ARKITEKTUR ESKILSTUNA

– ett arkitektur- och stadsbyggnadsprogram

HUR arkitektur?

Sammanfattning från Workshop 3
Tid: 		
Plats:

2018-10-26, 9.00-12.00
Elite Hotell, Eskilstuna

Stort tack för din medverkan vid den tredje och sista workshopen i samband med Eskilstuna
Arkitektur! Hur arkitektur blir till och vilka förutsättningar som måste vara på plats diskuterades. Vi
berörde hur en arkitektonisk idé blir till. En välgrundad, robust arkitektonisk idé, baserad på analys
av en plats, behov och övriga förutsättningar är en utgångspunkt för god arkitektur, och för att ett
projekt ska klara att fullfölja kvalitetsambitionerna genom en ofta lång och emellanåt tuff plan- och
genomförandeprocess.
Vi pratade också om det offentligas roll i byggandet, alltifrån internationella målbilder för en
hållbar utveckling, via den nationella politiken och till kommunens roll (det är ju där det händer,
på riktigt!). Ett Arkitekturprogram kan tydliggöra både kommunens ansvar i relation till den statliga
politiken, och den vilja och ambitionsnivå för byggandet i staden som kommunen bör förmedla till
alla kommande aktörer. Den nya arkitekturpolitiken, Gestaltad Livsmiljö, ger arkitektur, form och
designfrågorna en stor tyngd nationellt vilket stödjer och stärker arbetet på lokal nivå i Eskilstuna.
Det här gjorde vi under dagen:
9.00 Välkomna! Kort reflektion kring WS2 från deltagarna.
9.20 Hur gör man arkitektur? Om designprocessen. Sara Grahn		
9.40 Övning 1: Det blåser inte i Centrum! – En bra idé!		
10.25 Hållbar stad? Hur? Monica von Schmalensee
11.00 Övning 2: Det blåser inte i Centrum! –
Hur utformar kommunen processen för ett lyckat projekt?
11.30 Gemensam diskussion 		
11.50 Sammanfattning dagen och nästa steg – Eskilstuna Arkitekturprogram.
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Några reflektioner från deltagarna kring WS 2 - VARFÖR Arkitektur?
∞∞ Segregation - kan vi vända på steken? Det saknas höghus i Borsökna!
∞∞ Arkitektuppropet, diskussionen handlar om fint och fult – 																	
hur kan vi fördjupa samtalet och få det att hamna på en annan nivå?
∞∞ Hur breddar vi perspektivet, människors olika upplevelser måste med i debatten.
∞∞ Offentligt vs privat, plank runt villaträdgårdar – hur skapar vi tydlighet i rumslig utformning istället?
∞∞ Alla har rätt till kvalité oavsett bostadsort stad/land
∞∞ Ge plats för sociala ytor i anslutning till bostäder. Innergårdarna är viktiga.
∞∞ Vårt behov av att se andra människor. Offentliga platser behövs – av olika nivåer och med olika betydelse.
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HUR GÖR MAN ARKITEKTUR? - OM DESIGNPROCESSEN, Sara Grahn
En arkitektonisk idé
Väldigt få arkitektur- och stadsbyggnadsprojekt börjar med ett tomt ark. Det finns oftast en plats och ett mer
eller mindre väl formulerat behov. Men hur börjar man? Arkitektur med kvalitet bygger på ett grundligt och
kreativt arbete, med utgångspunkt i erfarenhet, analysförmåga och resultatet av ett kreativt och noggrant
arbete, baserat på erfarenhet och kunnande.
Det byggda är svaret på ett behov men det är också en idé om hur det ska formas. En arkitektonisk idé handlar
om hur man med form uppfyller de mål för människorna som ska använda byggnaden, stadsdelen eller parken
på bästa sätt. När de tankar och idéer som projektets form bygger på formuleras, tydliggörs och beskrivs ges
goda förutsättningar för ett bra slutresultat.

Stadsbiblioteket i Stockholm, arkitekt Gunnar Asplund. En robust ursprungsidé som burit projektet till byggt resultat.

Komplexa design- och planeringsprocesser
Dagens planerings- och designprocesser är komplexa skeenden, ofta med ett stort antal intressenter och
aktörer involverade. Den ökade komplexiteten, men också den tilltagande specialiseringen i planering och
genomförande, gör att behovet av tydliga och överskådliga designprocesser har ökat. Detta för att vi ska kunna
tänka och skapa tillsammans med fokus på mål och helhet.
De flesta designprocesser genomgår fyra faser, ofta i ett cirkulärt flöde, dvs man återkommer, fördjupar
och stämmer av de inledande faserna även i senare skeden av processen. Det gäller oavsett om det är en
arkitekttävling, eller ett vanligt hus-, stadsbyggnads- och planeringsuppdrag.

