En ny kongress- och kulturbyggnad kan, ge-
nom medveten placering, bidra till att överbrygga fysis-
ka eller mentala barriärer i staden. 

Större målpunkter
Eskilstunas stadskärna har ett flertal målpunkter som 
fungerar som noder i stadsväven. Centralstationen, den 
vardagliga målpunkten för in och utpendlare, Fristads-
torget, stadens viktigaste centrala offentliga rum, Mälar-
dalens Högskola som är under uppförande vid Hamn-
gatan och Munktellområdet, med nya badet och arenan. 
Eskilstunaån är den centrala livsnerven, som binder 
samman staden. Ån är kantad av en serie viktiga offent-
liga byggnader som är väl synliga på grund av vatten-
rummets storlek. 
  
En placering av Eskilstuna Kongress och Kultur söder 
om spårområdet kan knyta fysiskt segregerade stads-
delar till varandra. En placering väster om stadskärnan 
kan peka ut den nya riktningen för den planerade stads-
utvecklingen på väster och en placering i centrum kan 
stärka stadens centrala delar som målpunkt i en tid när 
den traditionella handeln tappar i betydelse. Byggnaden 
kommer att bli en ny viktig målpunkt i staden, och va-
let av placering kommer därför att påverka stadsutveck-
lingen under lång tid framöver.

Stråk
I centrala staden finns ett antal stråk under utveck-
ling. Kunskapsstråket längs Drottninggatan, från järn-
vägsstationen, via MDH vidare mot Munktellstaden är 
en viktig axel. Utvecklade verksamheter och offentli-
ga funktioner längs gatan, eller i dess närhet, kan stär-
ka gatan som det mest betydelsefulla sammanbindan-
de stråket i nord-sydlig riktning. Kungsgatan är idag en 
av de viktigare kommersiella gatorna och har med sin 
långa sträckning i öst-västlig riktning en potential att bli 
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7 tomtalternativ

KV VESTALEN/VÅGHALSEN
SCENARIO 2 OCH 3

RINMANSPARKEN
SCENARIO 2 OCH 3

NYFORS
SCENARIO 1

TULLKAMMAREN
SCENARIO 1

VAPNET 2
SCENARIO 2 OCH 3

MUNKTELLTOMTEN
SCENARIO 1

STRÖMSHOLMEN
SCENARIO 1 OCH 2
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Tomtanalyser
Processen inleddes med analyser av de 7 olika tomterna 
som undersöktes med avseende på befintliga förhållan-
den och värden såsom:

- omgivningens skala och stadstypologi
- platsens synlighet i stadens större skala idag
- relationen till viktiga offentliga platser och stråk
- platsens eventuella betydelse som mötesplats/ 
 rekreativ yta idag – och för vem
- gröna/rekreativa värden
- landskapsrummets topografi
- eventuella fysiska barriärer
- trygghet och säkerhet 

Samt möjligheter och begränsningar såsom:

- Platsens möjlighet att skapa nya samband samt  
 att stärka planerade/potentiella stråk
- Möjligheten att tillskapa nya offentliga yttre  
 platser
- Påverkan på befintliga gröna värden och möjlig 
 heten att tillskapa nya
- Platsens möjliga synlighet i framtiden
- Platsens framtida möjlighet som mötesplats  
 och/eller rekreativ yta i framtiden - för många
- Ökad trygghet och säkerhet 

Provtryckning
De tre definierade programscenarierna matchades 
därefter med de aktuella tomterna varpå en ”prov-
tryckning” genomfördes för respektive scenario, med 
syftet att undersöka varje tomts kapacitet att rymma 
programinnehållet. Provtryckningen redovisas som 
enkla volymer i form av volymsstapeldiagram tillsam-
mans med analysen av respektive tomt på kommande 
sidor. 

I helhetsbedömningen av de olika tomternas potential 
för Eskilstuna Kongress och Kultur har stadsanalysen 
sammanvägts med platsens förhållande till Riksintres-
set Eskilstuna innerstad samt hur väl platsen har möj-
lighet att uppfylla de hållbarhetsmål som formulerats 
för projektet. 

7 Alternativa tomter
I tomtutredningen har ett antal tomter varit aktuella för 
analys och utvärdering. 

Dessa är:

- Strömsholmen
- Nyfors, på parkeringen längs spåren
- Vestalen/Våghalsen på Radermachergatan,  
 mitt emot nuvarande Stadsbibliotek
- Tullkammaren, mellan spåren vid    
 Eskilstuna busstation
- Vapnet 2, norr om Rinmanparken,    
 längs Kungsgatan
- Munktell, norr om Gränsgatan
- Rinmanparken, längs Kungsgatan
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TOMT STRÖMSHOLMEN
SCENARIO 1 OCH 2

begränsar möjligheten att komma till en kultur- och kon-
gressbyggnad för besökare och även för angöring med 
tyngre trafik. 

En bebyggd Strömsholmen stärker inte några direk-
ta samband, men kommer att utgöra en målpunkt i sig. 
Norra sidan av Faktoriholmen skulle behöva få breda-
re gångstråk och logistiken med inlastning är svår att 
åstadkomma utan en utfyllnad av delar av vattenrummet. 
Stor risk finns för konflikt med övriga trafikslag längs 
Hamngatan. Kopplingen till MDH har potential, men 
de två byggnaderna, med sina behov av förplatser, kan 
också komma att konkurrera om utrymmet. 

Platsen är idag underutnyttjad, men bevuxen med flera 
stora 100-åriga träd. De gröna värden som finns skulle 
gå förlorade med en ny byggnad av den aktuella skalan. 
Platsen används i liten utsträckning som park idag, men 
möjligheten att ta tillvara och utveckla de befintliga grö-
na värdena för rekreativa funktioner är stor. 

Å-rummet kantas idag av tydliga stadsfronter mot det 
stora landskapsrummet. Planeringsprincipen med Fri-
stadskvarter är avläsbar med avseende på varierad ska-
la, fram- och baksidor som varvas mot ån och en mång-
fald av uttryck. Längs ån ligger flera viktiga offentliga 
byggnader, från Klosters Kyrka till den nya byggnaden 
för Mälardalens Högskola. Ute i å-rummet finns lägre, 
äldre, fristående kulturhistoriskt betydelsefulla byggna-
der och relativt välbevarade helhetsmiljöer. Platsen lig-
ger i fonden av Drottninggatan, och idag syns ån och de 
norra delarna av centrala staden i siktlinjen längs kun-
skapsstråket. En byggnad här skulle därför vara mycket 
synlig, men riskerar samtidigt att förta sikten mot andra 
sidan av Eskilstuna ån, och därmed äventyra stadens 
samband runt vattenrummet. 

Strömsholmen är en av Eskilstunas mest centrala och 
synliga platser. Trots det är platsen förhållandevis svår-
åtkomlig, med dålig tillgänglighet från norr, över Fak-
toriholmen. Hamngatan i söder är hårt trafikerad, vilket 
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Scenario 1

Scenario 2

I Drottningggatans förlängning

I Drottningggatans förlängning

Från Nybron

Från Nybron

Från Stadsparken

Från Stadsparken
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Tomten är liten i relation till det stora programmet och 
med det exponerade läget mitt i ån kommer byggna-
den behöva utformas med framsidor åt alla håll, vilket är 
en svårighet med tanke på inlastningsfunktioner och lo-
gistik som följer på verksamheten. De möjliga rekreativa 
värden som platsen har idag kommer i att gå förlorade 
och tung trafik kommer att behöva angöra byggnaden. 
Byggnadstekniskt kommer grundläggning och bygg-
platslogistik vara komplicerade på Strömsholmen. Den 
stora skala som byggnaden kommer att få riskerar att 
skada befintliga rumsliga samband och värden, och ut-
mana Riksintresset genom en påtaglig negativ inverkan. 

Sammantaget har platsen alltför många komplikationer 
för att vara aktuell för Eskilstuna Kongress- och Kultur. 

Kongress- och Kultur på Strömsholmen har potential 
att stärka betydelsen av Kunskapsstråket fram till vatt-
net, och kan, rätt utformad, stärka sambanden mellan 
norra och södra sidan av ån. En byggnad i det här läget 
kommer att utgöra fondmotiv till Drottninggatan, och har 
potential att stärka kopplingen till MDH. Men, trots sitt 
centrala läge har platsen svag tillgänglighet över den 
trafikerade Hamngatan, eller via svaga stråk från norra 
sidan av ån. Från byggnadens foajéer och allmänna ytor 
kommer å-rummet och Eskilstunas kulturhistoriska mil-
jöer kunna vara avläsbara och därmed tillgängliggjorda 
på nya sätt. 

Scenario 1 med hotellet i en fristående byggnad Scenario 2 med hotellet i en fristående byggnad
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här skulle främst ha fördelen av närhet till stationen och 
resecentrum, men inte till övriga betydelsefulla offent-
liga platser och byggnader i staden. Möjligheterna på 
platsen att genom en byggnad skapa nya offentliga rum 
för vistelse är små. Möjligtvis kan en entré mot Västra 
Åsgatan kunna skapas, men skulle bara i begränsad ut-
sträckning bidra till stärkta stråk i centrum. 
Tomtens långsmala form är i sig en utmaning för det 
tänkta programmet och ger en begränsning i hur sam-
band mellan viktiga verksamhetsdelar ska kunna åstad-
kommas. 

Sammantaget kan konstateras att tomten ligger vid sto-
ra och svårforcerade barriärer. En ny offentlig bygg-
nad här har svårt att bidra till att knyta omkringliggande 
stadsdelar närmare varandra. Oklarheter kring begräns-
ningar i utformning på grund av farligt gods samt fram-
tida Resecentrums utsträckning är en stor risk och gör 
att tomten inte är aktuell för vidare studier av en ny kon-
gress- och kulturbyggnad. 

Parkeringen söder om spåren, vid Nyfors, är omgiven 
av barriärer på flera sidor. Spåren i sig, de långsträckta 
bostadskvarteren söder om tomten med få anslutande 
gator och den svaga anslutningen till Västra Åsgatan, 
där vägen går i tunnel under spåren, gör tomten omgär-
dad av svårforcerade barriärer. 

En ny kongress- och kulturbyggnad här har möjlig-
het att stärka centrala stadens samband med Tunaval-
len och Parken Zoo. Önskvärt skulle vara att byggna-
den kan stärka sambanden mellan Nyfors och centrum, 
men tomtens långsträckta form och bakomliggande bo-
stadsbebyggelses utformning, gör nya nord-sydliga 
kopplingar svåra att åstadkomma. 

Ett nytt resecentrum och omformade plattformar är un-
der utredning och stor ovisshet råder om hur de kom-
mer att se ut, vilket gör det svårt att bedöma möjlighe-
terna för tomt Nyfors. En kongress- och kulturbyggnad 

TOMT NYFORS
SCENARIO 1
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Scenario 1

Från järnvägsstationen Från Västeråsvägen
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TOMT TULLKAMMAREN
SCENARIO 1

ka det upplevda avståndet mellan de södra och norra 
delarna av centrala Eskilstuna och därmed gynna inte-
grationen av idag segregerade stadsdelar. Mot Kyrko-
gatan bör en ny byggnad ansluta med entréfunktioner 
till gatans nivå, vilket kan dämpa gatans karaktär av tra-
fikled genom staden, samt stärka å-stråkets förlängning 
söderut. 

