
Funktionsrätt Eskilstunas remissvar på föreslagen Översiktsplan 2030 
ORIGINALTEXT:  
Typsnitt: Helvetica, MuseoSans, Open sans, Times New Roman  
Storlek: 7.5, 8, 10, 13.5, 15, 18, 20.5, 27, 39, 50 
”Översiktsplan 2030-var med och tyck till” 
https://stadsutveckling.eskilstuna.se/stadsutveckling/oversiktlig-planering/granskning-
oversiktsplan-2030  

- Det verkar som hemsidan vänder sig till allmänheten för åsikter om föreslagen 
Översiktsplan 2030. I så fall borde förslagets grafiska utformning göra det möjligt för 
allmänheten att någorlunda enkelt förstå innehållet i presenterad text och bild.  

- För tillgänglig text ska typsnittet vara sans serif, det vill säga utan tillagda dekorativa 
streck, bokstävers storlek ska vara ett jämnt tal och minst 12 punkter. För föreslagen 
Översiktsplan 2030:s läsbarhet har därför originaltextens typsnitt och textstorlek här 
ersatts med typsnittet Calibri i storlek 12 punkter. Originaltextens typsnitt och 
textstorlek står till höger. 

- När texten i föreslagen Översiktsplan 2030 här gjorts tillgänglig för 
funktionsrättsrörelsen har även andra misstag i den upptäckts och korrektur föreslås.  

- Avslutningsvis står i föreslagen Översiktsplan 2030:  
”…samrådet som genomfördes mellan 11 juni och 30 september 2019…”                  
Ledamöter i det kommunala Rådet för funktionsrättsfrågor (RFF) bjöds inte in till 
samråd, trots löfte om det efter att nuvarande ÖP tagits fram.  

 
Legend 
Kommentar/Lägg till  
Ta bort 
 
FLIK 9. ARKITEKTUR OCH KULTUR 

- Trots att texten under rubrik ”Arkitektur och Kultur[miljö]” tillsammans med 
”Grönblåstruktur”, ”Riksintressen, miljö, riskfaktorer”, ”Genomförande” och 
”Hållbarhetsbedömning” gömts väl i en separat grupp utan namn, förefaller den vara 
en egen flik. Då innehållet i denna grupp berör grundläggande aspekter för 
förståelsen vid fortsatt läsning av föreslagen Översiktsplan 2030 behöver dess 
placering och synlighet ändras på denna otydliga hemsida.   

ARKITEKTUR OCH KULTURMILÖ 
- Förvirrande att textens rubrik är Arkitektur och kulturmiljö när fliken heter Arkitektur 

och kultur. 
- Varför dyker samma rubrik upp två gånger? 
- Fin bakgrundsbild. 

Med arkitekturen planerar och formar vi vårt samhälle 
Arkitektur berör alla varje dag och bidrar direkt till hur vi mår och trivs samt hur människor 
och samhälle fungerar. När miljöer planeras, byggs och förvaltas möts många olika aktörer. 
Skapandet av arkitekturen är därmed en samlande kraft för initiativ, utveckling, innovation 
och nytänkande som bidrar till att förena och kraftsamla. 

- Bra med vit bakgrund till text så att läsning inte störs av bakgrundsbild. 
Kulturmiljöer är vår gemensamma historia  
Vi har en mångfald av kulturmiljöer som generationer före oss har format och som har satt 
unika spår i landskap, markanvändning och bebyggelse. Dessa miljöer är stora tillgångar och 



fungerar som nycklar till vår historia men också som attraktiva livsmiljöer och besöksmål. 
När vi utvecklar våra städer och vår landsbygd ger våra kulturmiljöer perspektiv som vi 
använder för att fatta långsiktigt bra beslut. Genom en god hushållning av resurser och en 
hållbar utveckling säkrar vi att kommande generationer har möjlighet att ta del av och 
uppleva historien genom kulturmiljön.                (Typsnitt: Helvetica, Storlek: 15) 

 
- Förvirrande grafik gör det svårt att navigera och hitta. Varför nämns till exempel 

”Utblick 2050”, ”Arkitektur Kulturmiljö 2030”, ”Ställningstaganden – Arkitektur o[ch] 
Kulturmiljö”, ”Stadens arkitektur” samt ”Landskap – Landsbygd” två gånger? Varför 
nämns i så fall ”Plan- och Bygglagen” och ”Kulturmiljövärden” bara en gång? 

- Varför ligger ”Grönblåstruktur”, ”Arkitektur och Kultur”, ”Riksintressen, miljö, 
riskfaktorer”, ”Genomförande” och ”Hållbarhetsbedömning” i likhet med 
”Utgångspunkter”, ”Framtidens Eskilstuna”, ” Bostäder”, ”Samhällsservice”, 
”Näringsliv”, ” Teknisk försörjning”, ”Transporter” samt ”Grönstruktur” i en namnlös 
mapp? Det blir än mer obegripligt eftersom här finns textmaterial som kan 
underlätta förståelse och läsning av föreslagen ÖP 2030.     

Utblick 2050 
- Fin bild som inte bör vara bakgrund till kommande rörliga text. 

”Nu skapas framtidens städer”  
Arkitektur omfattar landskap, byggnader och anläggningar samt rummen inom och mellan 
dessa. Det handlar om det enskilda objektet och om samspelet mellan flera objekt samt 
helheten i städer, tätorter och landskap. (Boverket 2017 Ofullständig hänvisning)
 Arkitektur ger oss dagens och morgondagens livsmiljöer som vi bor, lever och 
verkar i. Vi skapar livsmiljöer som i sin tur formar och påverkar oss och det är av stor vikt att 
dessa rum, byggnader, torg, parker och infrastruktur blir det vi drömmer om, önskar oss och 
behöver för att växa som människor.    
 När det blir som mest lyckat skapas arkitektur som håller i flera hundra år och 
blir i många fall sinnebilden av en epok, en stad, en plats eller av människors gemensamma 
ansträngning.     
 Arkitektur är därmed även morgondagens kulturmiljöer. Och när ett långsiktigt 
perspektiv på arkitektur och dess användbarhet vägs mot kortsiktiga investeringskostnader 
lever arkitekturen länge och ökar även en stad som Eskilstunas attraktivitet, konkurrenskraft 
och plats i regionen. 

- Onödigt byte av bakgrundsbild där dessutom en större del är vit 
 En stor andel av husen som finns i Eskilstuna 2050 är ännu inte byggda 



idag. Teknikutvecklingen och hållbarhetsutmaningarna kommer att sätta sin prägel på 
arkitekturen för dessa hus.     
 Vi går mot en utveckling där hus kan förflyttas, monteras ner och monteras upp 
i städerna eller byggas oerhört generella så det går att göras om genom att flytta väggar, 
bjälklag, ändra fasaduttryck. Moduler i byggandet är vanligt då de sömlöst kan integreras i 
arkitekturen.      
 Städerna och byggnader är resilienta genom deras motståndskraft mot olika 
klimatpåverkan som till exempel stor nederbörd och extrem hetta. Byggnaders fasader kan 
ändras efter årets klimatpåverkan, dagens väderlek eller de boendes behov för att uppnå 
balans med energiförbrukning och tillskott för stadens energibehov. 
 Myndighetsutövning blir alltmer automatiserad. Byggprocessen är till stor del 
digitaliserad och automatiserad genom de robotar och 3d-printar som omformar de lokala 
material på platsen till en ny byggnad.             (Typsnitt: Helvetica, Storlek:13,5) 
Arkitektur och Kulturmiljö 2030 

- Fin bild som inte bör vara bakgrund till kommande rörliga text. 
- Undertitel förvirrande lik flikens titel. 

Arkitektur och Kulturmiljö 2030                 (Typsnitt: Helvetica, Storlek:27) 
- Varför dyker samma titel upp två gånger?   

I Eskilstuna upplever vi, vi utvecklar och inspirerar. Vi gör Eskilstuna – tillsammans. Eskilstuna 
är en sammanhållen och hållbar kommun. Stadsdelarna, med Eskilstunaån som den centrala 
livsnerven, binds samman av gemensamma mötesplatser, attraktiva stråk och vackra 
rekreationsområden, omgärdade av en levande landsbygd.  
 Historien ger staden sin identitet och specifika karaktär, som förvaltas, 
utvecklas och förnyas gång på gång med nyskapande arkitektur av hög kvalitet.  
 Staden är en plats där vi ges upplevelser för alla sinnen – från myllrande gatuliv 
till platser för lekfullhet, rekreation och bildning – där vi möts, gläds och utvecklas som 
människor. Här har vi nära till varandra, här känner vi tillit, gemenskap och framtidstro. 
Bildtext: Med stöd i Eskilstunas Vision-2030 har arkitekturens målbild, ”Eskilstuna 
ArkitekturEvolution”, formulerats. Målbilderna är den framtidsbild vi strävar mot för vår 
bebyggda miljö. Utifrån målbilderna och tre grundläggande värderingar; jämställdhet, 
folkhälsa och mångfald, har sju långsiktiga mål formulerats för arbetet med Eskilstuna 
Arkitektur som är under framtagande 

- Då stycket Bildtext avbryter den löpande texten föreslås att den flyttas till bilden den 
refererar till.  

Se även i fördjupande kunskapsunderlag i utkast Arkitektur- och stadsbyggnadsprogram. 
- Bra text som behöver vara lättare att hitta. 
- Onödigt byte av bakgrundsbild. 

Med arkitekturen som redskap    
Arkitekturen är ett viktigt redskap för att förena en hög byggtakt med en god kvalitet för 
människa och miljö. 

- Onödigt avbruten text. 
Arkitekturen handlar om rum -i staden., landskapet, och i och mellan byggnaderna. 
- Onödigt byte av bakgrundsbild. 
- Onödigt avbrott text som heller inte bör skilja sig från tidigare text genom att vara i 

punktform. 
° Arkitektur är att, i olika skalor, sätta form på mänskliga behov. 

- Onödigt byte av bakgrundsbild. 



- Onödigt avbrott text som heller inte bör skilja sig från tidigare text genom att vara i 
punktform. 

° Arkitektur är gestaltning av många, ibland motstridiga, delar till en odelbar helhet. 
- Onödigt byte av bakgrundsbild. 
- Onödigt avbrott text som heller inte bör skilja sig från tidigare text genom att vara i 

punktform. 
° Arkitekturen berör oss och våra sinnen.   
Den snabba urbaniseringen innebär att utmaningarna alltmer fokuserar på städerna 
samtidigt som relationen stad och land blir än mer väsentlig att hantera. Ökade krav på 
bostadsstandard, lokala transporter och miljöhänsyn innebär nya utmaningar som kräver 
hållbara bebyggelse- och samhällsbyggnadslösningar. Skapandet av långsiktigt bra 
boendemiljöer ska kombineras med en allt snabbare byggtakt. De strukturer som skapas 
kommer att prägla våra miljöer under lång tid. Tätare stadsbygd ska kunna förenas med 
möjligheter till vardagsrekreation, ett tillgängligt friluftsliv och god hälsa. Allt fler barn växer 
upp i städer och behöver nära tillgång till natur och välplanerad utemiljö för lek och 
utveckling. Grönska och landskapsarkitektur behöver även forma åtgärder i 
bebyggelsestrukturen för att mildra konsekvenser av klimatförändringar som till exempel 
extrema temperaturvariationer och stigande vattennivåer med översvämningar som följd. I 
arkitekturen möts tekniska, sociala, ekonomiska, miljömässiga och andra aspekter. Lösningar 
med positiv effekt kan nås i enskilda byggnader och bebyggelseområden, liksom när staden 
formas och ändras. 

- Bra text 
Värde med arkitektur 
° Handelsvärde – en byggnads marknadsvärde eller det pris någon är beredd att betala för  
   att bo eller bedriva verksamhet där. 
° Funktionsvärde – exempelvis hur byggnader och rummen mellan dem bidrar till ökad  
   produktivitet och nöjdare anställda brukare. 
° Symbolvärde – genom ökad prestige, identitetsskapande med mera. 
° Socialt värde – exempelvis genom att underlätta möten mellan människor, ökad social 
   sammanhållning och känsla av trygghet samt minskad brottslighet. 
° Miljömässigt värde – skydd av biologisk mångfald, flexibilitet och långsiktighet, lågt behov  
   av underhåll med mera. 
° Kulturellt värde – bebyggelsens relation till platsen och bidrag till människors känsla av  
   tillhörighet. 

- Bra förklarande text med passande punktform. 
Källa: ”The Commission for Architecture and the Built Environment” haft har stor påverkan 
på förståelsen av de värden arkitektur kan tillföra. I ”The Value Handbook” definieras sex 
olika typer av värden som kan skapas genom väl gestaltade byggnader och miljöer. 

- Den förklarande texten i stycket Källa är bra men föreslås flyttas till bakgrundsbilden. 
- Onödigt byte av bakgrundsbild.  

Genom arkitekturens vision, mål och strategier ska det stora behovet av bostäder 
möjliggöras samtidigt som Eskilstunas befintliga kvaliteter också synliggörs och utvecklas. I 
Med de genomtänkta stadsplanerna, i de vackra industribyggnaderna, de omsorgsfullt 
gjorda bostadsområdena och kvalitativa materialvalen som format staden genom flera 
hundratals år återfinns stadens attraktivitet och stolthet. När ny arkitektur förverkligas ska 
stoltheten och attraktiviteten öka för varje nytt byggprojekt i kommunen. Arkitekturen ska 
skapa mervärden för invånarna, investerare, besökare och arbetande i kommunen och i 



regionen. Tydlig och kvalitativ arkitektur ökar även stadens attraktivitet, konkurrenskraft och 
plats i regionen. Eskilstuna ska genom sina nya och äldre kvalitativa livsmiljöer attrahera nya 
medborgare i sin framväxt mot en mindre storstad i Mälardalen.  Vi ska titta 
tillbaka om 100 år och tänka att vi verkligen var modiga när vi skapade ny arkitektur.  

- Bra stycke som passar bättre i fliken Utgångpunkter. 
- Onödigt byte av bakgrundsbild.     