1 DEFINIERA
Definierafasen är processens inledande inventerings- och analysfas. En slags kartläggning av hela
planeringssituationen. Genom informationsinsamling och analyser ringas projektets möjligheter, begränsningar
och drivkrafter in. I tävlingsprojekt brukar analyserna vara t ex kring platsen och dess historia, hur den
används idag, topografi, tillgängliga resurser, betydelse i stadsväven et c. Det kan också kretsa kring program,
ekonomiska och sociala förutsättningar, hållbarhetsambitioner från beställare och kommun et c.
Det är också viktigt att kartlägga drivkrafterna bakom projektet. Hur uppkom idén om projektet? Varför ska
projektet genomföras? Vem ska det gagna och vem kommer det att påverka? Vilka förväntningar finns det på
resultatet? Formmässigt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt? På kort och lång sikt? Minimera risken att missa
något väsentligt för projektet. Ju fler frågor desto bättre!

2 FORMULERA
I nästa fas ska projektets vision och mål formuleras, utifrån de analyser och de kartläggningar som gjorts
i föregående fas. Projektets vision och mål ska vara brett förankrade och ägas av alla projektaktörer och
intressenter, både inom projektet och externt. Engagemang, kreativitet och delaktighet är viktigt i komplexa
planerings- och byggandeprocesser och ju tydligare och mer inkluderade målformuleringarna görs desto bättre
grund för fortsatt process läggs.
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Målformulering i tävlingsprojekt och fortsatt planeringsarbete. Korsholms Centrum, Finland. White 2010-

3 SKAPA
Det finns ofta flera svar på samma fråga. Nästa fas i designprocessen handlar om att generera en mångfald
av idéer och skisser som svar på projektets vision och målformuleringar. Här är det ofta ett prövande och
sökande, men viktigt att inte låsa sig i ett specifikt utförande för tidigt. Idéerna utvärderas mot det som
framkommit i analyserna och hur de svarar mot målen för projektet. Den, eller de idéer som svarar bäst mot
vision och mål utvecklas och förfinas ytterligare och jämförs på nytt mot målformuleringarna. Denna iterativa
process bygger kunskap, fördjupar och förfinar idéerna och gestaltningslösningarna. Arbetet i den här fasen
utmynnar i en väl förankrad och robust arkitektonisk idé vilket ger en bra grund för fortsatt planerings- och
genomförandeprocess.

En tidig arkitektonisk idé! Och ett byggt resultat. Kolding Kvarterhus, Danmark. White 2001.

4 SAMMANFATTA
Genom att zooma ut och fokusera på projektets helheter stäms möjligheterna, begränsningarna och
drivkrafterna som identifierades i projektets inledande fas av med den valda lösningen. På nytt kontrolleras att
de bearbetade och förfinade förslag som valts ut verkligen svarar på bästa sätt mot vision och mål. Därefter
paketeras och presenteras förslaget.
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HÅLLBAR STAD! Monica von Schmalensee
∞∞ Arkitekturen, formen och designens kraft kan förändra den vardagliga livsmiljön för oss människor.
∞∞ Arkitektur, form och design bidrar till de långsiktiga perspektivens lösningar.
∞∞ Värden kopplade till människors livskvalitet och städernas attraktionskraft måste ges den tyngd de faktiskt 			
skapar.
∞∞ Den nya statliga arkitekturpolitiken – Gestaltad Livsmiljö – är ett verktyg för att åstadkomma detta, även 			
på den kommunala nivån.
Globala utmaningar är idag också de utmaningar vi möter i lokalsamhället; globaliseringen, migration,
brist på tillgängliga bostäder, sämre folkhälsa och digitaliseringen. Den allt överskuggande utmaningen är
klimatförändringarna.
Uppgiften vi alla står inför är att skapa en ekologiskt hållbar stad och en socialt hållbar gemenskap, en stad för
alla. Det handlar om rättvisa och jämlikhet. Vi som verkar inom planering och byggande kan ses som ”offentliga
administratörer”. Vi är ansvariga för att stadsbyggandet och arkitekturen som resultat ger en tillgänglig stad för
alla, genom inkluderande processer och inkluderande rumslig utformning.

Arkitekturpolitikens viktigaste delar:
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞

Hållbarhet och kvalitet ska inte underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden
Kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids
Det offentliga agerar förebildligt
Estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och utvecklas
Miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla
Samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och internationellt.