Nytt resecentrum och ombyggnad av spår är under pla-
nering, men det är idag oklart hur detta ska utformas. 
Det utgör i sig en risk för en placering av byggnaden 
här, men kan också, rätt utformat, innebära möjligheter 
för platsens potential.

Platsen är idag en slags ”ickeplats” som är svårtillgäng-
lig på grund av omgivande spår och nivåskillnader ner 
mot Kyrkogatan, vilka upplevs som svårforcerade barri-
ärer. På tomten ligger Tullhuset som ska bevaras. Bygg-
naden är kulturhistoriskt intressant och viktig för Riks-
intresset. Tomten gränsar i öster mot å-stråket, som har 
en potential att utvecklas söder om Fors kyrka. 

En kongress- och kulturbyggnad här ger möjlighet att 
koppla byggnaden mot Tegelbruksgatan/Gymnasiega-
tan via en entré under spårbroarna. Stråket mellan Järn-
torget och Fristadstorget skulle med en sådan åtgärd 
kunna stärkas och miljön under broarna kunna aktive-
ras och därmed få en tryggare utformning. En aktiverad 
koppling mellan Järntorget och Fristadstorget kan mins-
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Sammanfattningsvis kan konstateras att platsen har po-
tential att stärka kopplingen mellan Järntorget och Fri-
stadstorget och därmed föra Nyfors och centrum när-
mare varandra. Platsen uppfattas idag som ocentral, 
vilket dock är en svaghet. En möjlighet att skapa ett su-
perurbant och centralt entréläge under spårbroarna 
finns. En offentlig byggnad här skulle också kunna stär-
ka stråket runt Eskilstunaån och bli ett tillägg till den 
serie viktiga offentliga byggnader som ligger längs å-
rummet. Tullhuset bör införlivas i ett tänkt kultur- och 
kongressprogram på platsen. Relationen till Fors kyrka 
måste hanteras varsamt, men tomtens storlek ger vissa 
friheter i utformningen. Ovissheten kring spårområdets 
framtida utformning är en risk. 

Tomten bedöms tillräckligt intressant för vidare studier, 
med ett programscenario utan bibliotek, då läget idag 
bedöms ligga alltför ocentralt för biblioteksverksamhe-
ten. 

Tomten ligger nära viktiga och identitetsbärande es-
kilstunamiljöer, som Stålfors mäktiga industrilandskap, 
Fors kyrka, Gamla stan och Tullhuset. En ny målpunkt, i 
form av Kongress- och Kultur kan bredda bilden av Es-
kilstunas centrum och de värdefulla historiska miljöer-
na kring åns södra delar. Nya samband med industrimil-
jöerna i sydost och med andra viktiga kulturmiljöer kan 
skapas, vilket kan stärka Eskilstunas identitet. För att 
åstadkomma detta bör nivåskillnaden mot Kyrkogatan 
byggas bort och byggnaden ges en ny aktiv fasad mot 
gatan och ån. Även mot Tegelbruksgatan/Gymnasiega-
tan bör byggnaden ha en entrésituation på gatans nivå, 
för att stärka kopplingen till centrum. Möjliga förbindel-
ser till nytt Resecentrum vore önskvärt och bör utredas 
i ett eventuellt senare skede.

Tomten är relativt stor, vilket ger frihet i möjligheterna att 
utforma byggnaden och dess samband. Skalan kan bry-
tas ned och höjden på byggnaden begränsas om det vi-
sar sig önskvärt i vidare studier. Tullhuset måste ges en 
ny roll och tillräckligt utrymme för att inte förlora sitt kul-
turhistoriska värde.  

Scenario 1 Från järnvägsstationen

Från Öster (den gamla staden) I Tegelbruksgatans förlängning
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TOMT VAPNET 2
SCENARIO 1 OCH 2

En kongress- och kulturbyggnad här skulle stärka de 
östvästliga sambanden i centrala staden, där Kungsga-
tan har potential att bli stadens viktiga stråk från Svea-
plan, via Fristadstorget och det kommersiella centrum, 
via Rinmansparken och Kongress- och Kultur vidare 
mot väster. Idag slutar Radermachergatan i en parke-
ringsplats. Med en byggnad på kv Vapnet 2 skulle gatan 
kunna förlängas och ansluta till Libergsgatan och där-
med etablera ytterligare en viktigt östvästlig förbindel-
se mellan centrum och väster. Den nyligen färdigställ-
da bron mellan Munktellområdet och Stenmansgatan 
skulle få ökad betydelse som länk mellan norr och söder 
och stärka platsens potential ytterligare som nod mellan 
både öst och väst samt norr och söder.

Platsen ligger vid Kungsgatan, ett av centrala stadens 
viktiga stråk som förbinder de östra delarna med ut-
vecklingsområden väster om stadskärnan. Kungsga-
tan har idag karaktären av trafikled öster om centrum, 
men planer på att omvandla den till en stadsgata även 
här pågår. Tomten angränsar till Rinmansparken i sö-
der och Rothoffsparken i norr och är del av ett histo-
riskt öppet grönt samband mellan järnvägen i söder och 
Eskilstunaån i norr. Idag används platsen för parkering 
och utgör ett avbrott i det historiska gröna sambandet. 
I östvästlig riktning bildar dagens parkeringsplats, till-
sammans med Trafikverkets kontor och den hårt trafike-
rade Kungsgatan, ett inaktivt glapp i stadsväven mellan 
centrum och den växande stadsdelen öster om parken. 
Ny bebyggelse i tomtens närhet, hörnet Kungsgatan/
Tullgatan och det planerade äldreboendet längs Stall-
gången kommer att rumsligt definiera både gatu- och 
parkrum i området. 
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Scenario 1

Scenario 2

Från parken

Från parken

I Kungsgatans förlängning

I Kungsgatans förlängning

Från Munktellområdet

Från Munktellområdet
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Vid en ombyggnad av spårområdet och Resecentrum 
kan en uppgång i ett läge längre västerut än idag skapa 
ytterligare närhet till stationen från platsen. Frågan bör 
bevakas i en framtida utformning av Resecentrum.

Sammantaget kan konstateras att tomten kan utgöra en 
viktig pusselbit i stadens utveckling västerut. En ny kon-
gress- och kulturbyggnad kan bli ankare i Kungsgatans 
förlängning och även koppla mot Radermacherstråket. 
Möjligheten att skapa närhet till ett framtida Resecen-
trums västra del kan stärka platsens centrala läge ytter-
ligare. Även närheten till Munktellområdet, via den nya 
gångbron över Eskilstunaån, är en fördel för platsen och 
stadens framtida utveckling på bägge sidor om ån. De 
stora synergier som kontakten mellan parken och bygg-
naden kan ge till både park och verksamhet har stor po-
tential. Bedömningen är också att platsen klarar den 
större skala som en kongress- och kulturbyggnad inne-
bär. 

Tomt Vapnet 2 har bedömts intressant för vidare stu-
dier. 

Rinmansparken har stort värde som grön lunga i en allt 
mer förtätad innerstad, både för nära rekreationsmöjlig-
heter och för de ekologiska funktionerna. Idag är par-
ken delvis bullerstörd och behov finns att utveckla dess 
kvaliteter och funktioner. En målpunkt som en kongress- 
och kulturbyggnad skulle utgöra har möjlighet att bli 
en injektion för parken genom att tillföra flöden av nya 
grupper av människor till parken och därmed också ver-
ka trygghetsskapande. Parken skulle fungera som för-
plats till byggnaden och verksamheten kan också ta 
plats i parken. Genom sitt läge vid det stora öppna par-
krummet blir byggnaden synlig som målpunkt från ett en 
stor del av staden. 

Runt parken ligger ett antal storskaliga byggnader, fle-
ra med tydlig industrikaraktär. En ny stor byggnad skul-
le därför inte vara främmande på platsen, utan bli en av 
flera relativt stora och höga byggnader i området. Tra-
fikverkets kontorsbyggnad är en av dessa, som med sin 
placering dock riskerar att skymma en kongress- och 
kulturbyggnad, från Kungsgatan sett. 

Scenario 1 med hotell i fristående byggnad Scenario 2 med hotell i fristående byggnad
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TOMT VESTALEN/VÅGHALSEN
SCENARIO 2 OCH 3

lymhantering, med lägre sockelbyggnader om 2-3 vå-
ningar och högre, från gatan indragna volymer.

Platsen är synlig från Fristadstorget via Radermacher-
stråket. Trots närheten till ån är platsen inte synlig däri-
från på grund av biblioteksbyggnadens högdel och te-
aterns scenhus. Då en byggnad på tomten bör inordna 
sig i kvarterstadens grammatik och programmets stor-
lek troligen innebär att hela ytan kommer att bebyggas, 
är det svårt att skapa förplatser runt byggnaden, vilket 
bland annat gör att byggnaden, trots sitt centrala läge, 
inte kommer att bli uppenbart påtaglig som landmärke. 

Den centrala platsen är värdefull och det är en tidsfrå-
ga innan den omvandlas från parkering till något annat. 
En kongress- och kulturbyggnad här skulle skapa ytter-
ligare en viktig målpunkt i centrum och bredda utbudet 
av urbana funktioner. I en tid när den traditionella han-
deln är under omvandling kan innehållet i den kultur-och 
kongressbyggnaden bidra med nya attraktiva mötes-

Platsen ligger i Eskilstunas absoluta centrum, men är 
idag en baksidesmiljö bakom Cityhuset präglad av par-
keringshus och parkeringsytor. Det tomrum platsen är 
idag ökar det upplevda avståndet mellan Drottningga-
tan och Kriebsensgatan och inverkar därmed också ne-
gativt på möjligheten att koppla öster och väster när-
mare varandra. Det nuvarande Stadsbiblioteket har en 
sluten fasad mot Radermachergatan, vilket inte bidrar 
till ett aktivt gatuliv. Med närhet till både Eskilstunaån, 
Kungsgatan, Fristadstorget och Drottninggatans kun-
skapstråk har platsen uppenbar potential att bli en viktig 
pusselbit i att stärka centrums attraktivitet. Den befint-
liga förplatsen vid nuvarande Stadsbiblioteket är idag 
något underutnyttjad och har kapacitet att öka i bety-
delse om en offentlig verksamhet byggs på tomt L. 

Tomten ligger i hjärtat av Riksintresset och har de his-
toriska Fristadskvarterens mått. Omgivande kvarter är 
bebyggda med modernistiska byggnader av varierad 
skala. Flera av kvarteren har en typisk modernistisk vo-
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tresset, måste byggnadens skala och gestaltning noga 
övervägas utifrån Fristadskvarterens historia, de sena-
re modernistiska tilläggen och Radermacherkvarterens 
låga skala en bit bort. Stadsbiblioteket är också en ty-
pisk byggnad för sin tid, med höga kulturhistoriska vär-
den. En om- och påbyggnad av huset kommer att kräva 
stor omsorg i utformningen.

