ARKITEKTUR ESKILSTUNA

– ett arkitektur- och stadsbyggnadsprogram

VARFÖR arkitektur?
Sammanfattning från Workshop 2
Tid: 		
Plats:

2018-09-24, 13.00-16.00
Elite Hotell, Eskilstuna

Stort tack för din medverkan vid den andra workshopen i arbetet med Eskilstuna Arkitektur!
De många projekt och det arbete som redan görs i Eskilstuna för att främja arkitekturens sociala
aspekter lyftes fram. Det ger både en stolthet och en god bas för fortsatt utveckling av staden
på ett sätt som främjar alla de människor som bor och verkar här. Det finns en stor medvetenhet
om både utmaningarna och möjligheterna med samspelet mellan de fysiska och sociala
förutsättningarna i staden. Ett Arkitekturprogram kan bidra till fördjupad kunskap om detta samspel
och ge en samsyn kring arkitekturens och stadsbyggandets betydelse för en socialt uthållig
kommun.
Det här gjorde vi under eftermiddagen:
13.00 Stadsarkitekt Daniel Ängmo hälsar välkommen! Förväntningar på Arkitekturprogrammet 			
13.30 Vad gör Arkitektur? Sara Grahn, Ola Strandell
13.50 Övning 1: Hälsning från framtiden.
14.00 För vem är arkitektur? Viktoria Walldin
14.10 Övning 2: Rollspel, Hälsning från framtiden.
14.50 Varför arkitektur? Viktoria Walldin
15.25 Övning 3: Varför behövs arkitektur? 		
15.40 Gemensam diskussion och sammanfattning av dagen.

WS2 om Eskilstuna Arkitektur kretsade kring vad arkitektur gör och varför arkitektur är viktigt.
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞

Arkitektur påverkar oss och våra möjligheter i staden
Arkitektur är makt som vi måste hantera med omdöme
Arkitektur kan, rätt utformad, inkludera många olika människor
Arkitektur blir kvar länge och måste utformas flexibelt för framtidens användare
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Förväntningar på Eskilstuna Arkitektur:
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞

Gemensam vision med framtidsperspektiv för Eskilstunas arkitektur
Skapa samsyn gällande bärande stadsbyggnads- och arkitekturprinciper – gemensam plattform
Göra fler till bärare av kunskap kring arkitektur och stadsbyggande genom gemensamma referenser
Generera debatt och arkitektur i staden
Ge råg i ryggen att våga mer
Gröna och rekreativa värden ska vara en del av programmet
Arbetsredskap i vardagen – ge stöd i samtal med aktörer och i utmanande ärenden
Arbetsredskap i vardagen – handfasta principer och formuleringar att använda i ärenden
Öka stadens attraktivitet, för fler jobb och invånare i framtiden
Byggande i Torshälla och på landsbygden får inte glömmas bort
Balans mellan akuta behov (av tex skolor och förskolor) och långsiktig ekonomisk, 										
funktionell och social nytta (sparsamt, men inte snålt!)
∞∞ Eskilstunas framtida arkitektur måste formas utifrån staden egna särart, där industriarvet gör staden unik
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VAD GÖR ARKITEKTUR?
Offentliga rum
∞∞ Utformningen av stadens gemensamma rum, kan genom gestaltning skapa bättre (eller sämre) 						
förutsättningar för socialt samspel mellan människor.
∞∞ Offentliga rum behövs i skilda skalor och syften, från de centralaste urbana rummen, via de mindre lokala 		
offentligheterna till samfälligheterna.
Stadens utformning ger bra, eller dåliga, möjligheter för vardagslivet, möten och mänskliga initiativ. Utformning
av de offentliga rummen är viktigt för att ge förutsättningar för möten mellan människor. Stadens primära
funktion har alltid varit att vara en plats för utbyten av idéer, kunskap, tjänster och varor, i vår tid i synnerhet
för kreativa kunskapsutbyten. Levande städer behöver och skapar med tiden mötesplatser i olika skalor och
sammanhang. Tre nivåer av offentliga rum är alla nödvändiga i staden.
Den stora sk. ’kosmopolitiska offentligheten’, de centralaste
stadsrummen, gatorna, torgen och parkerna där ”alla ser
alla”, där alla är ”främlingar” och där man kan ”se och möta
det annorlunda”. (Referens; Jane Jacobs, Georg Simmel och
Hannah Arendt).
Den ”lokala offentligheten” eller det ”tredje rummet”, i bibliotek,
caféer, aulor, handelsplatser, lokalgator mm, som samlar
en mindre grupp människor som är mer lokalt förankrade.
(Referens; Sören Ohlsson och Ray Oldenburg).
”Samfälligheterna”, klubblokaler, kvartersgårdar, kolonilotter,
institutionslokaler mm. som är en avgränsad plats för en
specifik grupp av människor. Dessa behövs för att skapa
delaktiga rum för små gemenskaper som kan samlas kring ett
intresse eller ett kvarter. (Referens; Elonor Ostrom).
Illustration: White Arkitekter