Stadens byggstenar                 
Staden byggs av ett antal grundelement. Idén om stadens grundelement bygger på att de är 
byggstenarna i stadens sammansättning. Gatan och det sammanhängande gatunätet, de 
offentliga platserna, kvarteren och deras byggstenar, de enskilda fastigheterna, med sina 
byggnader. Det sätt som staden byggts och utvecklats på genom århundraden är genom en 
väv av gatusträckningar som definierar kvarterens storlekar och där alla gator hänger ihop 
med varandra i ett integrerat system. Kvarterens byggstenar, de enskilda husen och 
fastigheterna kan förändras, skifta funktion och bytas ut utan att gatunätet ändras i någon 
större omfattning.             (Typsnitt: Helvetica, Storlek: 13.5) 
Stadens grundelement    
1. Landskapet och topografin   
2. Offentliga rum   
3. Kontinuerligt rörelsenät   
4. Kvarter och byggnader   

- Värdefull punktlista som passar i fliken Utgångpunkter.   
Arkitektur i politik, klimatmål och PBL   
Genom att kvalitetssäkra våra livsmiljöer, förbättra tillgängligheten av stadens och 
landsbygdens rum och ta tillvara estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden, kan vi 
bidra till målet om en väl gestaltad livsmiljö som ger förutsättningar för alla människor att 
växa och ha ett välfungerande och stimulerande vardagsliv.  
 Med arkitekturprogrammet för Eskilstuna kan vi ge ett bidrag till utjämnandet 
av skillnaderna i samhället då våra gestaltade livsmiljöer i allra högsta grad stödjer och 
påverkar människors vardagsliv.     

- Bra. Med tanke på att detta är just de kunskaper funktionsrättsrörelsen erbjuder ser 
Funktionsrätt Eskilstuna och kommunala Rådet för Funktionsrättsfrågor fram emot 
ett närmare samarbete.    

- Förvirrande grafik med rörlig text på bakgrundsbild samt svårläst förklarande bild.  

-   
- Svårläst bild visad mot bakgrundsbilden. 

Nationella arkitekturpolitiken Gestaltad Livsmiljö  
”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”. Den nationella politiken inom arkitektur, 
form och designområdet – ”Politik för gestaltad livsmiljö” antogs av regeringen 24 maj 2018. 
Politiken anger tydliga riktlinjer för den byggda miljöns uppgift framöver. 
Sammanfattning av de nationella riktlinjerna: 
° hållbarhet och kvalitet ska inte underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden kunskap  
   om arkitektur, form och design ska utvecklas och spridas 
° det offentliga ska agera förebildligt 
° estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden ska tas till vara och utvecklas miljöer ska  
   gestaltas för att vara tillgängliga för alla 
° samarbete och samverkan ska utvecklas, inom landet och internationellt   

- Viktig referens och värdefull punktlista som passar i fliken Utgångspunkter. 
- Onödigt byte av bakgrundsbild. 

En attraktiv kommun nu och i framtiden  
Människor har levt i området kring Eskilstuna sedan stenåldern, dDetta har skapat ett unikt 
och varierat landskap med en mångfald av miljöer. I Eskilstuna kommun finns en stor bredd 
av kulturmiljöer med en av landets mer rika fornlämningsbilder, ett jordbrukslandskap som 
brukats i flera tusen år med en mångfald av välbevarade gårdar, byar, kyrkor, slott och 
herresäten.       
 Även den tidiga industrialiseringen finns tydligt representerad i kommunen 
med ovanligt rika verkstads- och industrimiljöer med tillhörande arbetarbostäder, från 
början av 1800-talet fram till 1970-talet.   
 Våra kulturmiljöer hjälper oss att ge perspektiv på vår nutid och framtid, vidare 
att förhålla oss till vårt komplexa samhälle och dess utveckling. Genom att förhålla oss till 
det som finns, skapas möjligheter till att kunna ta bra beslut om sådant som formar vår 
framtid.      
 Den rika kulturmiljön bidrar till att Eskilstuna är en attraktiv kommun och 
genom att värna dessa bidrar vi till ett hållbart samhälle. 
Kulturmiljö definition         
Kulturmiljö avser den del av miljön som på olika sätt påverkats och formats av människan. 
Det kan exempelvis röra sig om bebyggelse, fornlämningar eller hela landskap. Genom att 
förhålla oss sig till det som finns, skapas möjligheter till att kunna ta bra beslut om sådant 
som formar vår framtid.              (Typsnitt: Helvetica, Storlek: 13.5) 

- Onödigt upprepa den sista meningen två gånger. 
- Onödigt byte av bakgrundsbild.      
Kulturmiljön är vår gemensamma angelägenhet och vårt gemensamma ansvar. 

Kulturmiljön är en ändlig resurs och en förutsättning för en hållbar livsmiljö och ett hållbart 
samhällsbyggande.      

Genom människans avtryck och påverkan på landskapet skapas vår gemensamma 
kulturmiljö. En kulturmiljö som kan omfatta allt från en enskild byggnad, till ett 
landskapsavsnitt eller en region. En kulturmiljö omfattar inte bara det vi kan se, utan även 
immateriella företeelser som ortsnamn eller sägner som är knutna till en viss plats eller 
område.      

Kulturlandskapet som omger oss är ständigt under utveckling och med detta ställs krav 
på oss att omvärdera vårt gemensamma kulturarv.   

Attraktiviteten medför i sin tur ett högt exploateringstryck. För att hantera och bevara de 
värdefulla kulturmiljöerna är kunskap om miljöernas värden en förutsättning. Målet är en 
god hushållning av resurser där utveckling är så hållbar att även kommande generationer ska 



har möjlighet att ta del av, förstå och uppleva historien genom kulturmiljön. 
                       (Typsnitt: Times New Roman, Storlek: 12) 
Skydd och vård av kulturmiljöer      
Kulturmiljön tillhör alla och förvaltningen av den är allas ansvar, mMen kulturmiljön skyddas 
och regleras också av flera olika lagstiftningar. De viktigaste lagskydden för kulturmiljön är 
Miljöbalken (MB), Plan- och bygglagen (PBL) och Kulturmiljölagen (KML) Miljöbalkens syfte 
är att främja en hållbar utveckling som innebär att nu levande och kommande generationer 
ska kunna bo och verka i en god och hälsosam miljö. Lagen ska tillämpas så att särskilt 
värdefulla natur- och kulturmiljöer vårdas och skyddas.       (Typsnitt: Helvetica, Storlek: 13,5) 
Ställningstaganden 
Ställningstaganden - Arkitektur och kulturmiljö 

- Ställningstaganden behöver/ska inte nämnas två gånger 
° Säkra att Eskilstunas arkitekturen utformas för långsiktig robusthet, hållbarhet och  
   användbarhet. 
° Säkra att Eskilstunas arkitektur utgår från en helhetssyn där gestaltning är en  
   sammanvägning av estetik, tillgänglighet, brukbarhet, miljö, hushållning, ekonomi och  
   teknik. 
° Sträva efter att den fysiska utformningen i Eskilstuna möjliggör klimatneutrala eller  
   klimatpositiva lösningar ur ett livscykelperspektiv. 
° Sträva efter att ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv på byggnader och platser och dess  
   användbarhet vägs mot kortsiktiga investeringskostnader. 
° Sträva efter att marknaden och det offentliga agerar gemensamt och med ett långsiktigt  
   perspektiv, bland annat genom att investera hållbart i offentliga rum och befintlig  
   bebyggelse. 
° Säkra att varje arkitektur- och stadsbyggnadsprojekt i Eskilstuna bidrar till de sju målen i  
   det kommande arkitektur- och stadsbyggnadsprogrammet.  
° Användning av Arkitektur- och Stadsbyggnadsprogrammets Vision, mål och strategier vid  
   strategisk planering, detaljplanering, förhandsbesked och bygglov för förändring av  
   befintliga och tillkommande nya områden och byggnader. 
° Säkra att arkitektur och stadsbyggnad tar tillvara och utvecklar identitet, kulturella resurser  
   och kulturhistoriska värden i Eskilstunas landskap och bebyggelse. 
° Säkra att varje enskild byggnad, gata, torg och park bidrar till stadens helhet. 
° Säkra att staden planeras utifrån barnperspektivet, är tillgänglig och stödjer alla människors  
   vardagsliv och möjlighet till utveckling.  
° Säkra att de offentliga och gemensamma rummen bidrar till stadens ekologiska robusthet,  
   goda vistelsevärden och socialt liv. 
° Säkra att platsens historia ses som en tillgång och en utgångspunkt för vid förändring och  
   tillägg.  
° Ta hänsyn till att viktiga byggnader kan placeras fristående eller särskilt betydelsefulla  
   platser kan markeras med fristående byggnader eller höga hus, gamla som nya. 
° Sträva efter att kvarter delas in i flera fastigheter eller med flera arkitektinsatser. God  
   kvalitet i relation mellan byggnadens höjd och gatans eller platsens bredd eftersträvas. En  
   byggnads placering ska aktivera dess omgivning.  
° Säkra att bottenvåningar i kommande och blivande strategiska punkter, noder och kluster  
   utformas för aktivt stadsliv, med entréer och verksamhetslokaler mot gata. I mindre  
   centrala lägen förbereds bottenvåningar för verksamheter.  
° Säkra att gårdar utformas för socialt liv där barnen är i fokus. Torg, parker, vegetation och  



   vatten bidrar till livskvalité och ekologisk hållbarhet. 
° Sträva efter att alla delar av staden har närhet till tillgängliga torg, mindre mötesplatser och  
   park, utformade utifrån lokalt klimat för goda vistelsevärden.  
° Säkra att entréer i huvudsak placeras mot gata och med passage till gård med hänsyn till  
   befintlig och omkringliggande stadsbyggnadstyp. 
° Sträva efter att byggnader och mellanrum utformas för att beröra våra sinnen. 
° Säkra att gatans sträckning utformas med hänsyn till orienterbarhet, upplevelse och  
   blickpunkter. Varje projekt ska presentera en arkitektur- eller stadsbyggnadsidé.  
° Användning av definitionen att ett ”högt hus” i Eskilstuna är över 12 våningar eller mer än  
   dubbelt så högt som omgivande byggnader. Det kan finnas hus som upplevs som ”höga”  
   som inte uppfyller dessa kriterier på grund av sin placering i stadslandskapet.  
° Säkra att höga hus (högre än 12 våningar) placeras inom översiktsplanens strategiska  
   punkter eller de noder och kluster utpekade i rapport för Höga hus.  
° Säkra att höga hus inte lokaliseras vid Eskilstunas känsliga Å-rum. Aktiva öppna  
   bottenvåningar mot gata är viktigt.  
° Sträva efter att arkitektur knyter an till omgivande bebyggelse.  
° Höga hus bör innehålla funktioner av symbolvärde, som tex. service, kultur, offentlig  
   verksamhet. Ett bra omgivande mikroklimat, vindskyddad ej skuggad utemiljö är viktigt.  
° Hänsyn Ttas hänsyn till att Eskilstuna stad är en mindre storstad i Mälardalen med en 
   stadssiluett i förändring och att Torshälla är en småstad som kommer att kompletteras  
   med ny bebyggelse.  
° Sträva efter att den huvudsakliga exploateringen kommer att sker utanför riksintresse för  
   kulturmiljö.  
° Hänsyn Ttas hänsyn till att den genomsnittliga byggnadshöjden inom Eskilstunas  
   riksintresse för kulturmiljö har och kommer höjas då det byggs på tidigare avrivna tomter,  
   parkeringsplatser, impediment, garagebebyggelse och övrig outnyttjad mark.  
° Sträva efter att bebyggelsen i stadskärnorna inte blir jämnhög utan genom fortsatt  
   variation och kvalitet stärker och utvecklar stadskärnan med ny bebyggelse utan att  
   äventyra riksintressets värden som helhet. 
° Ta tillvara på och utveckla identitet, kulturella resurser och kulturhistoriska värden i  
   Eskilstunas landskap och bebyggelse genom arkitektur och stadsbyggnad. 
° Säkra att Eskilstunas förtätningsstrategier med olika täthetstyper används med omsorg. 
° Använd principerna för Höga hus i vertikal förtätning vid utveckling av högre bebyggelse i  
   Eskilstuna och Torshällas riksintresseområde. 
° Säkra att en fördjupad redovisning kring exploateringsgrad och bebyggelsehöjd görs i det  
   löpande strategiska arbetet med Eskilstuna stad. 
° Säkra att riksintressen för kulturmiljön skyddas i samband med ändrad markanvändning  
   mot sådana åtgärder som påtagligt skadar värdena såväl i området som i dess närområde.     
   (Se också ställningstaganden Riksintresse kulturmiljö)  
° Ta hänsyn till platsens kulturmiljövärden i samband med varje förändring och förnyelse. Vid  
   förändring och förnyelse är platsens identitet, historia och landskapets strukturer och  
   karaktär grund för gestaltningen.  
° Säkra att särskilt värdefulla kulturmiljöer skyddas från exploatering som riskerar att  
   påverka kulturmiljövärdena negativt. Plan- och bygglagens möjligheter att värna  
   kulturhistoriska värden i miljö och bebyggelse ska så långt det är möjligt användas. 
° Säkra att bebyggelsen inom riksintresse för kulturmiljö och områden som är utpekade i det  
   kulturmiljöprogram som är under framtagande behandlas som bebyggelsemiljöer enligt  



   plan- och bygglagen § 8:13. Det betyder att de är särskilt värdefulla ur historiskt,  
   kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel och inte får förvanskas. Förändringar  
   inom dessa områden ska göras med stor hänsyn till kulturmiljövärdena. 
° Sträva efter att ny bebyggelse och nya anläggningar lägger till en årsring utan att radera ut  
   tidigare generationers spår. 
° Sträva efter att ta fram områdesbestämmelser på sikt för särskilt värdefulla kulturmiljöer  
   som inte omfattas av aktuella detaljplaner med skydds- eller varsamhetsbestämmelser.  
° Säkra att byggnader och anläggningar som vittnar om kommunens industrihistoria värnas  
   och utvecklas särskilt.  
° Säkra att Landskapsanalys för Eskilstuna kommun är vägledande för inplacering av ny  
   bebyggelse i landskapet.  
° Sträva efter att möjliggöra nya detaljplaner för småhus och flerbostadshus på landsbygden  
   som skapar förutsättningar för nya samlade bebyggelseområden på landsbygden. 
° Säkra att både traditionell och nutida arkitektur får plats på landsbygden. De sex principer  
   för byggande på landsbygden ska följas.  
° Säkra att ekologiska värden för hotade arter och spridningskorridorer beaktas vid ny  
   bebyggelse.  
° Sträva efter att skyddet av visuellt särskilt värdefulla natur- och kulturmiljöer på  
   landsbygden som särpräglade geologiska formationer, naturvärdesobjekt, vattenspeglar,  
   vattendrag, fornlämningsområden, herrgårdslandskap, odlingslandskap med äldre  
   gårdar/byar och vägnät ska väga tungt i samband med byggnation på landsbygden.  
   Landskaplig form och färg kan med fördel vara inspiration för utformning och färgsättning  
   av nya byggnader i det fria landskapet.  
° Sträva efter att en kulturmiljöanalys och en konsekvensbedömning görs inför exploatering  
   eller andra förändringar som berör kulturhistoriskt värdefulla områden. 