Arkitekturpolitiken, med hemvist i både Närings- Kultur- och Miljödepartementen, stakar ut en glasklar riktning:
Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt
gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.
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Nu tar vi fart – framåt!
∞∞ I våra drömmars stad när varje människa ett hopp
∞∞ Lite bättre blir mycket bättre över tid
Alla, från våra ungdomar till våra äldre inklusive alla de som är nyanlända till vårt land, måste kunna nära ett
hopp om att det faktiskt finns möjligheter att kunna bo, verka, studera, få vård och känna sig trygg här, under
generationer framöver. Tar man bort hoppet hos människan, drar hon sig undan det demokratiska samhället.
Då tar man bort det sista vi har för att hon ska vilja bidra till en bättre värld.
Det offentliga har ett särskilt ansvar och ska visa på en riktning för hur man bygger städer som ingjuter hopp.
Hopp om en lite bättre framtid där människan och hennes behov och drömmar står i centrum. Där hänsyn till hur
planeten mår är lika viktigt – av den enkla anledningen att ett välmående jordklot är en del av människans behov.
Utmaningarna är många, men möjligheterna desto fler. Om man vill segla över havet och tar ut en kompasskurs
och bara avviker från kursen två grader, kommer man att hamna väsentligt fel. Men det betyder också att om
man har utmaningar, som miljöproblematiken, framför sig men styr om bara lite grann mot lägre utsläpp, mindre
energiåtgång, minskad koldioxidförbrukning, kommer det över tid att kunna ge riktigt goda resultat. Likaså är det
med utmaningarna kring våra växande städer. Varje kursändring mot hållbara städer, kommer att över tid få långt
större betydelse än vi ser idag.
Om problemen i våra städer växer exponentiellt, så gör förbättringarna det också – det är naturvetenskap och
matematik.
Diskussion efter Monicas föreläsning:
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞

Nya politiken – måste sippra ner till den kommunala nivån.
Eskilstuna har mycket att bidra med, utvald kommunerna i Rådet för Hållbara Städer - använd plattformen!
Skicka med frågor upp! T ex hur ska kommunen hantera motstridiga krav från olika myndigheter?
Politiken driver emellanåt igenom projekt i fel riktning – alla måste ta ansvar för att bygga hållbara, livskraftiga
städer enligt den gemensamma politiken.
∞∞ Bra exempel från Eskilstuna - skola, loftgångar tas bort för att få in mer ljus och fler sociala mötesplatser i skolan.

ÖVNING 1: Det blåser inte i centrum! - En bra idé!
Stort tack för alla bra idéer! Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det är ett stort fokus på att ge bättre
förutsättningar för mer stadsliv i centrum. Det inkluderande, flerfunktionella och flexibla präglar de flesta av
de bra idéerna. Mer männiksor, mer olika människor och en attraktivare stadskärna för fler, under fler tider på
dagen och året!
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞

Mer stadsliv i de offentliga rummen
Fler aktiviteter - för fler olika människor
Aktiva och öppna bottenvåningar
Klimatet i Eskilstuna... fler klimatskyddade publika rum
Mer grönska i stadskärnan
Mer konst i stadskärnan
Ge mer plats för de hållbara trafikslagen
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”OASEN”, Tillgänglighet för alla
Vad tillför idén? En attraktivare stadskärna

Beskrivning:
Förändra Kungsplan som är en baksida till en framsida. Bygga tak över. Vinterträdgård med små fik på ena sidan
och saluhallsstuk på andra sidan.

”EN GATA FÖR ALLA”, bussgata
Vad tillför idén?
∞∞ En tillgänglig gata för alla
∞∞ Trygghet
∞∞ Tydlighet

Beskrivning:
Ombyggnad av trafikerad gata genom avsmalning för att möjliggöra cykel, buss, gång och grönska. Olika zoner
i gatan för att skapa zoner för att dela upp det långa gaturummet.
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AKTIVERA ÅSTRÅKET, Tillgänglighet för alla
Hamngatan, anslutning till hotellet (Elit)
Vad tillför idén?
∞∞ Skapa stadsliv
∞∞ Skapa trygghet
∞∞ Attrahera besökare
Beskrivning:
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞

Skapa mötesplats som tillåter verksamheter att delta i och aktivera stadens kanter.
Ta stöd utav befintliga verksamheter för att skapa en levande upplevelse.
Öppna bottenvåningar som är inaktiva idag.
Man ska kunna gå från högskolan och uppleva hela årummet.
Möjliggöra öppna bottenvåningar på Careliigatan.