Sammantaget är platsen intressant, då en kongress- 
och kulturbyggnad kan stärka centrum med nya funktio-
ner och den centrala placeringen gynnar också flöden 
till verksamheterna i byggnaden. Byggnaden kan aktive-
ra Kunskapsstråket och Radermacherstråket, och även 
skapa en ny ”kulturaxel” från Kungsgatan ner mot vatt-
net. 

Utmaningarna består i att, med den stora volymen, sam-
spela med sin omgivning i hjärtat av Riksintresset och 
med befintligt biblioteks tidstypiska byggnad, samt att 
projektet kommer att bli en kombination av ny- om- och 
tillbyggnad vilket ökar komplexiteten. Inlastningslogisti-
ken inom kvarteret behöver ses över och handelns be-
hov måste beaktas. 

Tomt Vestalen/Våghalsen har bedömts intressant för vi-
dare studier.

platser i stadskärnan. En offentlig byggnad på platsen 
kan stärka Radermachergatans funktion som östvästligt 
stråk och tomtens kontakt med Drottninggatan kan bi-
dra till Kunskapsstråkets attraktivitet. Ökade flöden av 
människor längs ett tänkt ”kulturstråk” från Kungsgatan, 
via den nya byggnaden och Stadsteatern ned till ån och 
Strömsholmen är ytterligare en potential. 

Cityhuset har idag sin inlastning från norra sidan, via 
den aktuella tomten. En samordning mellan inlastnings-
funktioner, men även publika och kommersiella flöden 
måste göras. Det innebär både en komplikation, men 
också en möjlighet för att stärka centrums attraktivi-
tet och utbud. En koppling till Cityhuset kan öka flöden 
av människor i kvarteret och tillgängliggöra kongress- 
och kulturhusets verksamhet på ett enkelt sätt samti-
digt som placeringen kan stärka det kommersiella flödet 
i centrum. 

Tomten är relativt liten till ytan och provtryckningen har 
utgått ifrån att även Stadsbibliotekets fastighet kan tas 
i anspråk för att rymma programmet. För att rymma det 
stora programmet har även en påbyggnad av den be-
fintliga byggnaden prövats, vilket i ett kommande ge-
staltningsarbete måste göras med stor omsorg om 
befintliga värden. Då platsen ligger i hjärtat av riksin-

Scenario 2 Från järnvägsstationen

I Radermachergatans förlängning, västerut I Radermachergatans förlängning, österut
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MUNKTELLTOMTEN
SCENARIO 1

Platsen ligger inte vid ett idag etablerat eller potentiellt 
stråk, vilket gör att kongress- och kulturbyggnaden i sig 
kommer att vara ensam som given målpunkt, en slags 
ändhållplats för stadslivet, inom överskådlig framtid. 
Sammanhanget är under utveckling. Det är osäkert hur 
det kommer att gestaltas, men i dagsläget finns mycket 
lite av omgivande stadsliv att ta del av för besökaren. 

På Munktellsidan av Eskilstunaån ligger flera nyligen 
etablerade evenemangsbyggnader som kan gynna sam-
manhanget. Men det finns också en risk att de konkur-
rerar och att den övriga centrala staden utarmas på be-
sökare. 

Tomten ligger i Munktellområdet som är under utveck-
ling och förändring. Den utpekade tomten har idag okla-
ra rumsligheter och stråk, och det är svårt att se att en 
så stor byggnad som Eskilstuna Kongress och Kultur 
har möjlighet att bidra till ökade rumsliga kvaliteter. 

Det stora avståndet mellan platsen och Resecentrum är 
en brist när det gäller orienterbarhet och synlighet för 
besökare utifrån. Det är för långt för att självklart vara 
på promenadavstånd, vilket inte svarar mot målet att 
kongressbesökare tar del av- och berikar Eskilstunas 
stadsliv under sin vistelse i staden. För biblioteksfunk-
tioner bedöms läget också vara för ocentralt idag och 
därför har provtryckningen gjorts utan bibliotekspro-
grammet. 
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Den stora volymen har svårt att möta befintlig industri-
arkitektur och bostadsbebyggelse av lägre skala på ett 
kvalitativt sätt. Kongress- och Kultur riskerar att både 
skugga bostadsgårdar och att, i sitt möte med industri-
arkitekturen, förvanska dess värde. 

Sammantaget har platsen bedömt ligga för ocentralt 
och vara för liten för att vara intressant för vidare stu-
dier. 

I omgivningen finns lägre industribyggnader av högt kul-
turhistoriskt värde och i angränsande kvarter planeras 
och byggs bostadsbebyggelse och skolor av varierad 
skala.

Den utpekade platsen är relativt liten. Det gör att en 
kongress- och kulturbyggnad kommer att behöva bli 
hög, vilket påverkar samband och logistik inom bygg-
naden negativt. Vid provtryckningen av programmet har 
ett alternativ som tar två tomter i anspråk också gjorts, 
men det omfattande programmet skjuter ändå upp i 
höjd. 

Scenario 1 Från parken

Från Rothoffsparken Scenario 1 med hotell i en fristående byggnad
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RINMANSPARKEN
SCENARIO 2

Den del av parken som har studerats har en stor mängd 
100-åriga träd och ett sedan länge etablerat gångsys-
tem. Parken är dock delvis bullerstörd och underutnytt-
jad och en byggnad där skulle kunna dämpa buller för 
den del av parken som återstår. Parken kommer att för-
lora sitt samband med Kungsgatan, vilket gör att den 
tappar sin självklara och lätthittade roll i stadsväven. 

En kongress- och kulturbyggnad här skulle stärka de 
östvästliga sambanden i centrala staden, där Kungsga-
tan har potential att bli stadens viktiga stråk från Svea-
plan, via Fristadstorget och det kommersiella centrum-
et, via Kongress och Kultur vidare mot väster.

Många av de aspekter som gäller för tomt Vapnet 2 gäl-
ler också för en eventuell kultur- och kongressbygg-
nad i Rinmanparken. Den stora skillnaden är att en stor 
del av parken, med stora uppvuxna träd, kommer att gå 
förlorad. En annan aspekt som skiljer dem åt är att en 
byggnad i Rinmansparken kommer att ha framsidor åt 
åtminstone tre sidor. Det ställer stora krav på utform-
ningen och hantering av inlastning samt inre och yttre 
logistik.

Platsen ligger vid Kungsgatan, ett av centrala stadens 
viktiga stråk som förbinder de östra delarna med ut-
vecklingsområden väster om stadskärnan. Rinmanspar-
ken är tillsammans med Rothoffsparken en del av ett 
historiskt öppet grönt samband mellan järnvägen i sö-
der och Eskilstunaån i norr. 
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Vid en ombyggnad av spårområdet och Resecentrum 
kan en uppgång i ett läge längre västerut idag skapa yt-
terligare närhet till stationen från platsen. Frågan bör 
bevakas i en framtida utformning av Resecentrum.

Den studerade tomten är relativt stor, vilket ger möjli-
ga friheter i utformningen och skalan kan varieras inom 
byggnaden.

Sammantaget kan konstateras att tomten kan utgöra 
en viktig pusselbit i stadens utveckling västerut. En ny 
Kongress- och Kulturbyggnad kan bli ankare i Kungs-
gatans förlängning västerut. Möjligheten att skapa när-
het med ett framtida Resecentrums västra del kan stär-
ka platsens centrala läge ytterligare. De stora kvaliteter 
som Rinmansparken idag utgör, och dess potential som 
stadsintegrerad nära park i ett framtida förtätat Eskil-
stuna kommer att för alltid gå förlorade. 

Rinmansparken har bedömts intressant för vidare stu-
dier. 

Rinmansparken har stort värde som grön lunga i en allt 
mer förtätad innerstad, både för nära rekreationsmöj-
ligheter och för de ekologiska funktionerna. En kon-
gress- och kulturbyggnad måste ges en utformning som 
samspelar med parken för att ha möjlighet att bli en in-
jektion för parken genom att tillföra flöden. Parken skul-
le fungera som förplats till byggnaden och verksamhe-
ten bör också ta plats i parken. Genom sitt läge i det 
öppna parkrummet blir byggnaden synlig som mål-
punkt från ett stort närområde. Byggnadens utformning 
mot Kungsgatan respektive Tullgatan bör också utfor-
mas med aktiva fasader, då gatorna har stor betydel-
se för stadslivets utveckling i centrum.  Hur platsen norr 
om Kungsgatan (Vapnet 2) kommer att planeras och ut-
vecklas kommer att påverka en kultur- och kongress-
byggnad i Rinmanparken, vilket måste bevakas framöver 
för att skapa synergieffekter i stadsutvecklingen.

Runt parken ligger ett antal storskaliga byggnader, fle-
ra med tydlig industrikaraktär. En ny stor byggnad skul-
le därför inte vara främmande på platsen, utan bli en av 
åtskilliga stora och relativt höga byggnader i området, 
även om det historiska parksammanhanget bryts. 

Scenario 2, utsträckt Från Väster

Från parken I Kungsgatans förlängning
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Scenario 2, samlad Från Väster

Från parken I Kungsgatans förlängning



3. Antikvariska 
bedömningar
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Den historiska staden

representant för en tidig form av industrialisering. År 
1771 inrättades Fristaden, efter engelsk modell, där var 
och en som ville ägna sig åt tillverkning av metallpro-
dukter skulle kunna slå sig ner. De skulle själva få or-
ganisera materialinköp, tillverkningssätt och försäljning 
utan statlig inblandning och dessutom befrias från tullar 
och vissa skatter. 

Fristaden fick liksom Rademachers smidesmanufaktur 
en strikt planläggning. Man behöll De la Vallées gatu-
nät och delade upp kvarteren i åtta tomter. Fristadstom-
terna skulle i motsats till de gavelställda smedjorna be-
byggas med bostadshus med långsidan mot gatan och 
smedja en bit in på tomten.

År 1812 köpte kronan det som var kvar av Carl Gustavs 
stadsbruk och lät inrätta ett gevärsfaktori på holmarna i 
ån, under namnet ”Carl Gustafs stads krono gevärs fak-
tori”. Under de första åren hade gevärsfaktoriet mycket 
svårt att åstadkomma tillräckligt god kvalité på sina pro-

Det ligger i en stads historiska struktur att växa och för-
ändra sig. Varje tid bidrar med sina förändringar där de 
historiska spåren utgör stommen till stadslandskapet. 
På så vis skapas en stark koppling mellan historia och 
nutid. Vid lokalisering av nya byggnader är det viktigt 
att ta hänsyn till den historiska strukturen, för att berät-
telsen om historiens framväxt ska vara tydligt avläsbar 
även för kommande generationer.

Eskilstuna fick sina stadsprivilegier 1659, då under 
namnet Carl Gustafs stad efter kung Karl X Gustav. 
Med sin tillgång till vattenkraft och transporter var sta-
den ideal för smidesmanufakturer, vilket var anledning-
en till att Karl X Gustav bjöd in Reinhold Rademacher 
för att bygga upp en smidesmanufaktur. Stadsplanen, 
nuvarande centrum, ritades av Jean De la Vallée och 
gavs ett strikt rutnät efter dåtidens stadsbyggnadsideal.
 