             (Typsnitt: Helvetica, Storlek: 15) 
Styrdokument 

Fördjupande kunskapsunderlag i utkast Arkitektur- och stadsbyggnadsprogram. 

                 (Typsnitt: Helvetica, Storlek: 12) 
Kulturmiljöprogram utkast                   (Typsnitt: Helvetica, Storlek: 13,5) 

- Inte genomgånget av HB 210227 
Stadens arkitektur                (Typsnitt: Helvetica, Storlek: 39) 
Täthet.                                 (Typsnitt: Helvetica, Storlek: 19) 

- Förvirrande grafik med rörlig text på bakgrundsbild och svårläst bild.  
När kommunen strävar efter tätare och mer kompletta stadsdelar användser vi ett 
exploateringstal för att beräkna hur mycket bruttoarea ett kvarter innehåller. Det är ett mått 
som visar förhållandet mellan sammanlagd bruttoarea och bebyggd mark. Ett 
exploateringstal (e-tal) redovisar bebyggelsepotentialen inom ett område samt vad marken 
kan värderas till. Ju mer yta för lägenheter desto mer intäkter för den som säljer marken 
men också fler utmaningar gällande bostadskvaliteter om det blir allt för tätt. Eskilstunas 
ambition är att balansera mellan intäkter och god bebyggd miljö på så sätt att våra stadens 
bostadsmiljöer inte blir lidande av kortsiktiga ekonomiska intressen även i tider av 
bostadsbrist. Arkitekturens kvaliteter och hållbarhet justeras utifrån projekts ekonomiska 
målbild och möjligheter men får inte falla bort då arkitektur och stadsbyggnad inte är 
avhängig höga kostnader utan gemensamma ambitioner och målbilder.        
              (Typsnitt: Helvetica, Storlek: 13,5)



 Alla dessa kvarter (Vilka? De tecknade till höger?) har exploateringstal 2,0, men 
med helt olika kvartersutformning. Detta är på så sätt Eskilstunas bebyggelse gestaltars och 
formars bebyggelsen utifrån den särskilda platsens möjligheter och projektets ambitioner 
och ekonomiska ramar.                      (Typsnitt: Helvetica, Storlek: 13) 

 
Eskilstunas kvarter ska både ge tillräckligt med bostäder samtidigt som 

inriktning för arkitekturen ska genomsyra våra stadsbyggnadsprojekt. Därav Därför ska varje 
projekt så långt det är möjligt utföras så att varierade bostadstyper finns inom varje kvarter. 
Där kan det ”sociala kvarteret” kan var en lösning med radhus, flerbostadshus, 
verksamhetslokal och samhällsservice. 

 
- Är detta ett social kvarter? 

Genom varierade stadsbyggnadsstyper ökar möjligheten att skapa olika attraktiva 
bostadsområden med bullerskyddade och gröna innergårdar. Där bra dagsljusinsläpp 
kombineras med utsikt som på samma gång möter kulturmiljöernas uttryck med varierade 
bostadstyper.              (Typsnitt: Helvetica, Storlek: 13,5) 
Se även i fördjupande kunskapsunderlag i utkast till Arkitektur- och stadsbyggnadsprogram.
                 (Typsnitt: Helvetica, Storlek: 12) 

 
- Förstår allmänheten dessa principer? 



Höga hus        (          Typsnitt: Helvetica, Storlek: 27) 
- Förvirrande grafik med svårläst bild samt rörlig text på bakgrundsbild.          

Motiven för att bygga höga hus varierar. Ett av de vanligaste motiven är att bygga tätare, 
och på så vis utnyttja centrala lägen bättre, spara mark och skapa underlag för service och 
stadsliv.      

Täthet kan skapas på en mängd olika sätt och högre hus kan vara ett sätt. Men det är 
inte självklart att höga hus skapar en tätare stad (se avsnittet Täthet och exploateringstal).  

På grund av olika funktionella krav på ljusförhållanden, friytor och parkering kan ibland 
lägre hus bättre bidra bättre till täthet. 

- Viktig men mycket svårläst ritning. Är det medvetet för att förvirra läsare? 
Det finns också ekonomiska skäl för att bygga högre: ju mer som byggs på samma markyta 
desto mer uthyrbar eller säljbar yta finns det. Högre hus kräver dock en större andel yta för 
konstruktion, hiss- och teknikutrymmen, så kostnaden per ytenhet ökar ju högre man 
bygger. Hus över tio våningar har krav på mer platskrävande trapphuslösningar, vilket gör att 
många menar att hus på tio våningar ofta är ekonomiskt mest fördelaktiga. Här spelar även 
markpriserna in.      

Kartan visar vart höga hus är lämpliga och ej lämpliga områden för prövning av Höga hus 
(över 12 våningar eller dubbelt så höga som omgivande bebyggelse) 

- Välkommet byte av bakgrundsbild, eftersom tidigare ritning var så otydlig och 
svårläst.       

Att bygga höga hus kan också handla om att manifestera eller marknadsföra en plats eller en 
stad, eller huset självt. Ett hus som är högre än omgivningarna syns och sticker ut, och kan 
därför användas för att visa att platsen eller husets innehåll är viktigt. Oavsett en byggnads 
höjd är universell användning av den viktig, så att till exempel boende enkelt kan bytas mot 
verksamhet.   

Det höga huset blir en sorts ikonbyggnad, och kan också fungera som ett 
landmärke, och en hjälp för att orientera sig i staden. Men även en lägre byggnad med hög 
arkitektonisk nivå kan fungera som en manifestation eller ikonbyggnad. God orienterbarhet, 
framförallt för gående och cyklister, handlar mer om hur miljön upplevs i ögonhöjd och hur 
gatunätet är utformat.  

Guide för höga hus i Eskilstuna 
- Då Eskilstunas planerade Översiktsplan 2030 påstås vara avsikten med denna 

hemsida är det opassande att material från enbart ett specifikt område används i 
inledningen av avsnittet Höga hus. Det förefaller som försök att förbereda 
byggnation av höghus i visat område, vilket hör hemma på detaljplanenivå, inte 
översiktsplanering.      
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Foton: Eskilstuna kommun om inget annat anges 
Kartor: Spacescape 
Guiden är framtagen av Spacescape genom Helena Lundin Kleberg och Alexander Ståhle. 
Förord             
Eskilstuna växer och vi bygger nya bostäder, arbetsplatser och besöksmål. Staden blir mer 
sammanhållen och det är nära till det mesta. I den här utvecklingen kan det vara intressant 
att bygga hus som är högre än sin omgivning. För att höga hus ska bidra till stadens helhet 
behöver vi vara noggranna när vi planerar för höga hus – både när det gäller var de placeras 
och hur de utformas. Höga hus måste ha höga ambitioner gällande utformning och väl utfört 
kan det ge inspiration och kraft för ny arkitektur i Eskilstuna. Den här guiden är framtagen 
för att tydliggöra kommunens syn på dessa frågor.    
 Vad är ett högt hus? ”The sky is the limit”, kan man kanske säga. Världens 
högsta hus är nära 1 kilometer högt, Eskilstunas högsta hus är cirka 55 meter. Skulle vi 
placera dessa hus bredvid varandra skulle Eskilstunas högsta hus knappt märkas. Men vi 
upplever staden i sin kontext, och höga hus i Eskilstuna behöver förstås just utifrån 
Eskilstuna. I den här guiden hanterar vi därför hus på mer än 12 våningar eller hus som är 
avsevärt högre än sina omgivningar.     
 Höga hus väcker starka känslor. Ett höghus syns från långt håll och det skiljer 
sig från omgivningen: höga hus är byggnader som tillåts ta plats i staden. Ibland tycker vi om 
dem, ibland inte, men sällan är vi oberörda inför dem.   
 Jag hoppas att den här guiden blir en inspiration och stöd i arbetet med att 
utveckla Eskilstuna till en stad med arkitektur som berör våra sinnen och där varje enskild 
byggnad bidrar till stadens helhet, hög som låg.            
Ansvarig                   
Daniel Ängmo, stadsarkitekt, utvecklingsenheten     
Arbetsgrupp                   
Mabel Pena, översiktsplanerare, utvecklingsenheten 
Robin Ljunggren Bergström, planarkitekt, planavdelningen                 
Anna Götzlinger, stadsantikvarie, kultur- och fritidsförvaltningen               
 Guide för Höga Hus ingår även som underlag för Eskilstuna kommuns nya 
översiktsplan 2030             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10) 



Inledning              (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 50) 
Om guiden                      (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 32) 
Varför en guide för höga hus?                     (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 13) 
Denna guide ska visa en övergripande inriktning för att värna och utveckla Eskilstunas och 
Torshällas siluett och stadsbild. Guiden ska ge en förutsägbarhet för kommunens invånare 
och för de som vill bygga nytt, och den ska fungera som ett praktiskt verktyg för lokalisering 
och gestaltning av höga hus, både för aktörer inom kommunen (främst detaljplanering och 
bygglov) och privata aktörer som fastighetsutvecklare och arkitekter.   

         (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10) 
När ska guiden användas?            (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 13)  
Guiden är främst avsedd för att hantera hus över 12 våningar, men även lägre byggnader 
kan behöva studeras från ett ”höga-hus-perspektiv”, om de är mer än dubbelt så höga som 
omgivande bebyggelse eller på annat sätt har en framträdande roll i stadslandskapet, till 
exempel om huset ligger på en höjd.     
 Guiden är framtagen med fokus på Eskilstuna stad och Torshälla stad. I 
dagsläget är inte höga hus aktuella i andra delar av kommunen.   
 Guiden fokuserar på höga hus i stadsmiljö och hanterar inte anläggningar och 
verksamhetsbyggnader, till exempel höglager.           (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10) 
Hur ska guiden användas?            (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 13)  
Guiden är tänkt att fungera som ett verktyg under hela processen för att bygga ett högt hus 
— från första idén till färdigt hus.     
 Guiden beskriver övergripande principer för lokalisering och utformning av 
höga hus. En lägeskarta pekar ut lägen med olika grad av lämplighet för höga hus.
 Kartläggningen bygger på hur Eskilstuna ser ut och fungerar idag. I takt med att 
staden utvecklas och förändras, förändras också förutsättningarna för höga hus. Lägeskartan 
beskriver en nulägesbild och ska därför ses som ett stöd för att förstå hur lämplighet för 
höga hus ska bedömas. Fördjupade analyser kan komma att visa på fler lägen. Men 
fördjupade analyser kan också visa att ett läge som pekas ut i guiden inte lämpar sig för höga 
hus.       
 På samma sätt beskriver utformningsprinciperna övergripande principer. I 
enskilda projekt kan andra avväganden behöva göras.         (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10) 
”Guiden är tänkt att fungera som ett verktyg under hela processen för att bygga ett högt hus 
— från första idén till färdigt hus.”  

- Verktyg för vem?              
”Guiden är främst avsedd för att hantera hus över 12 våningar, men även lägre byggnader 
kan behöva studeras från ett ”höga- hus-perspektiv”, om de är mer än dubbelt så höga som 
omgivande bebyggelse eller på annat sätt har en framträdande roll i stadslandskapet, till 
exempel om huset ligger på en höjd. ”                    (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 14) 

Läsanvisning              (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 13) 
Guide för höga hus är indelad i tre delar.            (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10) 
Del 1:              (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 16) 
handlar om principer för lokalisering för av höga hus, och avslutas med en syntesbild med 
exempel på lägen där höga hus kan prövas.           (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10) 
Del 2:              (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 16) 
handlar om principer för utformning av höga hus, för att det höga huset ska bidra till att 
uppfylla de sju målen i Arkitektur- och stads- byggnadsprogrammet. 