Eriksbo, samfällighet, White Arkitekter

Kungsbacka Torg, urban offentlighet, White Arkitekter

Varje områdes karaktär beror på vem som bestämmer rummets användning och hur det möbleras. Vem
känneransvar, vem har skyldighet att förvalta och vem tar hand om rummet? Övergången mellan det offentliga
och det privata kan, medvetet gestaltad, ge den rumsliga möjligheten till möten mellan människor och mellan
områden av vitt skilda karaktärer.

Aktiva bottenvåningar
∞∞ Övergången mellan inne och ute, mellan publikt och privat; entrén, tröskeln, balkongen, kan genom 				
medveten gestaltning ge förutsättning för möten mellan människor.
∞∞ Aktiva bottenvåningar är så mycket mer än butiker, det är tex också medvetet gestaltade övergångar mellan
den personliga och den offentliga sfären.
∞∞ I en attraktiv stadsmiljö finns ”någonstans att vistas”, ”något att titta på” och ”något att göra”. 							
(Referens; Jan Gehl).
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Kommersiella verksamheter bidrar på ett avgörande sätt till ett vitalt och aktivt stadsliv. Handel, serveringar,
kommersiell service och kontor skapar arbetstillfällen och befolkar staden över dygnet. Ju mer
verksamhetslokaler vi bygger in i nya stadsdelar desto bättre är det för stadslivet, men det finns utmaningar och
begränsningar. I halvcentrala lägen är det ekonomiska underlaget sämre. Det kan räcka till ett fåtal butiker eller
serviceinrättningar. Idén om kommersiella verksamheter som enda motorn för den levande staden har därför
sina svagheter.

Brantings Torg Uppsala, aktiva bottenvåningar av olika karaktär. Illustration: White Arkitekter

Det handlar om sociala relationer i stadens offentliga rum. Människan är alltid stadens huvudattraktion!
Vardagliga aktiviteter som att träffas, hänga, sköta växter och leka kan försiggå i anslutning till gator, torg och
parker och på så sätt bidra med liv och rörelse. Det är arkitekturens uppgift (och därmed en arkitektuppgift)
att hitta en utformning som ger förutsättningar för vardagslivet. Den egna bostaden är och ska vara privat.
Men övergångar mellan ute och inne, funktioner som entréer, förgårdar, kvartersgemensamma lokaler och
innergårdar kan utformas för att samspela med, och berika gaturummet. Lite förenklat brukar det sägas att ett
gatustråk upplevs som aktivt om det finns 10-15 entréer per 100 m

Flexibilitet och långsiktighet
∞∞ Stadens och byggnaders strukturer står kvar under mycket lång tid och måste därför gestaltas för långsiktig
användbarhet.
∞∞ Flexibilitet i det möjliga användandet av byggnader och offentliga rum är nödvändigt, då vi inte kan 				
överblicka alla behov nu och i framtiden.
Arkitektur står kvar länge. Den måste svara mot människors behov här och nu, men också inkludera framtida
möjligheter. Väl gestaltad och hållbar arkitektur har en förmåga att både älskas, men också omtolkas, av de
människor som använder miljön om och om igen, för nya behov och funktioner.
Flexibilitet och mångfunktionalitet är eftersträvansvärt både ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.
Byggnadens delar har erfarenhetsmässigt mycket olika livslängd, där stommen är det som lever längst och
innerväggar, installationer och inredning har kortast livslängd. Om de mer permanenta byggnadsdelarna
utformas med viss generalitet, ger goda förutsättningar för flexibelt innehåll över tid utan att förbruka alltför
stora resurser

Tag plats och - ge plats
∞∞ Människor tolkar och svarar på inbyggda aspekter av den arkitektoniska utformningen..
∞∞ En byggnad tar plats, men måste också ge tillbaka till staden.
∞∞ Arkitektur måste utformas med en balans mellan överblick och intimitet.
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Det är viktigt att lära sig av hur människor svarar som individer på de förslag som ligger inbyggda i gestaltningen.
Det finns exempel överallt där ändringar och tillägg till byggnader är gjorda av brukarna själva genom åren.
Sådana tillägg uppstår oftast där gestaltningen ger ett initiativ i den riktningen, såsom balkonger och entrédörrar.
Genom att gestalta rumsliga initiativ ges stora möjligheter för brukarna nu, och i framtiden, att anpassa miljön
efter sina behov. Det ger fler möjligheter för framtidens människor med färre åtgärder. Gör mindre (men ”rätt)
och mer kan uppstå. Initiativ i gestaltningen + brukarens vidare association = rumslig tolkning. Ju fler rumsliga
initiativ som byggs in, desto fler möjligheter har människorna i framtiden. (Referens; Herman Herzberger).