Manufakturerna samt annat hantverk kom att prägla 
Eskilstunas framväxt. Man kan säga att staden var en 
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1658, De la Vallés stadsplan med de centrala delarna. Stadsplanen från 1876

RISKINTRESSET ESKILSTUNA STAD

De centrala delarna av Eskilstuna ingår i riksintresse 
för kulturmiljö D5 med följande motivering och utpe-
kade utryck. 

  Motivering:
Smides- manufaktur- och industristad som speglar 
många olika utvecklingssteg och de sociala förhållan-
dena från medeltiden och 1600-talet fram till tiden ef-
ter 1950.

  Uttryck för riksintresset:
Medeltida tätortsbildning på Eskilstunaåns östra sida 
med långgata längs stranden och småskalig träbe-
byggelse. Gestaltmässig, avancerad, rutnätsplan från 
1658. 

Olika administrativa stads och tätortsbildningar som 
senare slagits samman. Rademachersmedjorna och 
Fristadshusen. Handels- och hantverksgårdar från 
1700- och 1800-talet. Industrianläggningar och 
stadsplanemönster från 1800 - 1900-tal. Bostadsom-
råden för arbetare och tjänstemän från 1900-talet.

  Lokaliseringarnas lägen
Samtliga föreslagna lokaliseringar ligger inom riksin-
tresseområdet vilket innebär att en ny byggnad/an-
läggning på de föreslagna platserna bör utgöra ett po-
sitivt tillägg till riksintressets kulturmiljövärden. Den 
måste ta hänsyn till riksintressets värden och i enlig-
het med 3kap 6§ Miljöbalken får det som görs inte på-
tagligt skada riksintresset.

dukter. Därefter blev de så småningom ledande vad det 
gällde utveckling av tillverkningsteknik. Många av det sena 
1800-talets nya industrier i Eskilstuna startades av perso-
ner som lämnat gevärsfaktoriet för att öppna eget.

Ur fristadens små smedjor växte större och större industri-
er. Verkstäderna fortsatte att växa och under senare delen 
av 1800-talet fram till början av 1900-talet byggdes flera 
stora industribyggnader i centrum. År 1897 stod stadshu-
set färdigt och stadens styrande flyttade från Rådhustor-
get i Gamla staden till Fristadstorget. Vid de växande indu-
strierna fanns arbete och människor flyttade till Eskilstuna. 
Trångboddheten blev enorm och man började bygga bo-
städer utanför stadens gränser. Vid samma tid byggdes 
järnvägen till Eskilstuna och centralstationen placerades 
i änden av Drottninggatan, på gränsen mellan Eskilstuna 
och Nyfors.

Just områdena Nyfors och Norr blev föremål för om-
fattande rivningar och nybyggnad under 1950- och 
1960-talen. Under 1960- och -70-talen började indu-
strierna på allvar att flytta ur centrum. Kommunen upp-
muntrade utflyttningen till nya industriområden genom 
att köpa de gamla industribyggnaderna och istället er-
bjuda mark utanför staden. Först under de senaste de-
cennierna har byggandet i staden tagit fart igen och riv-
ningstomterna ersatts av nya bostadshus. De senaste 
åren har nya rivningar berett plats för badhus, sporthall 
samt en ny byggnad för Mälardalens högskola.
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PLATSERNAS SPECIFIKA KARAKTÄRER

Tomt Strömsholmen
Platsen bär tydliga spår av sina tidigare användningar. 
Den västra delen som varit bebyggd och en del av in-
dustrianläggningarna på Faktoriholmarna har efter att 
byggnaderna rivits bara grusats och sedan använts som 
en mer eller mindre improviserad parkeringsplats. Den 
östra delen med sina gräsmattor och stora träd är fort-
farande en plats för rekreation så som det var tänkt när 
den anlades vid schweizeriet på Strömsholmen för mer 
än 100 år sedan. Byggnaderna är borta men de träd 
som planterades är kvar. Gevärsfaktoriet är ett viktigt 
uttryck för Eskilstunas tidiga industrialisering.

I länsstyrelsens kunskapsunderlag till riksintres-
set står också följande under ”Mål för att tillgodose 
riksintresset”:
• Impedimentmarker i riksintresset samt parker och 
trädgårdar på tomtmark ska inte förtätas genom 
exploatering

Tomt Vapnet 2
Både bebyggelsen och de obebyggda ytorna berät-
tar om områdets långa historia knuten till verksamheten 
på Faktoriholmarna. Här är den gamla stadsgränsen vid 
Tullgatan tydlig tack vare att kvartersstaden övergår i 
park och bebyggelse med friare placering, ”hus i park”.
Att kvarteret Vapnet inte har bebyggts mer beror san-
nolikt till en början på att det legat som expansionsom-
råde för gevärsfaktoriet. Staden lade även en öppen zon 
mellan centrum och industriområdet när det planerades 
1907 genom anläggningen av Rinmansparken.

Här möts spår av hela stadens långa historia från stads-
planen och smidesmanufakturen från 1600-talets mitt 
över 1700-talets bruksdrift till 1800-talets statliga va-
pentillverkning som fick sitt sista uttryck i kontorsbygg-
naden på Vapnet 1 från 1960-talet.
Här möts också två utbyggnadsskeden – stadsplanen 
från 1658 och utbyggnaden på andra sidan den gamla 
stadsgränsen efter 1907.

Kartöverlägg med 1907 års karta över staden 2019.
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Karta från 1890

Karta från 1938 Karta från 1962

1907, Karta upprättad av Sjöling

Tomt Vestalen/Våghalsen
I och med rivningarna under första hälften av 1960-talet 
finns inga spår kvar av kvarterets tidiga byggnadshisto-
ria. Det som återstår är egentligen bara CityHusets yt-
tervägg mot nordost som följer och därigenom markerar 
den ursprungliga tomtgränsen genom kvarteret.
CityHuset, byggt som Domusvaruhus 1965, är typiskt 
för sin tid och utvändigt välbevarat. Det är också till-
sammans med hörnhuset Vulkanen 4 det kvarvarande 
uttrycket för Eskilstuna Konsumtionsförenings historia 
på platsen.

Eftersom kvarteret ligger inom den gamla rutnätsplanen 
är det viktigt att gatunätet och markeringen av kvarters-
gränserna bibehålls. Domusvaruhuset är en del av sta-
dens 1900-tals historia. I länsstyrelsens kunskapsun-
derlag till riksintresset står också:
• ”Stadens horisontlinje bör behållas intakt och bör inte 
utsättas för konkurrens i form av högre byggnadsverk än 
vad som nu är dominerande.”

Den del av lokaliseringen som idag är bebyggd med 
bibliotek har genom åren innehållit en hel rad av of-
fentliga verksamheter. Kvar idag finns 1960-talets ”kul-
turhus” som även innefattar teatern och de äldre bib-
liotekslokalerna från 1920-talet. Båda i påkostad 
tidstypisk arkitektur och uttryck för stadens satsningar 
på kultur.
Teatern och fd brandstationen inordnar sig i räckan av 
offentliga byggnader längs Hamngatan och som bildar 
stadens fasad mot ån.

Kvarteret ligger inom rutnätsplanen från 1600-talet.
Både teatern och biblioteket finns bland de byggna-
der som pekas ut i länsstyrelsens kunskapsunderlag för 
riksintresset:
• Kulturhistoriskt värdefulla samhällskomponenter t ex 
utpekad bebyggelse, bör i det längsta bevaras och ges 
en användning.
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Tomt Tullkammaren
Platsen berättar om både äldre och yngre kommunika-
tionshistoria med de båda järnvägslinjerna från 1877 
respektive 1895 och den senare användningen som 
busstation, numera främst för specialbussar.

Tullkammaren berättar om att exporten från Eskilstunas 
industrier i början av 1900-talet var så omfattande att 
staden fick rätt att handla direkt med utlandet utan att 
varorna behövde passera tullen i exempelvis Stockholm.

Tullkammaren är upptagen som viktigare kvarvaran-
de byggnadsverk i länsstyrelsens kunskapsunderlag till 
riksintresset Eskilstuna stad. Den visar på Eskilstunas 
roll som en av städerna i landet med störst industriell 
produktion och mycket omfattande handel med utlandet 
i början av 1900-talet.

Tomt Nyfors
Nedre Nyfors är resultatet av en konsekvent planerad 
och genomförd stadssanering utifrån 1960-talets pla-
neringsideal, vilket stadsdelen fortfarande tydligt be-
rättar om, trots en del förändringar som stängda gårdar 
som strider mot den ursprungliga idén.

Det föreslagna området var redan från början utlagt som 
parkering utanför det trafikseparerade området även om 
de huvudsakliga parkeringarna placerades i garage un-
der byggnaderna. Området är den del av Nedre Nyfors 
där den ursprungliga stadsplanens från 1896 gatunät 
ändrats mest vilket innebär att det liksom själva Nyfor-
storget inte längre går att uppfatta i verkligheten.

Nyfors är en av de administrativa tätortsbildningar som 
senare slagits samman som nämns som uttryck för riks-
intresset och har en historia som bostadsområde för 
framförallt arbetare som fick sin nuvarande form genom 
en av Sveriges största stadssaneringar under 1960 och 
1970-talet.

Munktelltomten
Inget av den äldre bebyggelsen finns kvar. Kvarteret har 
delvis fått sin form efter den sträckning industrispå-
ret från Norra station vidare mot Munktell hade. Det har 
in sin tur formats efter gränsen för stadsdelen Norr i 
Gränsgatan.

Trots att området ursprungligen har använts för indu-
strianläggningar har det i dag, efter att industribyggna-
derna har rivits, en närmare koppling till omgivande bo-
stadsbebyggelse som ingår i ”Uttryck för riksintresset”: 
…Bostadsområden för arbetare och tjänstemän från 
1900-talet.”

Rinmansparken
Parken har en välbevarad struktur med gångar och äld-
re träd från tiden när den anlades. Placeringen av par-
ken visar på den stora förändring som staden genom-
gick efter att Fors och Klosters socknar blev en del av 
staden 1907. Den markerar också den zon där rutnäts-
planen från 1600-talet slutar och planen för Västra in-
dustriområdet börjar. 

Länsstyrelsens kunskapsunderlag för riksintresset 
anger: 
”Parken har en välbevarad struktur med gångar och äld-
re träd från tiden när den anlades. Placeringen av par-
ken visar på den stora förändring som staden genom-
gick efter att Fors och Klosters socknar blev en del av 
staden 1907. Den markerar också den zon där rutnäts-
planen från 1600-talet slutar och planen för Västra in-
dustriområdet börjar.”