             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10) 
Del 3:              (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 16) 
handlar om hur den process som föreslås i Arkitektur- och stadsbyggnadsprogrammet för 
samtal och dialog kan användas i en process som syftar till att bygga höga hus.         
             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10) 

Vad är ett högt hus?             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 32) 
Ett högt hus är enkelt utryckt ett hus som är påtagligt högre än sin omgivning. 
Organisationen Emporis, som samlar information om byggnader internationellt, definierar 
ett höghus som ett hus med minst 12 våningar eller som är minst 35 meter högt. Gränsen för 
vad samma organisation kallar skyskrapa är ett hus på minst 100 meter. Gränsen vid 12 
våningar stämmer bra med Eskilstunas skala på ett generellt plan, men även lägre byggnader 
kan uppfattas som höga om de är avsevärt högre än omgivande bebyggelse.  
                                    (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10) 
Höga hus förr och nu                        (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 13)                
Fram till för drygt 100 år sedan var det kyrkornas torn som stack upp ovanför övrig 
stadsbebyggelse. I slutet av 1800-talet utvecklades tekniken och det blev möjligt att bygga 
högre byggnader. Under efterkrigstiden dominerades samhället av modernismens 
tankegångar. Storskalig bebyggelse utifrån modernistiska ideal tillkom i stadskärnorna och 
nya förorter. Bebyggelsen var markörer för den rationella och sociala planeringen, från 
folkhemmet till miljonprogrammet. Under det sena 1900-talet byggdes allt högre hus, ofta 
som en typ av märkesbyggnader i en global tävling om ”världens högsta hus”. I Sverige har 
även bostadsbrist och önskan om att bygga tätare städer lett till att många nya stadsdelar 
har en högre skala, i storstäderna inte sällan omkring åtta våningar och högre.         
             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10)  
Olika typer av höga hus                      (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 13) 
Höga hus kan enkelt sätt sett delas in i tre typer: torn, skivor och grupper. Torn är smala, och 
betydligt högre än omgivande bebyggelse. Skivor är breda höga hus, och grupper består av 
en samling av flera högre hus. Dessa typer ger olika höjdintryck: ett högt och smalt hus kan 
förstärka höjdskillnad mot omgivande lägre bebyggelse, medan höga, breda hus låter höjden 
ta upp mer plats och därmed förstärks husets storlek och höjd. Kluster av höga hus lägger 
mindre vikt vid de olika husens enskilda utformning.            (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10)  

                 
Även hus med färre än 12 våningar kan betraktas som höga om de är avsevärt högre än 



omgivande bebyggelse. Här är ett exempel från detaljplan som nyligen vunnit laga kraft, 
korsningen Kungsgatan-Langsgatan (kv. Väduren).         
Illustration: Scott Rasmussen Källander              (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 8)   

Exempel på de tre typerna i Eskilstuna: torn i Fröslunda, kluster i korsningen 
Stålforsbron/Köpmangatan skiva i Årby.  
Foto överst WSP ur Kulturmiljöprogram, övrigt Spacescape  (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 8) 
Höga hus i arkitektur- och stadsbyggnadsprogram              (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 32) 
Arkitektur- och stadsbyggnadsprogram           (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 13)   
Guide för Höga hus har tagits fram parallellt med Arkitektur- och stadsbyggnadsprogrammet 
(kommande), och guiden ska ses som en konkretisering kring hur höga hus kan bidra till att 
uppnå de sju målen för arkitektur- och stadsbyggnad:                       
1. Utveckla identiteten        
Arkitekturen ska stärka och utveckla stadens och landsbygdens identitet och kulturella 
resurser.                           
2. Bidra till helhet                     
Varje enskild byggnad, gata, torg och park ska bidra till stadens helhet                       
3. Stödja vardagsliv                 
Staden ska vara tillgänglig och stödja alla människors vardagsliv, möjlighet till utveckling och 
sociala liv                           
4. Använd naturens kraft                        
De offentliga rummen ska bidra till stadens ekologiska robusthet                       
5. Beröra                                                      
Arkitekturen ska beröra våra sinnen                          
6. Framtidssäkra        
Arkitekturen ska utformas för hållbar utveckling och långsiktig användbarhet                      
7. Öppna för samtal             
Samtalet och dialogen om arkitektur och stadsbyggnad ska vara livaktigt        
 Till varje mål hör en frågeställning som följer projektet genom hela processen 
och guidar till måluppfyllelse. I Guide för höga hus har frågeställningarna fördjupats för att 
belysa utmaningar kopplade till höga hus.            (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10)  
”Arkitekturen ska stärka och utveckla stadens och landsbygdens identitet och kulturella 
resurser”               (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 14) 
Ur mål 1, Arkitektur- och stadsbyggnadsprogram                    (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 8) 
”Varje enskild byggnad, gata, torg och park ska bidra till stadens helhet”  

         (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 14) 



Ur mål 2, Arkitektur- och stadsbyggnadsprogram              (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 8) 
Ta hänsyn till att Eskilstuna stad är en mindre storstad i Mälardalen med en stadssiluett i 
förändring [...]              (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 14) 
Ur revidering av översiktsplanen, granskningsversionen        (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 8) 
Höga hus och kulturmiljö             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 32) 
Frågan om hushöjder hanteras både i kommunens kulturmiljöprogram (2018) och i 
Riksintressefördjupningen för Eskilstuna stad och Torshälla stad (Granskningsversion 2020).
 Hela centrala Eskilstuna stad och Torshälla stad är riksintressen för 
kulturmiljövården. Riksintressen för kulturmiljövården är sammanhängande kulturmiljöer av 
stor betydelse ur ett nationellt perspektiv. Det är områden som särskilt väl belyser viktiga 
historiska skeenden. De värden som ligger till grund för utpekandet är knutna till såväl 
enskilda objekt och delområden som till miljöns kulturhistoriska och rumsliga samband.      

         (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10)  
Eskilstuna              (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 13)   
Riksintresset Eskilstuna stad handlar om stadens utveckling som smides-, manufaktur- och 
industristad under olika utvecklingssteg från medeltid och 1600-talet fram till 1970-talet. I 
Länsstyrelsens mål för att tillgodose riksintresset tas hushöjder upp med denna formulering 
”Stadens horisontlinje bör bibehållas intakt och bör inte utsättas för konkurrens i form av 
högre byggnadsverk än vad som nu är dominerande.”   
 I fördjupningen av riksintresset konstateras att stadens siluett kan upplevas 
främst från årummet, från järnvägen och från ett antal gator med långa siktlinjer. Men 
stadens siluett kan även upplevas från andra delar av det omgivande landskapet.
 Kulturmiljöprogrammet kommenterar hushöjder främst när det gäller 
innerstaden, och skriver då att ”Tillägg i form av nya volymer ska höjdmässigt hålla samma 
höjd som innerstadsbebyggelsen. Skorstenar och kyrktorn ska vara solitärer som sticker upp i 
stadssiluetten.”      
 I kulturmiljöprogrammet pekas också ett antal särskild värdefulla områden ut. 
Exempel på råd och riktlinjer för de olika områdena har tagits fram, och för samtliga gäller i 
någon mån att ny bebyggelse ska utgå från befintlig volymverkan.    
 Medan länsstyrelsen alltså vill undvika höga hus i hela riksintresseområdet, 
fokuserar kulturmiljöprogrammet på att bevara befintliga hushöjder i innerstaden, även om 
stor vikt även läggs på anpassning till befintliga volymer även i andra områden.  
             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10) 
”Stadens horisontlinje bör bibehållas intakt och bör inte utsättas för konkurrens i form av 
högre byggnadsverk än vad som nu är dominerande.”         (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 14) 
Ur Länsstyrelsens mål för riksintresseområdet Eskilstuna stad    
               (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 8) 
”Tillägg i form av nya volymer ska höjdmässigt hålla samma höjd som 
innerstadsbebyggelsen. Skorstenar och kyrktorn ska vara solitärer som sticker upp i 
stadssiluetten.”              (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 14) 
Ur kulturmiljöprogrammet              (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 8) 
Torshälla               (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 13) 
Riksintresset Torshälla stad handlar om området som en småstadsmiljö med i huvudsak 
medeltida gatunät och som speglar utvecklingen från köpstad och utförselhamn till 
manufakturcentrum. I fördjupningen av riksintresset finns en strategi för bevarande som har 
bäring på hushöjder:                  



”Kyrkan ska fortsatt vara en dominerande byggnad i Torshälla äldre stadsdels siluett.”
             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10) 

              
Riksintresseområde Eskilstuna stad i svart linje och innerstad enligt kulturmiljöprogrammet i 
rosa.                (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 8) 
Varför bygga höga hus?            (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 32)  
Höga hus väcker känslor och föranleder diskussioner. Här beskrivs vanliga teman som brukar 
diskuteras, och vilka argument som ofta lyft.           (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10) 
Stadsbild och kulturhistoria            (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 13) 
Stadsbild och kulturhistoria är kanske de utma- ningar som ofta leder till en mer allmän 
debatt kring höga hus. Ett nytt höghus förändrar stads- bilden och syns på långt håll. Höga 
hus kan inne- bära att skalan förändras, dels förstås genom själva höjden på huset men 
också om ytorna kring höghuset blir storskaliga för att skapa bättre ljusförhållanden eller få 
plats med till exempel parkeringsytor. Samtidigt förändras städer alltid: den skala som 
förändras med ett föreslaget hög- hus, var en gång i tiden i sig en förändring av en tidigare 
skala.                       (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10) 
Täthet                        (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 13) 
Ett av de vanligaste skälen som framförs handlar om att det är en möjlighet att bygga tätare, 
och på så vis utnyttja centrala lägen bättre, spara mark och skapa underlag för service och 
stadsliv. Täthet kan skapas på en mängd olika sätt och högre hus kan vara ett sätt. Men det 
är inte självklart att höga hus skapar en tätare stad (se figur här intill). På grund av olika 
funktionella krav på ljusförhållanden, friytor och parkering kan ibland lägre hus bättre bidra 
bättre till täthet. De effekter av täthet som ofta eftersträvas: stadsliv, serviceunderlag eller 
underlag för kollektivtrafik till exempel, är mer beroende av täthet för en hel stadsdel än en 
enskild tomt. Att bygga en stadsdel med 4-5 våningar med effektivt utnyttjad mark kan då ge 
större effekt än ett torn.                      (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10) 
Ekonomi                       (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 13) 
Det finns också ekonomiska skäl för att bygga högre: ju mer som byggs på samma markyta 
desto mer uthyrbar eller säljbar yta finns det, vilket skapar intäkter för markägaren. Högre 
hus kräver dock en större andel yta för konstruktion, hiss- och teknikutrymmen, så 
kostnaden per ytenhet ökar ju högre man bygger. Hus över tio våningar har krav på mer 
platskrävande trapphuslösningar, vilket gör att många menar att hus på tio våningar ofta är 
ekonomiskt mest fördelaktiga. Här spelar förstås också markpriserna in.       
             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10) 



   
Högre hus — tätare stad?                         
Illustrationerna bygger visar olika sätt att bebygga en tomt. Alla i varianter har samma 
exploateringstal, det är alltså samma mängd BTA (Bruttototalyta) i alla varianter.   
Illustration Spacescape                         

                     
 Ikonbyggnader — kan vara höga eller låga      
Operahuset i Oslo och Turning Torso i Malmö är båda ikonbyggnader.                  
Foto ovan: Andreas Haldorsen/Wikimedia 
Foto nedan: News Øresund – Johan Wessman             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 8) 
Manifestation och symbolverkan            (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 13) 
Att bygga höga hus kan också handla om att manifestera eller marknadsföra en plats eller en 
stad, eller huset självt. Ett hus som är högre än omgivningarna syns och sticker ut, och kan 
därför användas för att visa att platsen eller husets innehåll är viktigt. Det höga huset blir en 
sorts ikonbyggnad, och kan också fungera som ett landmärke, och en hjälp för att orientera 
sig i staden. Men även en lägre byggnad med hög arkitektonisk nivå kan fungera som en 
manifestation eller ikonbyggnad. God orienterbarhet, framförallt för gående och cyklister, 
handlar mer om hur miljön upplevs i ögonhöjd och hur gatunätet är utformat.  
 Höga hus lyfts ibland som symbol för storstadsliv och urbanitet, ofta med 
referenser till exempelvis Manhattan. I många andra städer i framförallt Europa har höga 
hus snarare byggts strax utanför stadens riktigt centrala lägen. Det urbana livet är visserligen 
beroende av täthet, som kan skapas med olika hushöjder, men också av många andra 
faktorer: blandning av människor, målpunkter och de offentliga rummens utformning.
             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10) 
Utsikt              (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 13) 
Utsikt är ett vanligt argument för att bygga höga hus. Utsikt kan öka byggnadens 
attraktivitet. Utsikten i ett högt hus är förstås beroende av att inte ett lika högt eller högre 
hus byggs framför.             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10) 
Lokalklimat              (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 13) 
Lokalklimatet påverkas av höga hus, dels genom skuggning, dels genom att vindhastigheten 
på gatunivå kan öka. Genom rätt placering kan man undvika att viktiga platser skuggas, och 



utformningen av huset kan minska vindeffekten.           (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10) 
Process              (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 13) 
Planer på att bygga nya höga hus väcker ofta mycket diskussioner och känslor. Detta i sig kan 
ibland vara ett argument mot att inkludera högre hus i en större plan. Diskussioner kring 
hushöjd riskerar att skymma andra aspekter av planen, och kan försvåra processen.
             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10) 

 
Foto ovan: Rubns28 från Pixabay 
Foto nedan: WSP ur Kulturmiljöprogram             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 8) 
Lägen för höga hus                        (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 50) 
Identifiera lägen                        (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 32) 
Modellbeskrivning             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 13) 
För att identifiera lägen där det är lämpligt att pröva höga hus, samt lägen där höga hus är 
mindre lämpliga, används en enkel modell som sammanfattar ett antal grundläggande 
förutsättningar för lokalisering. Modellen fångar spänningsfältet mellan lägen där det finns 
motiv för att bygga höga hus å ena sidan, och lägen där det finns motiv för att begränsa 
hushöjden å andra sidan. Varje förutsättning presenteras på karta. Det är viktigt att komma 
ihåg att de enskilda kartorna bara visar en aspekt, de ska alltså inte tolkas som 
ställningstaganden för var höga hus bör eller inte bör byggas.   
 Baserat på de olika kartläggningarna tas en syntes fram i form av en karta med 
lägen för höga hus. Kartan beskriver, utifrån en samlad bedömning av de olika 
förutsättningarna, lägen med olika grad av lämplighet för att pröva höga hus. Bedömningen 
har gjorts utifrån en sammanvägning av de olika förutsättningarna för och emot höga hus. 
Det är viktigt att komma ihåg att lägena inte har analyserats i detalj, fördjupade analyser kan 
komma att ändra bedömningen. Fördjupade studier utifrån principerna i modellen kan också 
komma att visa på fler lägen. Kartläggningen bygger på hur Eskilstuna ser ut och fungerar 
idag. I takt med att staden utvecklas och förändras, förändras också förutsättningarna för 
höga hus.       
 Av dessa skäl ska lägeskartan därför ses som ett stöd för att förstå hur 
lämplighet för höga hus ska bedömas.            (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10) 
Hushöjder i Eskilstuna idag*            (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10) 
Kartan på sidan 15 visar genomsnittligt våningsantal per kvarter i dagens Eskilstuna och 
Torshälla. I Eskilstuna visar kartan ett generellt mönster med något högre hushöjder (4-5 vå- 
ningar) i centrala staden, och lägre (1-3 våningar) längre ut. På norr är hushöjderna något 
högre (5-6 våningar). Den riktigt höga bebyggelsen finns i tydligt sammanhållna områden 
från senare hälften av 1900-talet (till exempel Norra Nyfors, Fröslunda och Årby), projekt 
från de senaste decennierna som Tunavallen och intilliggande Grankvistvägen samt 
kraftvärmeverket och Kloster kyrka.     