”ALWAYS SUNSHINE” KLIMATSKAL, Platsutveckling, platsidentitet, integration, inkludera
Vad tillför idén?
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞

levande plats över dygnet och året
visa upp verksamhet
välmående och hälsa
mötesplats
identitet till platsen
grönt även vintertid
annat klimat

Beskrivning:
Glasat uterum som skapar annat klimat utan att förlora helhetsupplevelsen av platsen. Suddar ut klimat/väder/
årstid, adderar positiva klimatet vintertid - ’solterapi’. Levande torg året om. Piazzan oavsett årstid. Flexibel
teaterscen, event, aktiviteter inne spiller ut i stadsmiljön, publik även utanför.
Utmaningar: Befolkas oavsett klimat - gynnsamt eller inte? Viktig plats som ska funka året om och under stor del
av dygnet. Trygghet viktig. Vind, regn, snö, sol.
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”TÄNK OM”, Attraktivare plats
Vad tillför idén?
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞

Flöde
Attraktiv plats
Restaurang/delikatesser
Butiker mot gata, restauranger mot ”gård”

Beskrivning:
Byt plats på funktioner! Flytta butikerna
med entréer från Kungsplan till läge ut mot
Rademachergatan och flytta in restaurangerna
därifrån in till Kungsplan och ta plats med
uteplatser i bästa solläget/lugnt. Då kan man
också flytta ut inlastning och transporter till
gatan och få en bilfri yta. Ge plats för grönt,
vatten och uppehälle istället <3.
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”PARKING PEOPLE”, Pride - proud
Vad tillför idén?
∞∞ Synliggöra och förstärka alla människors lika värde och att möjliggöra för alla trafikslag.
∞∞ Visa att centrum är en inkluderande plats.

Beskrivning:
Förbjud trafik på Kungsplan och Ridhusplan, bygg små torg med uteserveringar, lekplatser, foodtrucks mm.
Bygg ett fint P-hus på McDonald’s-parkeringen och grusyta.
P-huset ska vara för cyklar och bilar i regnbågsflaggans färger.

”GRÖNT LUGNT RUM”
Ridhusplan, tråkig asfalt
Vad tillför idén?
∞∞ Livskvalitet!

Beskrivning:
Ridhusplan idag = tråkigt, mycket asfalt, otryggt. Nära torget, ett mysigt, lugnt rum med mycket grönt för alla,
boende + besökare. Eventuellt två plan eller solsida.
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KUNGSPLAN PARKERING => ALLAKTIVITETSYTA
Vad tillför idén?
Möjlighet till aktivitet på en idag ”outnyttjad” yta.
T ex minimässor, vardagsfoodcourt, beachvolley,
boule, teater, musik et c.

Beskrivning:
Kungsplan slänger bort bilarna och öppnar upp en yta för kreativa idéer och aktivitet. Foodcourt på vardagarna,
mässa på helger. Möjligheterna begränsas av fantasin. Utomhushandbollsturnering, skomässa, torghandel
av lokalt producerade varor et c. Platsen förses med förutsättningar som el, vatten et c placerat smart under
markbeläggningen. Husens fasader används för att skapa en intressant miljö med smart ljussättning. Platsen
blir Fristadstorgets ”arena”. Väderskydd kan tillfälligt ordnas med t ex segelduk spänd mellan omkringliggande
bebyggelse.

”SÄTT ETUNA PÅ kARTan”, Konst
Vad tillför idén?
Sätter Eskilstuna på kartan och ger en positiv identitet. Det finns en avsaknad av konst i staden. Stråket vid ån blir
en plats där folk vill vara.
Beskrivning:
Ett stråk från ”cirkulationsplatsen med pinnen” till Smörtorget där det ska finnas konst med funktioner som
sittplatser, vindskydd, regnskydd osv.
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Övning 2: Det blåser inte i Centrum! – Hur utformar kommunen processen för ett lyckat
projekt?
Det är intressant att konstatera att även mindre, till synes enkla projekt, kräver ett stort antal aktörer, samarbeten
och tillståndsgivare. Det är en komplex tid vi verkar i helt enkelt, där många människor är involverade i alla
arkitektur- och stadsbyggnadsprojekt under olika skeden av processen. Det ställer ökade krav på oss alla i hur
väl vi formulerar gemensamma mål och ambitionsnivåer gällande kvalitet samt hur samverkansmodellerna ser
ut. Genomtänkta och inkluderande projektmodeller är avgörande för hur väl staden lyckas med sin utveckling,
vilket ni alla, på olika sätt, konstaterar.
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞

Många kommunala förvaltningar berörda även i mindre projekt - ställer krav på samverkan
Företagen lokalt och fastighetsägarna viktiga att involvera tidigt i omvandlingsprojekt
Människorna som använder en plats idag är en tillgång för förståelsen av platsen
Analys av intressenter tidigt
Tydliga målformuleringar
Dialog från start med flera olika intressentgrupper
Testköra - temporära Pop Up projekt - för utvärdering och vidareutveckling
Medskapandeprocesser för brett engagemang
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