4. Utvärdering
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Eskilstuna kultur och kongress: Utvärdering tomter med scenarier 

 

Utvärderingskriterier Tomt A Tomt D Tomt E  Tomt K Tomt L Munktell Rinmans- 
parken  

Stadsutveckling         

Stadsstruktur och samband Bidrar i mindre utsträckning till 
stadsutveckling. trots centralt 
läge 
Visuellt samband över ån i 
Drottninggatans förlängning 
bryts 

Strukturer att bygga vidare på 
saknas 
Stora barriärer 
Symbolvärde av kultur på 
södra sidan bra. 

Kopplingar mellan torgen 
Intressant entréläge 
Eskilstunaån som stråk kan 
stärkas 
Stora barriärer 

 Lägger ut riktningen för den 
framtida staden 
Visuellt starkt samband till 
Munktell: Nya bron landar i en 
målpunkt 

Kommersiellt underlag + 
Kulturstråket 
och Kunskapsstråket 

Oklara rumsligheter 
Orienterbarhet 

Lägger ut riktningen för den 
framtida staden 
 

Grönstruktur och rekreativa värden Stora rekreativa värden 
försvinner 
 

Påverkar ej grönstruktur  Påverkar ej grönstruktur  Det gröna sambandet mellan 
Rinmanparken och 
Rothoffsparken behöver 
bevakas. 

Påverkar ej grönstruktur Påverkar ej grönstruktur Stora rekreativa värden 
försvinner 
 

Provtryckning tomter         

 Tomten är för liten för de 
prövade programscenarierna 
 
 
 
 

Tomten kan hantera 
programinnehåll, logistik och 
flöden 

Tomten kan hantera 
programinnehåll, logistik och 
flöden 

 Tomten kan hantera 
programinnehåll, logistik och 
flöden 

Tomten kan med vissa 
reservationer hantera 
programinnehåll, logistik och 
flöden. Delar av programmet 
behöver förläggas i en 
påbyggnad på nuvarande 
bibliotek 

Tomten är för liten för att 
hantera det aktuella 
programscenariet 

Tomten kan med vissa 
reservationer hantera 
programinnehåll, logistik och 
flöden. Inlastning riskerar att 
bli en baksida i parken 

Byggnadsteknik         

 Grundläggning. Farligt gods 
Kommande spårombyggnad 

Farligt gods 
Kommande spårombyggnad 

  Flera olika fastigheter 
Om- och påbyggnad av bef. 
strukturer 

  

Antikvarisk indikation         

Sammantagen bedömning av tomter 
och provtryckningar 

Bebyggelse av platsen, med 
dess exponerade läge och 
starka koppling till Jean de la 
Vallées ursprungliga 
stadsplan bedöms innebära 
påtaglig skada för riksintresse 
för kulturmiljö. Tomt A bör 
därför inte förses med ny 
byggnad. 
 
 

Platsen kan bebyggas utan 
påtaglig skada för 
riksintresset, där även något 
högre bebyggelse kan 
accepteras.  

Tullhuset som 
symbolbyggnad måste vara 
tydligt avläsbar. Med hänsyn 
till riksintresset är tomten 
byggbar under förutsättning 
att tillkommande volym inte 
upplevs dominerande eller 
påverkar siktlinjerna mellan 
tullhuset/stationshuset samt 
tullhuset/Fors kyrka. 

 Lämplig att bebygga, särskilt 
Vapnet 2 där en något högre 
volym kan vara acceptabel 
beroende på utformning och 
slutlig höjd. Kvarteret Vinkeln 
är även det lämpligt att 
bebygga men ligger dikt an 
lägre bebyggelse vilket 
nytillkommande volymer ska 
förhålla sig till.  

Den avrivna tomten och 
parkeringsplatsen är lämplig 
att bebygga. Byggnation med 
rätt skala och utformning kan 
stärka riksintressets 
kulturmiljövärden. En ny 
volym ska underordna sig 
stadens horisontallinje för att 
inte inkräkta på riksintresset. 

Tomten är lämplig för 
bebyggelse under 
förutsättning att eventuella 
högre volymer placeras i det 
nordöstra hörnet med hänsyn 
till den lägre bebyggelsen 
omkring samt för att ansluta 
till de högre byggnader som 
ligger mitt i området. 

Parken är en viktig del i 
förståelsen för Eskilstunas 
rutnätsmönster, som en 
karaktäristisk och väsentlig 
del av stadsbyggandsidealen 
vid tiden. En exploatering i 
parken innebär risk för 
påtaglig skada på 
Riksintresset eftersom en 
väsentlig del av rutnätsstaden 
går förlorad. Platsen bedöms 
därför som olämplig att 
ianspråkta för bebyggelse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

Utvärdering
Matrisen redovisar en sammanställd bedömning av de aktu-
ella tomterna. Utvärderingen är genomförd i workshopform, 
där lokaliseringsgruppen tillsammans utvärderat tomterna, 
utifrån de utvärderingskriterier som gruppen enats om.

Olämplig

Vissa svårigheter finns, behöver utredas vidare

Lämplig

Strömsholmen Nyfors Tullkammaren
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TO M T U TR ED N I N G ES K I LST U N A KO N G R ES S OC H K U LT U R

Eskilstuna kultur och kongress: Utvärdering tomter med scenarier 

 

Utvärderingskriterier Tomt A Tomt D Tomt E  Tomt K Tomt L Munktell Rinmans- 
parken  

Stadsutveckling         

Stadsstruktur och samband Bidrar i mindre utsträckning till 
stadsutveckling. trots centralt 
läge 
Visuellt samband över ån i 
Drottninggatans förlängning 
bryts 

Strukturer att bygga vidare på 
saknas 
Stora barriärer 
Symbolvärde av kultur på 
södra sidan bra. 

Kopplingar mellan torgen 
Intressant entréläge 
Eskilstunaån som stråk kan 
stärkas 
Stora barriärer 

 Lägger ut riktningen för den 
framtida staden 
Visuellt starkt samband till 
Munktell: Nya bron landar i en 
målpunkt 

Kommersiellt underlag + 
Kulturstråket 
och Kunskapsstråket 

Oklara rumsligheter 
Orienterbarhet 

Lägger ut riktningen för den 
framtida staden 
 

Grönstruktur och rekreativa värden Stora rekreativa värden 
försvinner 
 

Påverkar ej grönstruktur  Påverkar ej grönstruktur  Det gröna sambandet mellan 
Rinmanparken och 
Rothoffsparken behöver 
bevakas. 

Påverkar ej grönstruktur Påverkar ej grönstruktur Stora rekreativa värden 
försvinner 
 

Provtryckning tomter         

 Tomten är för liten för de 
prövade programscenarierna 
 
 
 
 

Tomten kan hantera 
programinnehåll, logistik och 
flöden 

Tomten kan hantera 
programinnehåll, logistik och 
flöden 

 Tomten kan hantera 
programinnehåll, logistik och 
flöden 

Tomten kan med vissa 
reservationer hantera 
programinnehåll, logistik och 
flöden. Delar av programmet 
behöver förläggas i en 
påbyggnad på nuvarande 
bibliotek 

Tomten är för liten för att 
hantera det aktuella 
programscenariet 

Tomten kan med vissa 
reservationer hantera 
programinnehåll, logistik och 
flöden. Inlastning riskerar att 
bli en baksida i parken 

Byggnadsteknik         

 Grundläggning. Farligt gods 
Kommande spårombyggnad 

Farligt gods 
Kommande spårombyggnad 

  Flera olika fastigheter 
Om- och påbyggnad av bef. 
strukturer 

  

Antikvarisk indikation         

Sammantagen bedömning av tomter 
och provtryckningar 

Bebyggelse av platsen, med 
dess exponerade läge och 
starka koppling till Jean de la 
Vallées ursprungliga 
stadsplan bedöms innebära 
påtaglig skada för riksintresse 
för kulturmiljö. Tomt A bör 
därför inte förses med ny 
byggnad. 
 
 

Platsen kan bebyggas utan 
påtaglig skada för 
riksintresset, där även något 
högre bebyggelse kan 
accepteras.  

Tullhuset som 
symbolbyggnad måste vara 
tydligt avläsbar. Med hänsyn 
till riksintresset är tomten 
byggbar under förutsättning 
att tillkommande volym inte 
upplevs dominerande eller 
påverkar siktlinjerna mellan 
tullhuset/stationshuset samt 
tullhuset/Fors kyrka. 

 Lämplig att bebygga, särskilt 
Vapnet 2 där en något högre 
volym kan vara acceptabel 
beroende på utformning och 
slutlig höjd. Kvarteret Vinkeln 
är även det lämpligt att 
bebygga men ligger dikt an 
lägre bebyggelse vilket 
nytillkommande volymer ska 
förhålla sig till.  

Den avrivna tomten och 
parkeringsplatsen är lämplig 
att bebygga. Byggnation med 
rätt skala och utformning kan 
stärka riksintressets 
kulturmiljövärden. En ny 
volym ska underordna sig 
stadens horisontallinje för att 
inte inkräkta på riksintresset. 

Tomten är lämplig för 
bebyggelse under 
förutsättning att eventuella 
högre volymer placeras i det 
nordöstra hörnet med hänsyn 
till den lägre bebyggelsen 
omkring samt för att ansluta 
till de högre byggnader som 
ligger mitt i området. 

Parken är en viktig del i 
förståelsen för Eskilstunas 
rutnätsmönster, som en 
karaktäristisk och väsentlig 
del av stadsbyggandsidealen 
vid tiden. En exploatering i 
parken innebär risk för 
påtaglig skada på 
Riksintresset eftersom en 
väsentlig del av rutnätsstaden 
går förlorad. Platsen bedöms 
därför som olämplig att 
ianspråkta för bebyggelse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

En påbyggnad av nuvarande 
bibliotek kan riskera att 
förvanska befintliga värden.

Vapnet 2 Vestalen/Våghalsen Munktell Rinmansparken
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Utvärderingskriterier Tomt A Tomt D Tomt E  Tomt K Tomt L Munktell Rinmans- 
parken  

Stadsutveckling         

Stadsstruktur och samband Bidrar i mindre utsträckning till 
stadsutveckling. trots centralt 
läge 
Visuellt samband över ån i 
Drottninggatans förlängning 
bryts 

Strukturer att bygga vidare på 
saknas 
Stora barriärer 
Symbolvärde av kultur på 
södra sidan bra. 

Kopplingar mellan torgen 
Intressant entréläge 
Eskilstunaån som stråk kan 
stärkas 
Stora barriärer 

 Lägger ut riktningen för den 
framtida staden 
Visuellt starkt samband till 
Munktell: Nya bron landar i en 
målpunkt 

Kommersiellt underlag + 
Kulturstråket 
och Kunskapsstråket 

Oklara rumsligheter 
Orienterbarhet 

Lägger ut riktningen för den 
framtida staden 
 

Grönstruktur och rekreativa värden Stora rekreativa värden 
försvinner 
 

Påverkar ej grönstruktur  Påverkar ej grönstruktur  Det gröna sambandet mellan 
Rinmanparken och 
Rothoffsparken behöver 
bevakas. 