 I Torshälla är bebyggelsen lägre, med få byggnader över fyra våningar. 
Undantaget är silon vid gästhamnen som är som högt cirka 50 meter.   
             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10)
 *Kartan bygger på en dataskanning av hushöjder, som se- dan har omräknats 
till antal våningar genom ett antagande om att en våning generellt är tre meter.  
               (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 8) 
Våningsantal i dagens Eskilstuna                         
Genomsnittligt våningsantal per kvarter             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 8) 

 

Urbana kluster             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 32) 
Urbana kluster är områden med en koncentration av människor och målpunkter: här finns 
arbetsplatser, bostäder och kommersiell och offentlig service. Det här är områden där 
många människor vistas, och höga hus här kan bidra till att tydliggöra att det är viktiga 
platser i staden. Från ett funktionellt perspektiv kan den ökade tätheten som höghuset 
skapar bidra till att ytterligare stärka serviceunderlag, men det befintliga underlaget kan 
också utgöra en förutsättning för att skapa höga hus med publika funktioner.  
             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10) 



        
Stadskärnan   Mälarsjukhuset                 
Foto: Hangsna/Wikimedia   Foto: Raphael Saulus/Wikimedia  

                    
Torshälla centrum   Fröslunda centrum                   
Foto: Göran Jonsson, stadsbyggnadsförvaltningen  Foto: WSP ur Kulturmiljöprogram
               (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 8) 

 

Noder i gatunätet                      (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 32) 
Stadens struktur styr flödena i staden. Där långa, gena gator korsar andra långa gena gator 
uppstår det vi här kallar noder i gatunätet, korsningar där det finns potential för att många 
människor rör sig. Noderna är i många fall också entréer till en stadsdel. Noderna utgör inte i 
sig lägen som lämpar sig för höga hus, men kan, när de sammanfaller med andra 
förutsättningar, utgöra lämpliga lägen. Höga hus i dessa lägen bidrar till att tydliggöra 
noderna som viktiga platser i staden, genom att de med sin höjd skiljer sig från omgivande 
bebyggelse. Höga hus skapar också lokal täthet i noderna vilket bidrar till att fler människor 



rör sig kring noderna. Vissa av noderna är idag utformade med hög prioritet för biltrafik. För 
att dessa ska fungera som attraktiva platser med stadsliv behöver en omvandling till ökad 
prioritering för gående ske. Noderna har identifierats med hjälp av en analys av dagens 
gatunätet. När gatunätet förändras i takt med att staden utvecklas, förändras också läget för 
noderna.                     (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10) 

                       
Fristadstorget         Sveaplan/Djurgården    
          Foto: Spacescape  

      
Kungsgatan-Ståhlbergsvägen      Skogstorpsvägen-Stålforsbron                         
Foto: Spacescape            Foto: Spacescape             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 8) 

 

Höga byggnader             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 32) 
Det finns idag fyra tydliga kluster av höga hus i Eskilstuna: Årby, Nyfors, Tunafors och 
Fröslunda. Bortsett från Nyfors Det är samtliga enhetliga områden byggda på 60- och 70-
talet. De höga husen här innehåller främst bostäder. Dessutom finns ett antal solitära högre 
byggnader: Klosters kyrka, Fors kyrka, Mälarsjukhuset, vattentornet och kraftvärmeverket. 
Dessa är höga byggnader kopplade till viktiga samhällsfunktioner.   
 Befintliga höga hus i området kan skapa motiv till fler höga hus: dels genom att 



fler höga hus kan bidra till att förstärka den befintliga karaktären, och dels för att ”ett 
höghus till” märks mindre i den typen av miljö. Samtidigt kan fler höga hus i ett väl 
genomtänkt höghuskluster minska befintliga kvaliteter.      (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10) 

                                       
Årby                          
En detaljplan för ett höghus på 20 våningar finns antagen.            

                                                      
Fröslunda centrum             Årby                      
Vid Fröslunda centrum ligger en solitär på       Ett större områden med breda och höga        14 
våningar och intill centrum, vid           skivhus på upp till 12 våningar.   
Hästskobacken en kluster på 14 högre          
byggnader, kring 8 våningar höga.            Foto: Ur Kvalitetsprogram - Årby Norra 

 
Nyfors              Kraftvärmeverket                                      
Centralt beläget område med bland annat en Kraftvärmeverkets skorsten kan tydligt ses 
blandning av låga och höga skivhus på upp till från många gator och platser i Västra             
nio våningar. Området ligger inom                 Eskilstuna.                     
riksintresset för kulturmiljö.            Foto: Spacescape   
                   (Typsnitt: Helvetica, Storlek: 8) 



 

Kulturmiljö              (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 32) 
Höga hus syns från långt håll och förändrar stadsbilden — både på avstånd och nära håll. I 
områden med stora höga kulturmiljöer kan av den anledningen finnas skäl till att begränsa 
byggandet av höga hus. I Eskilstuna utgörs dessa områden på en övergripande nivå av hela 
riksintresseområdena för Eskilstuna respektive Torshälla stad. För båda 
riksintresseområdena har fördjupningar tagits fram som beskriver mer i detalj vissa särskilt 
viktiga teman i riksintresseområdet. Utifrån det har en tolkning gjorts över områden inom 
riksintresseområdena som är särskilt känsliga för förändringar av stadsbilden. Kartan nedan 
beskriver själva områdena som är känsliga för förändring. Även höga hus utanför de utritade 
områdena, som men är synliga från dem områdena, kan påverka.   
             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10) 
Nu följer text som inte kunde ses på hemsidan men upptäcktes av ren slump och laddades 
ned då den är av betydelse för Eskilstunas Översiktsplan 2030. För tydlighetens skull 
kursiveras aktuell text.       
Manufaktur och industri             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 12) 
Motiv till bevarande               (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 9) 
Eskilstuna har en lång kontinuitet som manufaktur- och industristad och har varit en av de 
mest betydande industristäderna i Sverige. Eskilstunas industrialisering från manufaktur till 
industri är ett av Sveriges mest typiska exempel på samhällsomvanligen från det sena 1800-
talet. Eskilstuna har ett betydande bestånd av bevarade smedjor, manufakturer och äldre 
småskaliga industrier. Detta gör att Eskisltuna även gör det möjligt att utläsa och förstå 
såväl småskaliga verkstäder som industrikomplex framväxt.  (Typsnitt: Garamond, Storlek: 7) 
Bärande karaktärsdrag                  (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 9) 
Eskilstunas äldsta manufaktur- och industrimiljöer karaktäriseras av Rademachersmedjorna 
från 1600-talet och Fristadens gårdsmiljöer från 1700- och 1800-talet. 



Rademackersmedjorna består till största delen av små falurödmålade timmerhus placerade 
med gaveln mot gatan med branta sadeltak. Fristadens gårdsmiljöer med smedjor inne på 
gården. Bebyggelsen karaktäriseras av småskalighet och byggnader i trä.  
 Det sena 1800-talets bebyggelse präglas av det röda teglet med omsorgsfull 
tegelsättning och dekorativa inslag i fasad. Industribyggnadernas storlek varierar från 
mindre byggnader i tre till fyra våningar till byggnadskomplex som tar upp hela kvarter. Här 
är ett bra exemepel Volvos tidigare fabrik som idag är stadsdelen Munktellstaden. 
 Industrin som började växa fram från början av 1900-talet karaktäriseras av 
industri i varierande skala och utformning som ligger i stora industrikvarter. Exempel på 
detta återfinns i Västers industrikvarter.               (Typsnitt: Garamond, Storlek: 7) 

                                                               
Lilla gatan, Torshälla           Nygatan, Eskilstuna                  
Lilla gatan ingår i riksintresseområdet för.      Nygatan ingår en av de särskilt värdefulla        
Torshälla stad.            kulturmiljöerna inom riksintresseområdena
                         Eskilstuna stad.        
Foto: WSP ur Kulturmiljöprogrammet          Foto: WSP ur Kulturmiljöprogrammet    

                    
Nyfors             Väster                 
Nyfors är en särskild värdefull kulturmiljö      Väster ligger inom riksintresseområdet         
inom riksintresse- området Eskilstuna stad,   Eskilstuna stad och är samtidigt ett område som 
och ett exempel på att riksintresseområdet.  föreslås omvandlas till tätare och mer blandad 
rymmer olika hushöjder           bebyggelse.   
           Foto: WSP ur Kulturmiljöprogrammet 
               (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 8) 

 



Vattenrum             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 32) 
Eskilstunaån utgör ett öppet landskapsrum som har långa siktlinjer och skapar utblickar över 
staden och landsbygden. Här blir det därför särskilt viktigt hur bebyggelsen syns. Särskilt 
känslig är landskapsbilden runt ån centralt i Eskilstuna och Torshälla.  
             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10) 
Även här störs kopiering av synlig text på hemsidan av att osynlig text antyds. Då det tar lång 
tid att ladda ned och försöka tolka den avstås från det.    

                           
Årummet i Eskilstuna                     
Foto: WSP ur Kulturmiljöprogrammet             

 
Årummet i Torshälla 
Foto: WSP ur Kulturmiljöprogrammet              (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 8) 

 



Perifera områden            (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 32) 
Många argument för att bygga höga hus är kopplade till stadens centrum: det handlar om 
att utnyttja centrala lägen bättre genom ökad täthet, att manifestera viktiga platser där 
många människor rör sig eller att man vill ge en bild av storstad och urbanitet. Ytterligare ett 
argument för att begränsa byggandet till centrala lägen handlar om mobilitet: höga hus 
skapar en lokal koncentration av många människor eller arbetsplatser, vilket ställer krav på 
att det ska vara enkelt att resa till och från området på ett hållbart sätt. Här erbjuder 
centrala lägen stora fördelar: många människor når de centrala lägena till fots eller med 
cykel, och det är också här som kollektivtrafiken är väl utbyggd. Baserat på detta utgör 
områden med låg täthet och långt till centrum, det vi här kallar perifera områden, motiv mot 
att bygga höga hus.      
 Perifera lägen i Eskilstuna identifieras genom en analys av koncentrationen av 
boende och arbetsplatser. Analysen bygger dels på befintliga boende och arbetsplatser, och 
dels på de områden som översiktsplanen identifierar som möjliga att bebygga. Baserat på 
detta finns det motiv för att begränsa byggandet av höga hus i utanför innerstaden med 
undantag för delar av Skiftinge och Lagersberg-Fröslunda.  (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10) 

                     
Utvecklingsplan Skiftinge              
Analysen av periferi tar hänsyn till framtida täthet. Den föreslagana utvecklingen av Skiftinge 
gör att området får en ökad täthet.          
Illustration: Gehl architects              (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 8) 

 



Småskalig bebyggelse             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 32) 
Stora delar av Eskilstuna består av låg bebyggelse på upp till fyra våningar. Även i 
stadskärnan finns flera kvarter med snitthöjd på 3-4 våningar. Befintlig låg, och småskalig 
bebyggelse, utgör motiv för att begränsa byggandet av höga hus eftersom höga hus i de här 
miljöerna leder till en för stor förändring av stadsbilden.     (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10) 

 
Lilla Gatan Torshälla           Skogsängen          
Torshälla består i princip enbart av         Låg bebyggelse, men långa och breda   
småskalig bebyggelse.          huskroppar.   
           Foto: WSP ur Kulturmiljöprogrammet  

 
Villaområden, både äldre och nyare är en stor del av den småskaliga bebyggelsen.             
Foto till höger: WSP ur Kulturmiljöprogram             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 8) 

 



Möjliga lägen att pröva höga hus            (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 32) 
En sammanlagd bild av alla motiv för, respektive emot, höga hus visar en komplex bild. De 
flesta lägen där det finns motiv för höga hus, har också emotiv mot höga hus. Tydligast blir 
det kanske i stadskärnan där det största urbana klustret sammanfaller med stora 
kulturhistoriska värden. I mer perifera lägen är de kulturhistoriska värdena mindre men här 
saknas ofta urbana kluster och noder. Det perifera läget i sig utgör också ett motiv mot höga 
hus.       
 Lägeskartan beskriver en samlad bedömning för vilka lägen som lämpar sig för 
att pröva höga hus. Kartan ska ses som ett stöd för att förstå hur lämplighet för höga hus kan 
bedömas. Det är viktigt att komma ihåg att fördjupade analyser kan visa på fler, eller färre, 
lägen.       
 Storleken på ytorna ska inte tolkas som att större ytor har potential för flera 
höga hus, utan istället som att höga hus kan lämpa sig någonstans inom det utpekade läget. 
På kommande sidor beskrivs exempel för hur bedömningar har gjorts för ett antal av de 
utpekade områdena.            (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10) 
Mycket stor möjlighet för att pröva höga hus              (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 13)         
I de här lägena finns flera motiv för att bygga höga hus, samtidigt som motiven emot höga 
hus är få.              (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10) 
Stor möjlighet för att pröva höga hus                                   (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 13) 
I de här lägena kan det finnas möjlighet att bygga höga hus, men det finns samtidigt flera 
motiv emot höga hus.             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10) 
Viss möjlighet för att pröva höga hus                                   (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 13)     
De här lägena har antingen starka motiv för höga hus, kombinerat med starka motiv emot 
höga hus, eller svaga motiv för höga hus kombinerat med flera motiv mot höga hus.
             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10) 

                          
Sammanlagda motiv för höga hus             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 8) 

 
Sammanlagda emotiv för höga hus             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 8) 



 
 



Utpekade lägen       (.     Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 32) 
Här beskrivs exempel på hur bedömningarna har gjorts för ett antal lägen med olika 
lämplighetsgrad.             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 16) 

                      5. 
Södra Skiftinge              (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 8)
                          

 
8. Skogstorpsvägen-Stålforsbron             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 8)
                         

 
7. Sveaplan               (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 8) 
Mycket stor möjlighet                      (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 18) 
5. Södra Skiftinge                                                           (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 13) 
Det finns flera motiv för att bygga höga hus här: det är nära till ett urbant kluster som utgörs 
av handelsplatsen i kombination med Skiftinge centrum; de omgivande sjuvåningshusen 
utgör en samling av högre hus och den östliga delen av det utpekade området, ligger vid en 
nod i gatunätet. Det finns få argument emot höga hus: det handlar i kartläggningen 
framförallt om de omkringliggande låga, men breda byggnaderna i Skiftinge centrum. 
Kartläggningen av perifera lägen utgår från en framtida utbyggnad av Skiftinge som då blir 
ett av de områdena utanför stadskärnan med störst befolkningskoncentration. 