Rotebrohallen. Överblick och intimitet, nisch i hallen ger initiativ till aktivitet. White Arkitekter

Allt byggande påverkar fler än bara de som använder eller äger en byggnad. Byggnaderna bildar väggar i våra
gemensamma, offentliga rum. Arkitektur måste därför alltid utformas i samspel med sin omgivning och bidra till
staden som helhet.
Människor har olika behov av exponering respektive skydd i rummet. Det kan variera med det man ska utföra
eller som individuella olikheter. Arkitektur måste utformas för att tillgodose dessa varierade mänskliga behov av
både överblick och intimitet. Det ger makten till den som vistas i rummet att hitta sin plats, i kontakt med andra,
synligt, eller med avstånd till andra, undanskymt.

Det gröna
∞∞ De mångfunktionella gröna rummen i en nära samverkan mellan människan, de sociala systemen och 			
naturen, de ekologiska systemen ger förutsättningar för en långsiktigt hållbar stadsbygd.
Växande städer och global uppvärmning ökar trycket på mark för att producera mat, energi och råvaror.
Funktionella ekosystem är en förutsättning för produktionen av det vi behöver. Samtidigt är de sociala nätverk
som staden erbjuder grunden för vårt moderna samhälle och en arena för nödvändig kunskapsutveckling. Ur
ett ekologiskt perspektiv finns globala utmaningar; att sakta ner utrotningen av arter och de ekosystemtjänster
som dessa genererar och att minska utsläppen av växthusgaser för att mildra klimatförändringarna. För att möta
denna utmaning behöver vi nya modeller och nya sätt att tänka, där städerna är bättre integrerade med levande
ekosystem. Kan vi bevara, eller till och med stärka, lokala ekosystemtjänster samtidigt som vi utvecklar moderna
stadsmiljöer? Att ge förutsättningar för ett nära samspel mellan människans användning av det gröna i staden,
och utveckling av de ekologiska värdena i park och natur bör vara en utgångspunkt för en långsiktigt hållbar
stad.
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ÖVNING 1: Hälsning från framtiden!
I framtidsbilderna av Eskilstuna beskrivs händelserika, trygga stråk, stadens kulturarv och tillgängliga publika
byggnader som nav för stadslivet på flera av vykorten. Några exempel:
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞

Attraktiv kulturstad med nytt kongress- och kulturhus
Resecentrum med högklassig arkitektur är mötesplats och internationell dragare. Tryggtoch lekfullt.
Programmerade ekodukter över E20 knyter ihop stadsdelar.
Utvecklade kajer i Torshälla.
Ekologisk blandstad på Väster. Lyckat integrationsprojekt.
Hyllad symbios mellan gammalt och nytt i Munktellstaden.
Modernt och attraktivt resecentrum.
Tillgänglighet och orienterbarhet.
Bakgata blir centralt stråk som länkar olika bebyggelse
Årby är Eskilstunas ansikte utåt med fina utemiljöer, attraktiv och trygg plats.
Samnyttjande av ny skola i Munktellstaden, människan i fokus och varsamt tillägg i kulturmiljön.

Hej Framtiden! Jag har precis varit på bio och sitter nu och
äter mat på Radermachergatan i Eskilstuna. Cykelturen
ned till staden går så smidigt och det är skönt med nya
cykelparkeringen. Så mysigt att hänga på stan!
och gamla arkitekturen lever i symbios med varandra!

Förvandlingen av rälsen till en ny tvärbana utmed ån har
lett till ett flertal nya offentliga miljöer omgärdade av ny
bebyggelse med både bostäder, skolor och samhällsservice.

Människan ges och tar plats i ett stadsrum med potential!

Bakgatan är omvandlad till ett centralt stråk som läker
ihop den äldre bebyggelsen med den nya stadsdelen.
Aktivitetsstråket kantas av en mängd program och hädelser.
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FÖR VEM ÄR ARKITEKTUR? Viktoria Walldin
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞

Segregation / integration
Exkludera / inkludera
Interdisciplinärt / multidisciplinärt
Normkreativ planering

Viktoria Walldin berättade om de
socialantropologiska metoder hon och hennes
kollegor använder sig av i stadsbyggnadsoch arkitekturprojekt. Syftet är att skapa
bättre aktörsamverkan, modernisera samråd
och brukardialog samt att tolka och ge röst
åt brukarperspektivet. De använder sig av
miljöpsykologi och har de sociala välfärdsmål som
gäller nationellt och globalt som riktlinjer i sitt
arbete.
Människor har olika förutsättningar. Stadsrummen
och byggnaderna måste utformas för att ge alla lika
förutsättningar för att bidra till och ta del av staden.