Påverkar ej grönstruktur Påverkar ej grönstruktur Stora rekreativa värden 
försvinner 
 

Provtryckning tomter         

 Tomten är för liten för de 
prövade programscenarierna 
 
 
 
 

Tomten kan hantera 
programinnehåll, logistik och 
flöden 

Tomten kan hantera 
programinnehåll, logistik och 
flöden 

 Tomten kan hantera 
programinnehåll, logistik och 
flöden 

Tomten kan med vissa 
reservationer hantera 
programinnehåll, logistik och 
flöden. Delar av programmet 
behöver förläggas i en 
påbyggnad på nuvarande 
bibliotek 

Tomten är för liten för att 
hantera det aktuella 
programscenariet 

Tomten kan med vissa 
reservationer hantera 
programinnehåll, logistik och 
flöden. Inlastning riskerar att 
bli en baksida i parken 

Byggnadsteknik         

 Grundläggning. Farligt gods 
Kommande spårombyggnad 

Farligt gods 
Kommande spårombyggnad 

  Flera olika fastigheter 
Om- och påbyggnad av bef. 
strukturer 

  

Antikvarisk indikation         

Sammantagen bedömning av tomter 
och provtryckningar 

Bebyggelse av platsen, med 
dess exponerade läge och 
starka koppling till Jean de la 
Vallées ursprungliga 
stadsplan bedöms innebära 
påtaglig skada för riksintresse 
för kulturmiljö. Tomt A bör 
därför inte förses med ny 
byggnad. 
 
 

Platsen kan bebyggas utan 
påtaglig skada för 
riksintresset, där även något 
högre bebyggelse kan 
accepteras.  

Tullhuset som 
symbolbyggnad måste vara 
tydligt avläsbar. Med hänsyn 
till riksintresset är tomten 
byggbar under förutsättning 
att tillkommande volym inte 
upplevs dominerande eller 
påverkar siktlinjerna mellan 
tullhuset/stationshuset samt 
tullhuset/Fors kyrka. 

 Lämplig att bebygga, särskilt 
Vapnet 2 där en något högre 
volym kan vara acceptabel 
beroende på utformning och 
slutlig höjd. Kvarteret Vinkeln 
är även det lämpligt att 
bebygga men ligger dikt an 
lägre bebyggelse vilket 
nytillkommande volymer ska 
förhålla sig till.  

Den avrivna tomten och 
parkeringsplatsen är lämplig 
att bebygga. Byggnation med 
rätt skala och utformning kan 
stärka riksintressets 
kulturmiljövärden. En ny 
volym ska underordna sig 
stadens horisontallinje för att 
inte inkräkta på riksintresset. 

Tomten är lämplig för 
bebyggelse under 
förutsättning att eventuella 
högre volymer placeras i det 
nordöstra hörnet med hänsyn 
till den lägre bebyggelsen 
omkring samt för att ansluta 
till de högre byggnader som 
ligger mitt i området. 

Parken är en viktig del i 
förståelsen för Eskilstunas 
rutnätsmönster, som en 
karaktäristisk och väsentlig 
del av stadsbyggandsidealen 
vid tiden. En exploatering i 
parken innebär risk för 
påtaglig skada på 
Riksintresset eftersom en 
väsentlig del av rutnätsstaden 
går förlorad. Platsen bedöms 
därför som olämplig att 
ianspråkta för bebyggelse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
 

Hållbarhetsmål 
Platsspecifika aspekter med fetstil 

        

En plats som är inspirerande, attraktiv 
och tillgänglig för alla 
Det är en inkluderande och jämställd 
byggnad med jämställt innehåll. 
Platsen är tillgänglig, öppen, trivsam 
och välkomnande. 
Platsen utgör en njutning för alla sinnen. 
Byggnaden integreras i omgivningen – 
ute blir inne och bidrar till flöden 
mellan platser 

Öppen och välkomnande 
 
Tillgänglig – synlig i 
stadsrummet, men svåra 
entréförhållanden, 
lastningsfunktioner bildar 
baksida i bra läge 
 
Inne – kan bli bra 
Utekvaliteter byggs bort 

Inte attraktiv plats, en 
rangerbangård. 
 
Få flöden att koppla samman. 

Byggnadens form avgörande 
för tillgängligheten och flöden 
mellan platser.  
 
 

 Offentliga rummet, 
Kungsgatan och parken del i 
helheten.  
 
Idag, lite bakom och vid sidan 
om. 

 Ändhållplats.  
Ej tillgänglig, för långt borta.  
 
 
Kan gynnas av andra 
evenemangsbyggnader. Men 
de kan också förta varandra.  
 
Osäkerhet i framtida 
sammanhang. 
 

Öppen och välkomnande 
Ute blir inne, bidrar till flöden 
 

En markör som bidrar till stadens puls 
och stärker varumärket Eskilstuna 
Arkitektur som speglar innehållet och 
innehållet gör besökaren nyfiken på att 
se mer av Eskilstuna 
Gestaltningen leder besökaren till 
platsen. Placeringen bidrar till stadens 
puls, attraktivitet och trygghet. 
Plats och innehåll kopplas till andra 
Eskilstuna-unika verksamheter 

Synlig i stadens hjärta, 
lätthittad. 

För isolerat läge för att bidra 
till stadens puls. 

Lite vid sidan om.  
 
Kan bredda bilden av E-tuna. 

 Idag lite vid sidan om, men 
stärker stadskärnans 
utvidgning.  

Läget bidrar till puls i centrum, 
men gestaltningen har 
begränsningar.  

Lite stadsliv att ta del av.  Idag lite vid sidan om, välkänd 
plats 

En flexibel byggnad med fokus på 
framtidens teknik och bra akustik 
Ytorna kan samnyttjas och möjliggör bra 
flöden mellan verksamheter i huset när 
det pågår flera parallella verksamheter 
samtidigt. Här finns också riktigt bra 
akustik och ljudanpassning mellan olika 
verksamheter samt positiva ljudmiljöer. 
*Alla slags möten och produktioner kan 
genomföras här, och spridas, tack vare 
de digitala och tekniska lösningarna där 
Eskilstuna är Sverigeledande 

 Utan bibliotek blir konceptet 
svagt. 

   Risk för tekniska 
begränsningar i och med 
befintligt läge. 

Utan bibliotek blir konceptet 
svagt. 

 

*Kombinationen av energilösningar som 
producerar energi synlig 
dagvattenhantering, luftpositiv miljö, 
pedagogiskt designade miljörum, 
energiklok dagsljusanvändning, återbruk 
och möjligt att återanvända hela 
byggnaden är en besöksanledning nog. 
Platsen uppmuntrar till hållbara 
transporter. 

Går ej att angöra med bil, bra 
för hållbara transporter! Men, 
parkeringsfrågan kan skapa 
problem. 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
 

Praktiska kriterier         

Hotell bör i första hand placeras i samma 
byggnad, i andra hand i nära anslutning 
till kongresshall/kulturhus. 
 

Svårt att klara pga av tomtens 
storlek  

    Samband under mark kan 
skapas 

För liten tomt  

Kongressverksamhet bedöms behöva 
ligga nära centrum och nära gångavstånd 
från tågstation.  
 

      För långt, ej gångavstånd 
Jämför konkurrenter? 

 

Kulturskolan kan placeras på platser där 
barn tryggt kan gå och cykla, ta bussen 
eller blir skjutsad av föräldrar. 

 

        

Parkering bör beaktas.    Ev möjligt från Kyrkogatan, 
under mark.  

 Idé finns. Befintligt parkeringshus tas i 
anspråk  

  

 

Strömsholmen Nyfors Tullkammaren
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TO M T U TR ED N I N G ES K I LST U N A KO N G R ES S OC H K U LT U REskilstuna kultur och kongress: Utvärdering tomter med scenarier 

 

Utvärderingskriterier Tomt A Tomt D Tomt E  Tomt K Tomt L Munktell Rinmans- 
parken  

Stadsutveckling         

Stadsstruktur och samband Bidrar i mindre utsträckning till 
stadsutveckling. trots centralt 
läge 
Visuellt samband över ån i 
Drottninggatans förlängning 
bryts 

Strukturer att bygga vidare på 
saknas 
Stora barriärer 
Symbolvärde av kultur på 
södra sidan bra. 

Kopplingar mellan torgen 
Intressant entréläge 
Eskilstunaån som stråk kan 
stärkas 
Stora barriärer 

 Lägger ut riktningen för den 
framtida staden 
Visuellt starkt samband till 
Munktell: Nya bron landar i en 
målpunkt 

Kommersiellt underlag + 
Kulturstråket 
och Kunskapsstråket 

Oklara rumsligheter 
Orienterbarhet 

Lägger ut riktningen för den 
framtida staden 
 

Grönstruktur och rekreativa värden Stora rekreativa värden 
försvinner 
 

Påverkar ej grönstruktur  Påverkar ej grönstruktur  Det gröna sambandet mellan 
Rinmanparken och 
Rothoffsparken behöver 
bevakas. 

Påverkar ej grönstruktur Påverkar ej grönstruktur Stora rekreativa värden 
försvinner 
 

Provtryckning tomter         

 Tomten är för liten för de 
prövade programscenarierna 
 
 
 
 

Tomten kan hantera 
programinnehåll, logistik och 
flöden 

Tomten kan hantera 
programinnehåll, logistik och 
flöden 

 Tomten kan hantera 
programinnehåll, logistik och 
flöden 

Tomten kan med vissa 
reservationer hantera 
programinnehåll, logistik och 
flöden. Delar av programmet 
behöver förläggas i en 
påbyggnad på nuvarande 
bibliotek 

Tomten är för liten för att 
hantera det aktuella 
programscenariet 

Tomten kan med vissa 
reservationer hantera 
programinnehåll, logistik och 
flöden. Inlastning riskerar att 
bli en baksida i parken 

Byggnadsteknik         

 Grundläggning. Farligt gods 
Kommande spårombyggnad 

Farligt gods 
Kommande spårombyggnad 

  Flera olika fastigheter 
Om- och påbyggnad av bef. 
strukturer 

  

Antikvarisk indikation         

Sammantagen bedömning av tomter 
och provtryckningar 

Bebyggelse av platsen, med 
dess exponerade läge och 
starka koppling till Jean de la 
Vallées ursprungliga 
stadsplan bedöms innebära 
påtaglig skada för riksintresse 
för kulturmiljö. Tomt A bör 
därför inte förses med ny 
byggnad. 
 
 

Platsen kan bebyggas utan 
påtaglig skada för 
riksintresset, där även något 
högre bebyggelse kan 
accepteras.  

Tullhuset som 
symbolbyggnad måste vara 
tydligt avläsbar. Med hänsyn 
till riksintresset är tomten 
byggbar under förutsättning 
att tillkommande volym inte 
upplevs dominerande eller 
påverkar siktlinjerna mellan 
tullhuset/stationshuset samt 
tullhuset/Fors kyrka. 

 Lämplig att bebygga, särskilt 
Vapnet 2 där en något högre 
volym kan vara acceptabel 
beroende på utformning och 
slutlig höjd. Kvarteret Vinkeln 
är även det lämpligt att 
bebygga men ligger dikt an 
lägre bebyggelse vilket 
nytillkommande volymer ska 
förhålla sig till.  