Sammantaget bedöms möjligheterna att pröva höga hus som mycket stora.  
             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10) 
8. Skogstorpsvägen-Stålforsbron           (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 13)  
Här utgörs motiven för att bygga höga hus av att det dels redan finns ett kluster av 9-
våningsbyggnader, och dels av att det är en viktig nod i gatunätet. I dagsläget är noden 
utformad huvudsakligen för biltrafik och behöver omvandlas till en gångvänlig miljö för att 
noden ska ha potential för stadsliv. Motiven mot höga hus handlar främst om att området 
ligger inom riksintresset för kulturmiljö, dock inte inom ett av de särskilt värdefulla 
områdena inom riksintresset. Bedömningen är att det sammantaget finns mycket stora 
möjligheter att pröva höga hus.                                   (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10) 
Stor möjlighet             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 18) 
7. Sveaplan             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 13)   
Sveaplan utgör ett urbant kluster med centrumverksamhet. Det är dessutom en tydlig nod i 
gatunätet: Kungsvägen som leder in mot stadskärnan, korsar här flera viktiga stråk, bland 
annat Sveavägen och Intagsvägengatan.    
 Motiven mot höga hus handlar om att Sveaplan ligger inom riksintresset för 
kulturmiljövård och att omkringliggande bebyggelse är relativt småskalig med 3-4 våningar. 
Området är dock inte ett av de särskilt värdefulla områdena inom riksintresset, och området 
är centralt beläget. Be-             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10) 
dömningen är att det här finns stora möjligheter att pröva höga hus.  
             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10) 
4. Torshällavägen-Schröderstiernas väg           (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 13) 
Motivet för att bygga höga hus här handlar om att läget har potential att bli en viktig nod i 
gatunätet, om de korsande gatorna omvandlas till mer gång- och cykelprioriterade gator. 
Samtidigt som det i analysmodellen alltså enbart finns ett motiv för att bygga finns det också 
få motiv emot att bygga. Det finns småskalig bebyggelse på ett visst avstånd från platsen, 
som i och med en planerad utbyggnad norr om stadskärnan i framtiden kan upplevas som 
relativt centralt belägen. Sammantaget bedöms det finnas stora möjligheter att pröva höga 
hus. För att ett högt hus här ska bidra till stadsliv behöver området som helhet utvecklas 
med högre täthet och mer gångvänlighet.           (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10) 
Viss möjlighet             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 18) 
12. Tullgatan-Kungsgatan            (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 13) 
Här utgörs motiven för att bygga höga hus av närheten till stadskärnan i kombination med 
noden som korsningen mellan Tullgatan och Kungsgatan bildar. Motiven emot att bygga 
höga hus är starka: området ligger inom riksintresse för kulturmiljövården, och intill ett av de 
särskilt värdefulla områdena inom riksintresset. Sammantaget innebär det att det finns en 
viss möjlighet att pröva höga hus.           (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10) 
9. Fröslunda              (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 13) 
Motiven för att bygga höga hus i det här läget handlar framförallt om att Fröslunda centrum 
utgör ett urban kluster. Det finns dessutom ett kluster av högre hus, dels 14-våningshuset i 
centrum och dels en samling hus på omkring 8 våningar i området. Men det befintliga 
höghuset innebär samtidigt starka argument mot höga hus, i och med att det ingår i en väl 
gestaltad helhet som riskerar att skadas av ytterligare höghus intill. Sammantaget bedöms 
motiven emot höga hus vara mycket starka, men det finns ändå en viss möjlighet att pröva 
höga hus.              (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10) 
Utformningsprinciper                      (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 50) 
Höghusets delar                     (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 12) 



I det här kapitlet beskrivs principer för utformning av höga hus, med syfte att styra mot en 
utformning som bidrar till arkitekturprogrammets sju mål. Principerna presenteras baserat 
på vilken del av det höga huset de omfattar: bottenvåningen, där höghuset möter stadslivet; 
mittdelen, där höghuset utgör en del av stadsrummet; eller tornet och kronan, den delen av 
höghuset som blir en del av stadssiluetten.           (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 16) 

 
Illustration Spacescape                     (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 8) 
Bottenvåning — stadsliv             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 32) 
I bottenvåningen möter det höga huset livet på gatan. Här behöver skalan och utformningen 
anpassas till vad vi upplever i ögonhöjd, och husets funktioner anpassas till läget.  
             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 16) 
Se även strategi 2.1 och 5.1 i Arkitekturprogrammet            (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10) 
Princip 1: Aktiva bottenvåningar och offentliga rum för människor   
             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 13) 
Bottenvåningen på höga hus ska alltid vara förberedd för offentliga lokaler till exempel 
genom markanvändning i detaljplan, tillräcklig våningshöjd, ventilationssystem och 
entréplacering.                         
De lägen där det kan finnas potential för höga hus i Eskilstuna är generellt centrala lägen, där 
det sannolikt finns potential för kommersiella eller offentliga verksamheter — idag eller på 
längre sikt. I varje höga hus- projekt behöver potentialen för lokaler utredas. Många 
områden i Eskilstuna står inför kraftig utveckling eller förtätning. För att förstå potentialen 
för lokaler behöver hänsyn tas till hela områdets utveckling — inte bara påverkan från höga 
hus-projektet. Vid höghuset bör det finnas plats att vistas och röra sig till fots. Till exempel 
breda trottarer, en gågata eller ett torg. På så vis skapas plats för flöden som höghuset 
genererar, en attraktiv plats bidrar till potential för aktiva bottenvåningar och höghuset 
landar på en tydlig plats i staden.            (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10) 
Princip 2: Bottenvåningar i mänsklig skala och materialitet              
             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 13) 
Planera för småskaliga verksamheter och gestalta bottenvåningens fasad omsorgsfullt och 



utifrån mänskliga mått och sinnen.                    
Även om det höga huset som helhet är stort och syns från långt håll, möter det precis som 
alla byggnader en mänsklig skala i bottenplan. Mot gatan och andra offentliga rum behöver 
bottenvåningen huvudsakligen ha småskaliga verksamheter som möjliggör många entréer 
från gatan. Som tumregel bör det inte vara mer än 10 meter mellan entréerna. Material och 
gestaltning behöver relateras till vad vi som människor upplever i ögonhöjd: med hög 
detaljeringsgrad och material som inbjuder till att luta sig mot eller sitta invid.  
             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10) 
Princip 3: Inlastning på stadslivets villkor            (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 13) 
Huvudregeln är att inlastningen med större fordon sker invändigt.                           
Funktionerna i höga hus kräver ofta inlastning i större skala, som riskerar att skapa tråkiga 
gränssnitt mot gatan. Som huvudprincip ska inlastning med större fordon därför ske inuti 
byggnaden. Den invändiga inlastningen ska inte omöjliggöra aktiva bottenvåningar, vilket 
kan innebära att den behöver placeras i källarplan. I undantagsfall kan inlastning med större 
fordon ske i markplan, då från en kvarterssida som i övrigt helt saknar potential för flöden 
och stadsliv.               (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10) 
Mittdel — stadsrum             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 32) 
Mittdelen utgör tillsammans med omkringliggande bebyggelse stadsrummets väggar, och 
formar gaturummet. Mittdelen ser vi fortfarande på nära håll och detaljer och material blir 
tydliga.               (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 16) 
Se även strategi 2.2 och 5.1 i Arkitekturprogrammet            (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10) 
Princip 5: Mittdel som skapar ett enat stadsrum                 ( Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10)       
Låt mittdelen hämta inspiration från byggnaderna intill vad gäller till exempel placering mot 
gatan, fönstersättning och materialval             
Mittdelen är den del av höghusen som är i samma höjd som omgivande bebyggelse. För att 
skapa ett sammanhållet stadsrum bör denna del utformas med omgivande byggnader i 
åtanke. Att behålla samma fasadliv mot gatan som omgivande bebyggelse är ofta en god idé, 
eventuellt kan då torndelen vara indragen och utgöra en egen volym. Mittdelen är så nära 
marken att det fortfarande är möjligt att se detaljer och uppleva material. Det är därför 
viktigt att mittdelen har genomarbetade detaljer och hög kvalitet på material. Material och 
detaljutformning kan gärna inspireras från omgivande stadsrum.   
             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10) 
Princip 6: God relation till omgivande stadsrum           (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 13) 
Låt höjder inom kvarteret variera för bättre dagsljus och studera proportionerna mellan 
stadsrummets bredd och husets höjd  
En generell god princip är ett 1:1-förhållande mellan gatans bredd och husets höjd, det vill 
säga att gatan är lika bred som huset är högt. Ett sådant förhållande när man bygger höga 
hus skulle dock ofta innebära överstora och svåranvända stadsrum. Istället kan man låta 
hushöjderna variera längs gatan, för att möjliggöra höga hus och ändå få goda 
dagsljusförhållanden. En annan möjlighet är att placera höga hus vid större stadsrum, som 
ett torg eller en park, dock utan att det höga huset skuggar stadsrummet.             
             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10) 
Torn och krona — stadssiluett                       (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 32) 
När det höga huset sticker upp ovanför omgivande bebyggelse påverkar det både 
stadsbilden på långt håll och mikroklimatet på gatan. Det höga husets representativa roll blir 
viktig, och innehållet behöver vara genomtänkt.           (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 16) 
Se även strategi 1.1 och 5.1 i Arkitekturprogrammet           (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10) 



Princip 7: Genomtänkt siluett från alla håll          (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 13) 
Studera noga varifrån huset syns, var medveten om relationen till topografin och undvik 
alltför breda huskroppar  
Ett högt hus som placeras på en höjd, har en högre synlighet från andra delar av staden, och 
kan också bidra till att förstärka skillnader i topografin. Husets placering i landskapet 
behöver därför studeras noga. Det är också viktigt att vara medveten om varifrån huset 
kommer att synas, och anpassa utformning och placering därefter. Breda höga hus tar upp 
en större del av himmelsrummet och riskerar att upplevas som mycket stora och 
påträngande. En siktlinjeanalys bör göras där huset studeras från viktiga platser i staden. 
                        (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10) 
Princip 8: Bra mikroklimat i stadsrummet                      (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 13) 
Genomför sol- och vindstudier och anpassa placering och utformning så att både gårds- och 
gatumiljö blir vistelsevänliga  
Höga hus skapar långa skuggor, och ju bredare huset är desto större blir skuggverkan. 
Noggranna solstudier behöver göras för att se till att det höga huset inte inverkar på 
vistelsekvaliteten på vare sig gator, torg, parker eller gårdar. När vinden möter ett högt hus 
trycks den nedåt och förstärker vinden på marknivå. Flera höga hus längs en rak gata kan 
också öka vindhastigheten längs gatan. Vindstudier behöver genomföras för att studera om 
det finns risker att vistelsekvaliten på gator, torg, parker eller gårdar påverkas, och husets 
utformning och placering bör anpassas.            (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10) 
Princip 9: Höga hus med meningsfull funktion                      (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 13) 
Använd höga hus till funktioner som kommer många till del                     
Vad är det som ska synas i staden? Höga hus har alltid varit tecken på makt och styrka: 
religiös, politisk och ekonomisk. Fram till 1900-talets början var de höga husen kyrkor, slott 
och rådhus. Under 1900-talet har höga hus manifesterat folkhemmet genom till exempel 
skatteskrapan och Folksam- huset i Stockholm, eller höga bostadshus i utopiska förorter. 
Men höghus har under samma period också fungerat som marknadsföring av företag: 
Bonnierskrapan och Wettergren center i Stockholm och Skanskaskrapan/Läppstiftet i 
Göteborg är exempel på detta. Under 2000-talet har de riktigt höga husen byggts för 
bostäder, ofta i bostadsrättsform. Husets höjd har fungerat både för att attrahera 
bostadsköpare och för att marknadsföra projektet eller stadsdelen.  
 Höga hus tillåts ta plats i staden, och därför är det lämpligt att innehållet också 
kommer många till del, genom att husets fylls med funktioner som kultur, sport, offentlig 
service eller utbildning. Används huset till bostäder bör det kompletteras med annat 
innehåll, framförallt i bottenvåningen men gärna också på andra våningar. Översta våningen 
lämpar sig för restauranger eller annan publik verksamhet som gör att utsikten blir åtkomlig 
för flera.                         (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10) 
Process för kvalitet                        (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 50) 
Tävlingar om höga hus             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 12) 
Arkitekturtävlingar och markanvisningstävlingar är bra verktyg för att pröva olika lösningar 
och också skapa uppmärksamhet kring ett projekt och därmed bidra till ett brett samtal om 
arkitektur. Tävlingar ska alltid övervägas vid höga hus-projekt.   
             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10) 
Samtalsguide             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 13) 
Ett högt hus tar plats och syns från långt håll. Huset blir ett landmärke och kan vara ett sätt 
att marknadsföra en plats, stad eller kommun. Det är därför särskilt viktigt att höga hus 
håller en mycket hög arkitektonisk kvalitet.    