ÖVNING 2: Hälsning från framtiden – ett rollspel!
Ett nytt vykort från framtiden, där deltagarna fick leva sig in i en annan människas perspektiv. Återkommande
ord från den övningen är tillgängligt, nära till allt, tryggt och säkert, olika aktiviteter i offentliga rummet för
många målgrupper, rekreativa platser, mm. Några exempel:
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞

Framkomlighet
Tryggt och säkert
Hängplatser
Snabba kommunikationer
Inga nivåskillnader
Tillgänglighet på ny station
Tvärbana till Torshälla
Öppna bottenplan
Nära till aktiviteter hela dagen och kvällen
Kunna plugga ute och platser att ladda mobil
Lekplats

∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞

Platser för rekreation
Linbana till centrum
Parkering nära
Bra arbets- och bostadsmarknad
Offentliga rum där barnen leker medan vi dricker kaffe
Konst på Ridhusplan
Nära till service, träning och rekreation
Spektakulära bostäder
Mer shopping
Bra belysning och överblick
Nära till kompisar som jag lätt kan ta mig till med cykel

Hej! Spännande att det händer saker i Eskilstuna! Jag har
hört att de ska göra ett riktigt torg på Sveaplan och ta bort
parkeringen. Då måste jag nog gå hela vägen till Coop, det
kan bli tufft. Men, jag ska inte klaga! Jag är en glad pensionär,
ingen surgubbe! (Men, jag är lite orolig).

I centrala Eskilstuna finns gott om offentliga rum, där barnen
kan leka i anslutning till att vi tar en kopp kaffe. Kommunen
har satsat på multifunktionalitet, vilket vi uppskattar!
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VARFÖR ARKITEKTUR? Viktoria Walldin
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞

Flickrum / Separatism
Barn i planering/ Urban barnpedagogik
Dialog- Hur? Bra / Dåligt
Multibo / Folkhem 2.0

∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞

Folkhälsa / Aktiv design
Struktur / uppföljning/ Mätning (“mjuka” värden)
Mötesplatser
Platsidentitet
Struktur/Uppföljning/Mätning (av “mjuka” värden)

Viktoria visade konkreta exempel från verkligheten,
där människan har satts i fokus i planeringen. A
rbetet med tex flickrum, The Go Down Artcenter,
Kiruna stadsflytt, Popup park Pallis i Stockholm och
Multibo är projekt som i tidigt skede haft socialt
fokus och där brukarperspektivet lagt grunden
till förtåelsen av frågeställningen och platsens
utmaningar.
Kunskapsbasen har skapats genom integrerade
antrolopolgiska metoder i planeringen.
Muralmålning i Bagarmossen. Foto: Viktoria Walldin

ÖVNING 3: VARFÖR ARKITEKTUR?

Genom att utgå från en plats i Esklistuna diskuterades i grupper vad begreppen och begreppsparen kan betyda
för Esklistuna och hur de kan belysas i planeringen på bästa sätt. Grupperna fick utgå från de begrepp som
intresserade dem mest. Reslutaten från övningen kretsar kring platsidentitet och industriarvet, bryta de fysiska
barriärerna för att skapa mötesplatser i staden och önskan om större flexibilitet i de offentliga rummen för att
inkludera fler olika människor. När motstående intressen i det offentliga rummet uppstår - då vet vi att vi står
inför en designfråga! Några exempel:
∞∞ Förvalta industriarvet, men fastna inte i det förflutna
∞∞ Inkludera många olika grupper, inte bara de ”som 		
passar in”
∞∞ Lekplats på Fristadstorget – 									
locka dit fler generationer
∞∞ Länka samman Nyfors med Centrum genom nytt 		
Resecentrum – ingen sida är ”rätt” eller ”fel”
∞∞ Lägg ned järnvägen under mark för att 						
koppla Nyfors och Centrum
∞∞ Har vi haft för stort fokus på utsidan 							
(tex tegelfärg i Munktellstaden)?
∞∞ Hur kan vi få fler att våga använda 							
Kronobergsskogen för rekreation?
∞∞ Hur kan vi göra Stadsparken tillgänglig för 					
förskoleklasser som behöver avgränsad yta
∞∞ samtidigt som parken ska vara öppen och 				
tillgänglig för alla andra?

Stort tack för din medverkan!
Vi ses igen på WS2 den 26/10. Då ska vi arbeta med HUR man gör arkitektur!
Daniel Ängmo, stadsarkitekt Eskilstuna
Sara Grahn, arkitekt White
Ola Strandell, arkitekt White
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