Den avrivna tomten och 
parkeringsplatsen är lämplig 
att bebygga. Byggnation med 
rätt skala och utformning kan 
stärka riksintressets 
kulturmiljövärden. En ny 
volym ska underordna sig 
stadens horisontallinje för att 
inte inkräkta på riksintresset. 

Tomten är lämplig för 
bebyggelse under 
förutsättning att eventuella 
högre volymer placeras i det 
nordöstra hörnet med hänsyn 
till den lägre bebyggelsen 
omkring samt för att ansluta 
till de högre byggnader som 
ligger mitt i området. 

Parken är en viktig del i 
förståelsen för Eskilstunas 
rutnätsmönster, som en 
karaktäristisk och väsentlig 
del av stadsbyggandsidealen 
vid tiden. En exploatering i 
parken innebär risk för 
påtaglig skada på 
Riksintresset eftersom en 
väsentlig del av rutnätsstaden 
går förlorad. Platsen bedöms 
därför som olämplig att 
ianspråkta för bebyggelse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
 

Hållbarhetsmål 
Platsspecifika aspekter med fetstil 

        

En plats som är inspirerande, attraktiv 
och tillgänglig för alla 
Det är en inkluderande och jämställd 
byggnad med jämställt innehåll. 
Platsen är tillgänglig, öppen, trivsam 
och välkomnande. 
Platsen utgör en njutning för alla sinnen. 
Byggnaden integreras i omgivningen – 
ute blir inne och bidrar till flöden 
mellan platser 

Öppen och välkomnande 
 
Tillgänglig – synlig i 
stadsrummet, men svåra 
entréförhållanden, 
lastningsfunktioner bildar 
baksida i bra läge 
 
Inne – kan bli bra 
Utekvaliteter byggs bort 

Inte attraktiv plats, en 
rangerbangård. 
 
Få flöden att koppla samman. 

Byggnadens form avgörande 
för tillgängligheten och flöden 
mellan platser.  
 
 

 Offentliga rummet, 
Kungsgatan och parken del i 
helheten.  
 
Idag, lite bakom och vid sidan 
om. 

 Ändhållplats.  
Ej tillgänglig, för långt borta.  
 
 
Kan gynnas av andra 
evenemangsbyggnader. Men 
de kan också förta varandra.  
 
Osäkerhet i framtida 
sammanhang. 
 

Öppen och välkomnande 
Ute blir inne, bidrar till flöden 
 

En markör som bidrar till stadens puls 
och stärker varumärket Eskilstuna 
Arkitektur som speglar innehållet och 
innehållet gör besökaren nyfiken på att 
se mer av Eskilstuna 
Gestaltningen leder besökaren till 
platsen. Placeringen bidrar till stadens 
puls, attraktivitet och trygghet. 
Plats och innehåll kopplas till andra 
Eskilstuna-unika verksamheter 

Synlig i stadens hjärta, 
lätthittad. 

För isolerat läge för att bidra 
till stadens puls. 

Lite vid sidan om.  
 
Kan bredda bilden av E-tuna. 

 Idag lite vid sidan om, men 
stärker stadskärnans 
utvidgning.  

Läget bidrar till puls i centrum, 
men gestaltningen har 
begränsningar.  

Lite stadsliv att ta del av.  Idag lite vid sidan om, välkänd 
plats 

En flexibel byggnad med fokus på 
framtidens teknik och bra akustik 
Ytorna kan samnyttjas och möjliggör bra 
flöden mellan verksamheter i huset när 
det pågår flera parallella verksamheter 
samtidigt. Här finns också riktigt bra 
akustik och ljudanpassning mellan olika 
verksamheter samt positiva ljudmiljöer. 
*Alla slags möten och produktioner kan 
genomföras här, och spridas, tack vare 
de digitala och tekniska lösningarna där 
Eskilstuna är Sverigeledande 

 Utan bibliotek blir konceptet 
svagt. 

   Risk för tekniska 
begränsningar i och med 
befintligt läge. 

Utan bibliotek blir konceptet 
svagt. 

 

*Kombinationen av energilösningar som 
producerar energi synlig 
dagvattenhantering, luftpositiv miljö, 
pedagogiskt designade miljörum, 
energiklok dagsljusanvändning, återbruk 
och möjligt att återanvända hela 
byggnaden är en besöksanledning nog. 
Platsen uppmuntrar till hållbara 
transporter. 

Går ej att angöra med bil, bra 
för hållbara transporter! Men, 
parkeringsfrågan kan skapa 
problem. 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
 

Praktiska kriterier         

Hotell bör i första hand placeras i samma 
byggnad, i andra hand i nära anslutning 
till kongresshall/kulturhus. 
 

Svårt att klara pga av tomtens 
storlek  

    Samband under mark kan 
skapas 

För liten tomt  

Kongressverksamhet bedöms behöva 
ligga nära centrum och nära gångavstånd 
från tågstation.  
 

      För långt, ej gångavstånd 
Jämför konkurrenter? 

 

Kulturskolan kan placeras på platser där 
barn tryggt kan gå och cykla, ta bussen 
eller blir skjutsad av föräldrar. 

 

        

Parkering bör beaktas.    Ev möjligt från Kyrkogatan, 
under mark.  

 Idé finns. Befintligt parkeringshus tas i 
anspråk  

  

 

Vapnet 2 Vestalen/Våghalsen Munktell Rinmansparken
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Sammanfattning av utvärderingen
Tomtanalyser och provtryckningar har utvärderats uti-
från uppställda utvärderingskritierier, bland dem projek-
tets hållbarhetsmål, stadsbyggnadsaspekter och anti-
kvariska bedömningar, se matrisen. 

Utifrån den samlade bedömningen kvarstod fyra tom-
ten som intressanta för vidare studier. Dessa tomter är 
Vestalen/Våghalsen, Vapnet 2, Rinmanparken och Tull-
kammaren.  

Övriga tomter har inte ansetts lämpliga för en ny Kon-
gress- och kulturbyggnad av olika skäl, för liten tomt, 
konflikt med riksintresset, för stora tekniska komplika-
tioner eller svårigheter i att kunna uppfylla projektets 
hållbarhetsmål. 

Fördjupning 
För att ytterligare kunna bedöma platsernas potienti-
al för Eskilstuna Kongress- och Kultur har de utvalda 
tomterna översiktligt illustrerats med enkla planlayouter, 
sektioner och illustrationer. 

Syftet har varit att pröva logistik, angöring och inlast-
ning på platsen. Vidare har prövats om tomten ger möj-
ligheter att skapa de önskade sambanden mellan de 
olika programdelarna. En fördjupning har krävts för att 
kunna bedöma skalan och utbredningen av byggnaden i 
sitt sammanhang. Det har varit av stor vikt för att skapa 
underlag för de antikvariska bedömningarna samt för en 
översiktlig kalkyl av de fyra förslagen. 

De illustrerade scenariorna är ett av många möjliga sätt 
att gestalta och lösa en ny Kongress- och Kulturbygg-
nad på de fyra tomterna och ska ses som ett exempel 
och en möjlig utgångspunkt för vidare studier när beslut 
har fattats. 



5. Fördjupning



50

ES K I LST U N A KO N G R ES S OC H K U LT U R  TO M T U TR ED N I N G

TOMT VAPNET 2

höga rum formar sig. ”Scengatan” fungerar också sam-
manbindande för kulturskolans tre våningar, som för-
binds med en öppen, social trappa. 
Konferensens stora, höga konferensrummen ligger på 
samma våning som kulturskolans motsvarighet, och 
rummen kan därför användas flexibelt mellan verksam-
heterna, beroende på beläggningsgrad. 
Restaurangen är placerad ovanför entrén i två samman-
länkade våningar på samma plan som konferensrum-
men. Det gör att måltidsytor och mingelytor kan nyttjas 
med elasticitet, beroende på evenemang. 
De tre stora salarna är samlade högre upp i byggna-
dens mitt, omgivna av foajéer, utställningsytor och ba-
rer förbundna av rulltrappor i ljusa lägen. Den kompakta 
placeringen av de stora rummen, gör att sidoscen och 
bakutrymmen kan delas mellan salarna. 
Eventuell bio läggs under mark, med direkt koppling via 
rulltrappor från huvudentrén mot Kungsgatan.
Administrationen ligger i tre våningar mot Rader-
macherstråket, med direkt access till stora delar av 
byggnadens program. 
Hotellet börjar på plan 4, och formar en hög, effektiv 
volym längs Rothoffsvägen. 

I studien för kv Vapnet 2 har programmet formats kom-
pakt i en kubisk byggnad. Högre upp i byggnaden bil-
das terrasser. En gemensam huvudentré, med recep-
tion och café, vänder sig mot Kungsgatan. Från entrén 
nås alla byggnadens verksamheter. Biblioteket i en-
tréplan kan fungera flexibelt ihop med entrén. Via bib-
liotekets öppna scen nås kulturskolan på plan 1 till 3. 
Kulturskolan och biblioteket har också entré från Ra-
dermacherstråket. Via rulltrappor från huvudentrén nås 
kongressverksamheten som ligger på de övre planen. 
En direktentré till hotellets hissar finns också i entrén. 
Inlastning sker från Rothoffsvägen. 

Stadsbiblioteket är samlat på entréplan på en stor ge-
nerell yta som kan utformas flexibelt efter verksamhe-
tens behov. Öppenhet i fasad mot omgivande gaturum 
är en viktig utformningsaspekt. En gradängtrappa, ”Öp-
pen scen”, förbinder biblioteket med Kulturskolan. Bok-
magasin läggs under mark.
Kulturskolan är placerad ovan biblioteket. Man når sko-
lan via biblioteket, eller direkt via entré från Rader-
macherstråket. Ett ljusschakt genom byggnaden fung-
erar som en ”scengata”, kring vilken kulturskolans stora, 

Situationsplan
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Entréplan: gemensam entré, bibliotek, godsmottagningPlan -1: bio, magasin, teknik

Plan 1 tr: kulturskola, konferens, restaurang Plan 2 tr: kulturskola, konferens, restaurang
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Plan 4tr: övre kongress, hotell, administrationPlan 3tr: kulturskola, kongress

Plan 5 tr: kongress övre, administration, hotell Plan 6 tr: administration, hotell
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Plan 7 tr: hotell Plan 8 tr: hotell
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TOMT RINMANSPARKEN

atrium, ovan ”Öppen scen”. Atriet, med sin öppna so-
ciala trappa, fungerar sammanbindande mellan kultur-
skolans tre våningar. På kulturskolans översta plan (3tr) 
finns möjlighet att tillskapa en terrass mot öster. 
Restaurangen är placerad i markplan, med ingång från 
huvudentrén och möjliga direktentréer från både Kungs-
gatan och Rinmarksparken, där en södervänd uteserve-
ring kan placeras. 
Konferensens stora, höga rum ligger på samma våning 
som kulturskolans motsvarighet, och kan användas flexi-
belt mellan verksamheterna. Konferensrummen nås via 
rulltrappor i den gemensamma huvudentréns höga rum 
i mitten av byggnaden, mingelytor ligger runt entrérum-
met på de övre planen. 
De tre stora salarna är samlade ovanför restaurangen, 
med ingång på samma nivå som konferensen. Salarna 
omges av foajéer, utställningsytor och barer mot Kungs-
gatan och Rinmanparken. En kompakt placering av de 
stora rummen gör att sidoscen och bakutrymmen kan 
delas mellan salarna. 
Administrationen ligger i tre våningar mot Rothoffsvä-
gen, med möjlig direktentré från Kungsgatan.
Hotellet börjar på plan 4, och formar en hög, effek-
tiv volym längs Rothoffsvägen. Entré kan ske direkt från 
Kungsgatan, eller via kongressens foajéer. 