 Det bärande verktyget för hög arkitektonisk kvalitet i Eskilstuna är ett livaktigt 
samtal om arkitektur, genom hela byggprocessen. Samtalet om arkitektur förs med hjälp av 
sju frågor kopplade till de sju målen i arkitektur- och stadsbyggnadsprogrammet. Tanken är 
att de sju frågorna ska följa projektet genom hela byggprocessen: från idé, genom hela 
planprocessen till färdigställande. De sju frågorna riktar sig både till privata aktörer 
(fastighetsägare/byggherre) och till kommunala planerare och bygglovshandläggare. 
 I projekt där höga hus ingår kompletteras och fördjupas de sju frågorna med 
ytterligare frågor som är särskilt relevanta för höga hus. De kompletterande frågorna på 
nästa sida syftar till att sätta ljuset på frågor som kan vara särskilt utmanande när det gäller 
höga hus.                
”Samtalet och dialogen om arkitektur och stadsbyggnad ska vara livaktig”  
             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 14) 
Ur arkitektur- och stadsbyggnadsprogrammet   

 
Steg i samtalsguiden. Stegen uppdateras i alla skeden från idé till genomförande.   
Illustration ur Arkitektur- och stadsbyggnadsprogram.           (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 8)  

1. På vilket sätt bidrar projektet till att utveckla Eskilstunas identitet och särart?   
             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 13)          
Hur förhåller sig det höga huset till kulturhistoriskt värdefulla miljöer — på nära håll och på 
avstånd? Bidrar projektet till att stärka och förtydliga en viktig plats i staden? 
På vilket sätt är arkitekturen nyskapande?                              (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10)  
2. Hur bidrar projektet till staden och landskapet som helhet?  
             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 13)   
Hur säkerställs intressanta och levande bottenvåningar mot de offentliga rummen?      
Skapas stadsrum med goda proportioner och samtidigt bra dagsljusförhållanden både 
inomhus och utomhus?                  



Stärks eller försvagas landskapsbilden?                      
Har siktlinjeanalys genomförts?            (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10)  
3. Hur stödjer projektet människor i deras vardag?             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 13)   
Hur bidrar funktioner och invånare i det höga huset till att stärka och komplettera stråk, 
platser och flöden?             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10)  
4. På vilket sätt stödjer projektet områdets ekologiska funktioner? 
             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 13)   
Hur tillgodoses bra mikroklimat på offentliga platser och gårdar?                    
Har sol- och vindstudier genomförts?           (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10)   
5. Vilken är projektets arkitektur- och stadsbyggnadsidé? (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 13)   
Hur ska den arkitektoniska idén bibehållas eller stärkas genom hela plan- och 
byggprocessen?                        
Hur säkras hög kvalitet i material, detaljer och utförande?  (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10)   
6. Hur säkerställs att hållbarhet och långsiktig kvalité inte underställs kortsiktiga 
överväganden?            (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 13)   
Hur möjliggör utformningen att användningen av det höga huset på sikt förändras?
             (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10)   
7. Hur ser planen för samverkan och dialog ut?          (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 13)   
Hur säkerställs att projektets huvudidé är innovativ och håller hög kvalitet? 
Hur möjliggörs dialog kring placering och utformning i flera skeden i processen?                   
Har arkitektur- eller markanvisningstävling övervägts?        (Typsnitt: MuseoSans, Storlek: 10)    

Se del: Arkitektur på landsbygd och i landskap         
Eskilstuna har ett varierande och flera olika landskap. I kommunens olika delar är det viktigt 
att förhålla sig till den rådande landskapsbilden och den lokala bebyggelsetraditionen när 
det gäller utformning av ny bebyggelse och tillbyggnader eller förändringar av befintlig 
bebyggelse. Det kan påverkar hur ny bebyggelse placeras i landskapet i förhållande till 
befintlig bebyggelse, utblickar, väg, vegetation och topografi. 
 Översiktsplanens inriktningar och dess ställningstagande ger en bas för 
attskapa attraktiva bebyggelsemiljöer som samverkar med landskapet i övrigt. Inriktning 
för placering och gruppering presenteras. Vid planläggning eller när bygglov ges ska det 
prövas att mark- och vattenområden används för det de är mest lämpade för med hänsyn till 
dess beskaffenhet, läge och behov. Vid planläggning eller när bygglov ges ska det även 
redovisas hur en minskad klimatpåverkan ska främjas.         (Typsnitt: Helvetica, Storlek: 13.5) 

- Bra information i denna del även om den snarare hör hemma där ÖP beskrivs 
närmare.   

Se avsnittet nedan - Sex strategier för byggande på landsbygden.  
- Välkommen information, även om Arkitektur och kulturmiljö inte enbart rör boende 

på landsbygden. 
En viktig aspekt av ökat önskemål om boende på landsbygden är att 

landsbygdens kvaliteter långsiktigt måste bevaras. När förhandsbesked och bygglov i det 
enskilda fallet ges kan helheten på sikt leda till negativt successivt adderande eller 
kumulativa effekter på markanvändning och landskapsbild.  

Till synes små åtgärder kan ger i det långa loppet ha stora påverkan då dessa 
"naggar" grönområden, jordbruksmark och kulturmiljöer i kanten. Att översiktsplanens 
inriktning och kommande Arkitektur- och Stadsbyggnadsprogram samspelar med kommande 
kulturmiljöprogram och myndighetsprövning är därför en nyckeln till en god balans. 



- Begripligt byte av bakgrundsbild    
Landskapsbilden     
Landskapsbilden formas av topografin och vegetationen i dess olika former samt de 
landskapsrum som uppstår mellan skogspartier, åkerholmar, träd och träddungar liksom av 
bebyggelse. På samma sätt som i staden ska ny bebyggelse och nya anläggningar anpassas 
till omgivningens funktionella och estetiska helhet.  
 Landskapsbilden byggs av andra element än stadsbilden, där det framför allt är 
husen som dominerar. På landsbygden handlar hänsyn även mycket om att samspela med 
landskapets linjer och strukturer - topografi, vegetation och landskapsrum - men också med 
objekt i den lilla skalan som åkerholmar, träddungar och stenblock liksom befintlig 
bebyggelse.      
 Utanför städer och tätorter har traditionellt bebyggelse placerats i de 
klimatmässigt mest gynnsamma lägena, ofta i övergången mellan skog och jordbruksmark, 
men på  På senare år har tyvärr bebyggelse i allt större utsträckning lagts på 
jordbruksmarken utan anknytning till befintliga landskapselement och har på så sätt kommit 
att dominera landskapsbilden. Visuella konsekvenser av bebyggelse och anläggningar ser 
olika ut beroende på landskapets karaktär på en viss plats. Den kommuntäckande 
landskapsanalysen kan ge stöd vid bedömning av inverkan av olika slags bebyggelse och 
anläggningar. 

- Begripligt byte av bakgrundsbild  
Naturgeografiska förutsättningar          
Eskilstuna kommun breder ut sig mellan det höglänta skogsområdet Mälarmården i söder 
och Mälaren i norr. Topografiskt präglas kommunen av flera genomkorsande öst-västliga 
höjdryggar, så kallade förkastningar. Dessa kantas mot norr endera av en sjö, ett system av 
sjöar eller ett slättlandskap. Tydligast är detta mot Mälaren, Mälarmården och Hjälmarens 
södra strand. Genomkorsande från norr till söder löper tre större rullstensåsar, av vilka 
Kjulaåsen är den mest markanta.     

Storskaligt flackt jordbrukslandskap med långa siktlinjer är främst den stora  
Kafjärdenslätten, men även Stenkvistaslätten, slätten öster om Vingslör liksom den vid Råby-
Rekarne samt längs östra infarten mot Eskilstuna. I övrigt är terrängen i kommunen flack 
eller lätt kuperad med inslag av större och mindre moränhöjder i ett mosaikartat landskap, 
där skogsområden och slättlandskap med längre eller kortare siktlinjer avlöser varandra. 
 I flack terräng finns på många håll siktavgränsande inslag i form av 
ändmoräner, som mestadels är låga (upp till 5 meter höga) åssträckningar, vilka ibland kan 
vara kilometerlånga eller mer, och som är särskilt tydliga i öppet landskap. Där bildar de 
uddar och åkerholmar som ger vacker silhuettverkan och djup i landskapsbilden. Särskilt rikt 
förekommer sådana låga åsar mellan Eskilstuna och Lista/Öja och mellan Hjälmaren och 
Näshultasjön.    
 Sammanhängande skogsdominerade landskap i lätt kuperad terräng finns dels 
mellan Ärla och Kafjärden, dels norr om vägen mellan Västermo och Hjälmare kanal upp till 
kommungränsen mot Arboga och Kungsör. I södra delen av kommunen markant synlig längs 
Näshultasjöns södra strand sträcker sig Mälarmården in i kommunen och har här sina högst 
belägna delar. Mälarmården är ett vidsträckt höglänt och bergigt skogslandskap beläget 
centralt i Sörmland. Delvis har detta landskap ödemarksprägel. 

- Mycket bra landskaps beskrivning  
- Begripligt byta av bakgrundsbild       

Kulturlandskap 



Begreppet kulturlandskap syftar på ett landskap som är mer eller mindre starkt påverkat av 
människans aktiviteter. Beroende på hur det används kan man tala om odlingslandskap, 
stadslandskap, urbant landskap eller industrilandskap. 

Odlingslandskapet är ett samlingsbegrepp för landskap som är präglat av 
jordbruk. Odlingslandskapet innefattar herrgårdar, byar och gårdar, ängs- och betesmark, 
bondeskog, vattendrag, våtmarker och sjöar.   
 Eskilstuna kommun är belägen i den nordvästra delen av Södermanland, mellan 
det höglänta skogsområdet Mälarmården i söder och de stora sjöarna Mälaren i norr och 
Hjälmaren i väster. Eskilstunaån som går genom landskapet sammanbinder de båda sjöarna.
 Karaktäristiskt för Södermanland är ett landskap präglat av stora herrgårdar 
med tillhörande arrendegårdar och torp. Detta gäller också för delar av Eskilstuna kommun. 
Dessa miljöer är ofta välbevarade gårds- och torpmiljöer med synliga historiska sambanden i 
landskapet. Där finns också ofta spår från förhistorisk tid i och intill åkrar, i betesmark och 
skog.     
 Kulturlandskapet i Eskilstuna kommun kan delas in i tre områden:  
               (Typsnitt: Helvetica, Storlek: 13.5) 
° Mälarslätten: det mest utpräglade odlingslandskapet där socknarna Tumbo,     
   Hammarby, Jäder, Sundby, Vallby och norra delen av Kjula ingår.   
° Mellersta Rekarne: utgörs av ett lite mindre odlingsbetonat område och som omfattar  
   socknarna Fors, Gillberga, Lista, Råby-Rekarne, Torshälla, Västermo och Öja, Barva, Kjula,  
   Kloster och Stenkvista.   
° Mälarmården: består av ett bergs- och skogsstråk och hit hör de sydligaste socknarna i  
   Rekarnebygden, Näshulta, Husby-Rekarne och Ärla. Att räkna de tre sistnämna socknarna  
   till Mälarmården är delvis missvisande. Vid Näshultasjön i Näshulta socken har det alltid  
   funnits ett betydande jordbruk och detsamma gäller Husby-Rekarne och Ärla där utpräglat  
   odlingslandskap återfinns vid sjöar och vattendrag i socknarna.   
                          (Typsnitt: Times New roman Storlek:12) 
Landskapet behandlas också under rubriken Landskapsbilden  
                        (Typsnitt: Helvetica, Storlek: 13.5) 

- Begripligt byta av bakgrundsbild  
Placering av bebyggelse         
Bebyggelse ska förhålla sig till landskapet på ett sätt att där områdets eller platsens 
karaktärsdrag respekteras och inte tas bort. Placera Bbyggnader bör placeras som ett 
komplement till befintlig bebyggelse, vid skogsbryn eller vid bergknallar så att de tar stöd av 
byggnader och landskap.     
 Det betyder att hus och anläggningar får synas i landskapet men ska placeras, 
och gestaltas på ett sådant sätt att det inte känns utstuderat märkligt eller främmande i sin 
omgivning. Ny bebyggelse ska upplevas vara del av ett landskapsrum och arkitektuppgiften 
blir att placera och utföra byggnaden på ett respekt- och omsorgsfullt sätt i sin omgivning.
 Det betyder också att andra hus än de vanligtvis traditionella husen ska få plats 
på landsbygden. Ett förhandsbesked eller bygglov ska alltid presentera en analys och idé 
kring hur en ny tomt och dess byggnader svarar upp på ovan beskrivningen ovan. Varje 
projekt ska alltid presentersa en arkitektur- och stadsbyggnadsidé ska som gällaer i utifrån 
projektets behov. Områden med varierad bebyggelse tål ofta större variationer bättre än 
enhetlig och särskilt värdefull bebyggelse.             