Programmet har lagts i en långsträckt byggnad längs 
Kungsgatan. Byggnaden har en genomgående huvud-
entré från Kungsgatan och Rinmansparken, mitt i hu-
set. I huvudentrén finns reception och café och man 
når restaurangen respektive biblioteket som fyller var 
sin sida av entréplanet. Via rulltrappor når man konfe-
rens- och kongressverksamheten. Biblioteket har även 
en direktentré i hörnet Kungsgatan/Tullgatan. Via bib-
liotekets ”Öppen scen” når man Kulturskolan. En sepa-
rat direktentré till Kulturskolan är placerad mot Kungs-
gatan. Hotellet nås via mingelytan på plan 3, och via en 
direktentré från Kungsgatan i väst. Inlastning sker från 
Rothoffsvägen. 

Stadsbiblioteket är samlat i entréplan mot öst. En stor 
generell yta som kan utformas flexibelt efter verksam-
hetens behov. Öppenhet i fasad mot omgivande gator 
och mot Rinmanparken är viktiga utformningsaspekter. 
En gradängtrappa förbinder biblioteket med Kultursko-
lan, för att gynna samverkan och synergieffekter mellan 
verksamheterna. Biblioteket ligger i direkt anslutning till 
huvudentrén. Bokmagasin läggs under mark.
Kulturskolan är placerad ovan biblioteket, mot Tullga-
tan. Kulturskolans stora, höga rum formar sig kring ett 

Situationsplan
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Plan 1 tr: administration, kulturskola, 
konferens, kongress

Entréplan: gemensam entré, bibliotek, konferens, 
kongress, restaurang, gods

Plan -1: teknik, 
magasin, förråd

NORR

-1 KÄLLARE 
Teknik, magasin, förråd

KUNGSGATAN

RINMANSPARKEN

R
O
T
H
O
F
F
S
V
Ä
G
E
N

T
U
L
L
G
A
T
A
N

1TR
Administration, kulturskola, konferens, kongress

ENTRÉ KYRKOGATAN/GYMNASTIKGATAN
Gemensam entré, bibliotek, konferens, kongress, restaurang, gods

KUNGSGATAN

RINMANSPARKEN

R
O
T
H
O
F
F
S
V
Ä
G
E
N

T
U
L
L
G
A
T
A
N

KUNGSGATAN

RINMANSPARKEN

R
O
T
H
O
F
F
S
V
Ä
G
E
N

T
U
L
L
G
A
T
A
N

1TR
Administration, kulturskola, konferens, kongress

ENTRÉ KYRKOGATAN/GYMNASTIKGATAN
Gemensam entré, bibliotek, konferens, kongress, restaurang, gods

KUNGSGATAN

RINMANSPARKEN

R
O
T
H
O
F
F
S
V
Ä
G
E
N

T
U
L
L
G
A
T
A
N

KUNGSGATAN

RINMANSPARKEN

R
O
T
H
O
F
F
S
V
Ä
G
E
N

T
U
L
L
G
A
T
A
N



58

ES K I LST U N A KO N G R ES S OC H K U LT U R  TO M T U TR ED N I N G

Plan 2 tr: konferens, kongress, kulturskola

Plan 3 tr: kongress, bar, 
övre hotellentré, kulturskola

Plan 4 tr: hotell
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Plan 5 tr: hotell

Plan 6-9 tr: hotell

Plan 10  tr: hotell, spa
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TOMT VESTALEN/VÅGHALSEN

Kulturskolan är placerad ovan biblioteket. Kulturskolans 
stora, höga rum formar sig kring ”Öppen scens” atrium 
som med sin öppna sociala trappa, fungerar samman-
bindande mellan kulturskolans våningar. 
Restaurangen är placerad i den befintlig biblioteks-
byggnaden. Restaurangen nås från flera entréer: från 
Biblioteksplatsen, från en ny entré mot Kungsgatan och 
via länk till kongressen under Radermachergatan. Inn-
ergården har behållits som uteservering, medan det an-
dra, höga kvadratiska rummet har öppnats ned till und-
re plan. 
Konferensens stora rum ligger på samma våning som 
kulturskolans motsvarighet, och kan därför användas 
flexibelt mellan verksamheterna.  
De tre stora salarna ligger med ingång på plan 3 och 4. 
De är placerade sida vid sida, nås via de stora hissarna 
och kan dela bakutrymmen. Salarna är omgivna av foa-
jéer mot Kungsgatan och Drottninggatan. På plan 6 kan 
en takbar med utsikt över ån tillskapas. 
Eventuell bio kan läggas under mark, med direkt ingång 
från huvudentrén. En koppling till Cityhusets nedre gal-
leriastråk kan åstadkommas. 
Administrationen ligger i flera våningar, som en rygg, 
mot mellanrummet mellan Cityhuset och nybyggnaden.
Hotellet är placerat i före detta Stadsbiblioteket. En del 
av hotellrummen ligger i befintlig högdel, resterande 
rum i en fyra våningars påbyggnad. Hotellet nås via foa-
jén i anslutning till restaurangen. 

I studien för tomt L har programmet fördelats på bägge 
sidor om Radermachergatan, i en nybyggnad på södra 
sidan och i en om- och tillbyggnad av nuvarande Stads-
biblioteket. En gemensam huvudentré är placerad i hör-
net av Radermachergatan/Kriebsensgatan. Här finns 
reception och café. Från entrén når man nya Stadsbib-
lioteket som tar hela nybyggnadens entréplan i anspråk. 
Via rulltrappor når man konferensen i byggnadens övre 
plan. Via bibliotekets öppna scen nås kulturskolan. Kul-
turskolan och biblioteket har också direktentré från 
Drottninggatan. I huvudentrén finns även rulltrappor 
till ett undre plan med biografsalonger. Under Rader-
machergatan förbinds de två byggnaderna, och man når 
restaurangen via denna länk. Möjlighet finns att koppla 
samman Cityhusets galleriastråk med byggnadens foa-
jéer. Inlastning sker mellan Cityhuset och nybyggnaden 
och delas mellan de två verksamheterna. 

Stadsbiblioteket är samlat i nybyggnadens entréplan 
längs Kungsgatan ch utformat som en stor generell yta 
som kan användas flexibelt. Öppenhet i fasad mot ga-
torna är viktigt. En gradängtrappa förbinder biblioteket 
med Kulturskolan. Huvudentrén kan sammankopplas 
med Cityhusets galleriastråk, vilket kan gynna vardagli-
ga flöden till biblioteket. Bokmagasin läggs under mark, 
alternativt behålls befintliga magasin.

Situationsplan
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Plan -2: bio, magasin, teknik
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Plan -1: bio, nedre restaurang, Cityhuset nedre plan, godsmottagning
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Entréplan: gemensam entré, restaurang övre, Cityhuset övre plan
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Plan 1 tr: kulturskola, konferens, hotell
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Plan 2 tr: kulturskola, konferens, hotell

NORR

2 TR
Kulturskola, konferens, hotell

HAMNGATAN

ESKILSTUNA 
TEATER

RADERMACHERGATAN

KUNGSGATAN

D
R
O
T
T
N
I
N
G
G
A
T
A
N

K
R
I
E
B
S
E
N
S
G
A
T
A
N



68

ES K I LST U N A KO N G R ES S OC H K U LT U R  TO M T U TR ED N I N G

Plan 3 tr: kulturskola, kongress, administration, hotell
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Plan 4 tr: kongress, administration, hotell
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Plan 5 tr: kongress, administration, hotell
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Plan 6 tr: bar, administration, hotell
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Plan 7 tr: administration, hotell
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TOMT TULLKAMMAREN

tan. På övre plan finns möjlighet till uteservering på ter-
rass och ”Kulturgård”.  
Konferensen är samlat placerad i markplan. Den ligger 
på samma plan som Kulturskolans stora rum, och rum-
men kan användas flexibelt mellan verksamheterna.
De tre stora salarna ligger sida vid sida runt ”Kulturgår-
den” med ingång från entréplan och plan 2 trappor. Den 
nära placeringen göra att och sidoscen och bakutrym-
men mot spåren kan delas. Utställnings- och mingelytor 
ligger i en halvcirkel runt ”Kulturgården”. På övre plan 
finns möjlighet till bar med terrass ut mot Eskilstunaån. 
Alla konferensplan nås via rulltrappor och trappor från 
huvudentrén. 
Administrationen är placerad i Tullhuset, med möjlig 
koppling under mark till nybyggnaden.
Hotellet är placerat ovan Kulturskolan mot Gymnastik-
gatan och formar en kompakt och effektiv byggnad, väl 
synlig från järnvägsstationen. Entré kan ske från Gym-
nastikgatan, eller via entré från ”Kulturgården” och kon-
gressens foajéer på plan 1 trappa.

Byggnaden sträcker sig mellan Kyrkogatan och Gym-
nastikgatan och mellan de två spårdragningarna. En 
gemensam entré med angöring är placerad mot ös-
ter i Kyrkogatans nivå. Byggnaden tar upp nivåskillna-
den och marken mellan gatan och Tullhuset bearbetas 
för att tillgängliggöra platsen. Mot Kyrkogatan finns res-
taurangen, den stora kongressalen och flera av konfe-
rensrummen. En andra entré är placerad mot Gymnas-
tikgatan. Härifrån nås Kulturskolans lokaler direkt, och 
även hotellet. De två entréerna är förbundna via foajéy-
tor. Ytterligare en entré är möjlig från ”Kulturgården”, en 
övre nivå där Tullhuset ligger. Inlastning sker via en last-
gård, med entré från Kyrkogatan. I studien för tomt E har 
Stadsbiblioteket utgått. 

Kulturskolan är placerad i tre plan mot Gymnastikgatan. 
Ett öppet atrium skapar samband mellan de tre våning-
arna. En gradängtrappa till ”Öppen scen” kan fungera i 
samverkan med kongressen. 
Restaurangen är placerad i två plan med ingång från 
huvudentrén och med möjlig direktentré från Kyrkoga-

Situationsplan
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Entréplan Kyrkogatan/Gymnastikgatan: 
gemensam entré, kulturskola, konferens, kongress, restaurang, gods
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Plan 1 tr (entré kulturgården): kulturskola, kongress, restaurang, övre hotellentré
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Plan 2 tr (entré amfiteatern): kulturskola, kongress, bar
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Plan 3 tr: kulturskola, hotell, bar
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Plan 4 tr: hotell
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Plan 7 tr: hotell
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