- Begripligt byte av bakgrundsbild        



Historiskt sett har Hhusens storlekar bestämtdes mycket av timrets längd, bärighet och 
tyngd. Markens användning bestämdes av att inte använda den värdefulla jordbruksmarken 
och att ställa hus på torr och någorlunda plan mark. På den tiden gjordes inga större 
markarbeten vilket byggde på ett rationellt och ekonomiskt tänk: det var arbetsamt och 
tidskrävande.     
 Det var helt enkelt lättare att anpassa huset efter givna spelregler bestämt av 
moder jord. Byggnaderna placerades och byggdes efter markens förutsättningar vilket ofta 
fungerade bra med de ”timmerbreda” smala hus som vid behov fick en halv eller hel extra 
våning om det behövdes mer bostadsyta. Bostadsyta som ändå fanns under taknocken då 
lutande tak också var det mest praktiska att bygga.   
 Övriga byggnader placerades in i närheten där det fanns plats och minskade 
bl.a. risken för brandspridning minskade då funktioner var förknippade med olika 
byggnadstyper, vedbod, förrådsbod, ladugård etc. De mindre byggnaderna gav också skydd 
mot vind och ramade in en gårdsplan eller enklare entréplats med huvudbyggnaden.
 Förutsättningarna med jordbruksmark, landskapet och de praktiska kraven en 
byggnad måste uppfylla har gjort att bebyggelsens placering tillsammans med uppvuxen 
grönska förhåller sig till den omgivande miljön som ofta uppfattas som tilltalande. 
Begripligt byte av bakgrundsbild  
Byggnader                             
En traditionell byggnad i Sörmland är ofta en rödmålad träbyggnad med vita knutar med 
sadeltak i 1–2 våningar. Det finns såklart även andra traditionella byggnadstyper som tidiga 
industribyggnader, ladugårdar och uthus men även herrgårdar, slott, kyrkor, skolor, tidiga 
elkrafttorn och hela registret av lantbruksbyggnader.   
 De flesta är placerade i ett sammanhang som beskrivs ovan men en del är 
placerad i öppet landskap eller på höjder och har blivit tydliga kännetecken eller 
landmärken. T.ex. så är ju kyrkan ofta placerad så den syns på håll. 
                        (Typsnitt: Helvetica, Storlek: 13.5) 
Sex strategier för byggande på landsbygden 
Komplettera bebyggelselinjer 
Vid placering av nya hus vid en väg bör husen placeras på den sida av vägen där husen redan 
finns. Förhoppningsvis på lucktomt. På så sätt stärks och kompletteras den bebyggelselinje 
och tydlighet i landskapet som redan etablerats på denna plats. Om en byggnad byggs på 
andra sidan vägen görs ett intrång i landskapet och kanske på jordbruksmark. 
 Byggnaden påverkar inte bara landskapet visuellt utan påverkas även av ett 
mer utsatt läge än om det placeras vid befintlig bebyggelse. Vindpåverkan, 
översvämningsrisk, svårare markförhållanden driver bygg- och skötselkostnader samt att det 
blir svårare att skapa lä mellan husen.     

 
Forna tiders gårdsbildning som förebild   
Markens användning bestämdes av att inte använda den värdefulla jordbruksmarken och att 
ställa hus på torr och någorlunda plan mark. Då krävdes inga större markarbeten vilket var 
arbetsamt, tidskrävande vilket byggde på ett rationellt och ekonomiskt tänk. Det var helt 



enkelt lättare att anpassa huset efter givna spelregler bestämt av moder jord. 
 Övriga byggnader placerades in i närheten där det fanns plats och minskade 
bl.a. risken för brandspridning då funktioner var förknippade med olika byggnadstyper, 
vedbod, förrådsbod, ladugård etc. De mindre byggnaderna gav också skydd mot vind och 
ramade in en gårdsplan eller enklare entréplats med huvudbyggnaden. Därtill gavs möjlighet 
för fler uterum och platser med lä mellan byggnaderna.  
 Att placera byggnader så det skapar olika rum och platser på tomten ger 
möjlighet för att ta tillvara de olika sol- och läplatser beroende på väderstreck och dygnets 
och årstiderna väderförhållande. 

 
Bebyggelse på höjdpartier 
Ny bebyggelse ska i första hand placeras nedanför eller en bit upp på bergsknallar och 
höjdpartier i landskapet. Att stärka ett landskapsrum kan vara argument för att placera 
byggnader på kullar. Men detta får endast ske i undantagsfall för särskilda byggnader som 
tex skolor, kyrkor, slott och herrgårdar.   
 Landskapskonventionens syfte och innehåll(utdrag): 
”Landskapskonventionen understryker att landskapet är en gemensam tillgång och ett 
gemensamt ansvar. Landskapskonventionen utgår från landskapet som helhet och betonar 
en bred, sektorsöverskridande tolkning av landskapsbegreppet. Konventionen lyfter 
landskapet som grund för människors välbefinnande, hälsa och estetiska upplevelser och den 
innefattar alla typer av landskap som människor möter i sin vardag. Landskapets ständiga 
förändring är en naturlig del av dess utveckling.” 

 
Tänk på siktlinjer och utsikt 
En byggnad kan förstöra eller förtydliga en utsikt. Ofta finns det flera argument för en god 
placering. Utsikt är en av dessa som ibland glöms bort och kan skada starka 
upplevelsevärden för grannar och boende i området. Det är därför viktigt att göra platsbesök 
för att förstå en lokaliserings påverkan på platsen och i området i stort. 

 



Anpassa husen efter tomten inte tvärtom 
Ny bebyggelse ska i första hand byggas utifrån markens och omgivningens förutsättningar. I 
andra hand justeras marken tillfälligt för att ”bygga in” huset i exempelvis en slänt. Eett s.k. 
suterränghus. i tredje hand görs platåer eller större utfyllnader. Om man planar ut eller 
ändrar marken alltför mycket kan det uppstå onaturliga slänter, schaktningar eller 
sprängningsytor som måste tas hand om. I dessa lägen krävs stora markarbeten och 
gestaltningsarbete för att återskapa marken så den möter omkringliggande mark på ett bra 
sätt gällande tillgänglighet, omgivningspåverkan etc. 

 
Placera i skogsbryn/skog, inte på jordbruksmark 
Om man måste välja så är det i de flesta fall alltid bättre att placera en byggnad i ett 
skogsbryn eller i skog för att ej förstöra brukningsbar jordbruksmark. Det ger i det långa 
perspektivet alltid större negativ påverkan för vår möjlig att förstå en lokaliserings påverkan 
på platsen och i området i stort. 

 
          (Typsnitt: Helvetica, Storlek: 13.5) 

Jordbruksmarken har idag ett starkt skydd i lagstiftningen. Brukningsvärd jordbruksmark får 
endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Okänslig 
placering av ny bebyggelse kan också ge en påverkan på kulturmiljö eller naturvärden. För 
att underlätta både för nya bostäder och näringsverksamheter på landsbygden, så gör 
Eskilstuna kommun tydlig prioritering av var bostadsintresset kan anses ha företräde. 
Utgångspunkten är att inom 600 meter från utpekade stråk för bebyggelse och transport, 
bedöms bostadsbyggande vara ett väsentligt samhällsintresse. Även i utvecklingsnodernas 
och serviceorternas utkanter kan bostadsintresset anses vara väsentligt. Det gör att 
jordbruksmark här kan komma att kommer prövas för bebyggelse i större omfattning än 
andra områden. Utanför dessa stråk anses bostadsbyggande inte vara ett betydelsefullt 
samhällsintresse. Följande stråk avses: vägen mot Torshälla, Sundbyholm, Kvicksund samt 
väg 230 mot Alberga, väg 214 mot Hållsta och Näshulta Kyrkby, Gamla E20 mot Kjula samt 
vägen till Ärla via Hällberga.    
 I avsnittet Arkitektur och kulturmiljö beskrivs förutsättningar för bebyggelse i 
landskapet och riktlinjer för placering och utformning.  

Krav på bebyggelse och detaljplan i PBL 



Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
o Text behöver kompletteras    
Se avsnitten  

Landskapsanalys del 1 
o Dokument ej närstuderade  

Näringsliv - Areella näringar 
I avsnittet finns mer ställningstaganden om jordbruksnäringens intressen. 

o Dokument ej närstuderade  
Landsbygdsutveckling 

- Förvirrande övergång till annan hemsida 
Näringsliv 

-  Förvirrande övergång till annat kapitel på hemsidan.  
Företag attraheras av Eskilstuina          
Eskilstuna är en attraktiv del av Stockholm-Mälardalen. Näringslivet har god tillväxt, det är 
enkelt att driva och utveckla företag här och etablera verksamheter – från att hitta 
detaljplanerad mark och lokaler till kompetent arbetskraft. Här utvecklar vi stadsmiljöer som 
skapar rum för oväntade och spännande möten och som stimulerar hållbart och innovativt 
företagande samt lockar människor från olika håll.  
En hög utbildnings- och kunskapsnivå möter näringslivets kompetensbehov. 

 
- Förvirrande grafik gör det svårt att navigera och hitta på sidan. Varför nämns till 

exempel rubrikerna Utblick 2050, Näringsliv 2050, Ställningstaganden – Näringsliv, 
Verksamhetsområden, Handel, Kreativa- och kulturella näringar, Turism och 
besöksnäring och Areella näringar två gånger?  

Bygdernas kultur och historia 
 

Kulturmiljö  
 

Genomförande 
 Läs mer om jordbruksmark och areella näringar i avsnittet 

Näringsliv – areella näringar 
Läs mer om den gröna infrastrukturen i avsnittet  

 



Grönstruktur 
ESKILSTUNAS LANDS- OCH STADSBYGD 
HUR EN HÅLLBAR STRUKTUR HUSHÅLLER MED SKATTEMEDEL 

- Onödigt byte av bakgrundsbild. 
                       (Typsnitt: Helvetica, Storlek: 13,5) 

Tät och levande stadsbygd 
-  Förvirrande koppling till en av Framtidens Eskilstunas underkapitel 

Ställningstagande - Tät och levande stadsbygd 
-  Förvirrande koppling till en av Framtidens Eskilstunas underkapitel 
En Mälarstad med storregional roll  

   
Eskilstuna stad har, som regional kärna, stor betydelse för sitt omland vad gäller till 
exempel arbetsmarknad, handel, högre utbildning och nöjen. Sett ur ett större 
perspektiv är Eskilstuna en av flera nodstäder i Östra Mellansverige som tillsammans 
bildar en flerkärnig struktur. Eskilstunas närhet och koppling till Stockholmsregionen har 
stor betydelse: Lika stor potential för Eskilstunas utveckling ligger i ett ökat utbyte med 
andra städer i den funktionella regionen Fyra Mälarstäder. Sett till invånarantal är Fyra 
Mälarstäder Sveriges tredje storstadsregion.    

Eskilstunas storregionala funktioner stärks under planperioden av att 
Mälardalens högskola utvecklas mot universitet, länssjukhuset växer och satsning på ett 
kultur- och kongresshus. Eskilstuna ligger också i framkant när det gäller järnvägsnära 
etableringar inom logistik och produktion, och har Stockholmsregionens största 
kombiterminal vad gäller volym.               
- Här dyker en illustrativ ritning upp som kan vara relevant, men är svår att läsa bakom 

föreslagen ÖP:s rörliga text. Även i den rörliga texten visas en viktig karta som är 
svårläst.   

     Eskilstunas storregionala funktioner stärks under planperioden av att Mälardalens 
     högskola utvecklas mot universitet, länssjukhuset växer och satsning på ett kultur- och 
     kongresshus. Eskilstuna ligger också i framkant när det gäller järnvägsnära etableringar     
     inom logistik och produktion, och har Stockholmsregionens största kombiterminal vad  
     gäller volym.  

Eskilstunas storregionala funktioner stärks under planperioden av att 
     Mälardalens högskola utvecklas mot universitet, länssjukhuset växer och satsning på ett   
     kultur- och kongresshus. Eskilstuna ligger också i framkant när det gäller järnvägsnära  
     etableringar inom logistik och produktion, och har Stockholmsregionens största  
     kombiterminal vad gäller volym.  

- (Samma stycke ska inte visas två gånger och den onödiga bakgrundsbilden behöver 
inte ändras)  

     Genom att prioritera förtätning av städerna, stärkta stadscentra samt förbättringar i den  



     regionala infrastrukturen och utökad trafik tidsförtätas regionen och arbetsmarknaden  
     växer. Den stora tidsförtätningspotentialen ligger i att åtgärda kapacitetsbrister i  
     järnvägsinfrastrukturen samt ett nytt resecentrum i Eskilstuna. Målbilden är en restid på  
     maximalt 20 min till Västerås och Strängnäs och ner mot 45 minuter till Stockholm, med  
     avgångar var 20:e minut.  

- Här visas äntligen prov på förslag för hur visionen omsätts i praktiken. 
- Den onödiga bakgrundsbilden behöver inte ändras) Attraktiva miljöer och 

lokaliseringar för såväl kunskapsintensiva som ytkrävande företagsetableringar bidrar 
till 18 000 nya arbetstillfällen till år 2030.  

- Här dyker tidigare illustrativa ritning upp. Den kan vara relevant, men är svår att läsa 
bakom föreslagen ÖP:s rörliga text. 

     Läs mer om utveckling av storregionala funktioner i avsnittet 
Näringsliv / regionalt 

- (Bra med klickbara länkar för den som önskar mer informati 
Läs mer om åtgärder för att tidsförtäta regionen i avsnittet 

Transport / tåg 
- (Bra med klickbara länkar för den som önskar mer information)  

NÄRHET GER UTVECKLING INOM KUNSKAPSINTENSIVA BRANSCHER 
Geografin och platsers attraktivitet, har stor betydelse för utveckling av jobb och befolkning. 
Särskilt framhålls regioners storlek och variation som betydelsefulla inom ekonomisk 
teoribildning.      
 I en tidsförtätad (vad är det?) region kan fler företag och personer nå varandra. 
Då ökar kunskapsutbyte, arbetskraftsrörlighet, produktvariation och marknadens storlek, 
vilket är attraktivt för företag, men också för många hushåll. Särskilt för kunskapsintensiva 
branscher är dessa faktorer viktiga, eftersom de ofta är mer beroende av utbyte med andra 
företag och tillgång på nischad arbetskraft än andra företag. Det är förklaringen till att 
sådana företag gärna lokaliserar sig i urbana centra. Dessa två drivkrafter i tidstäta regioner 
– attraktionen av företag och av hushåll – förstärker varandra och skapar en utveckling som 
är gynnsam.      
 Kunskapsintensivt företagande och innovation är inte enbart begränsat till 
urbana miljöer. Nödvändigt utbyte mellan företag kan också uppstå i lokala kluster, där 
företag inom samma eller kompletterande branscher kan samverka. Liksom i urbana centra 
är dock platsens attraktivitet viktig, vilket för landsbygden ofta hänger ihop med varierade 
landskap och att det bedrivs ett aktivt jordbruk.   
 För Eskilstunas är det en styrka i att kombinera en god regional tillgänglighet 
med en variation av lokaliserings- och boendemiljöer. Det förutsätter klok lokalisering av 
bostäder och verksamheter, bevarande av attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer och 
utveckling av effektiva och snabba kommunikationer med järnväg, buss och cykel på 
regional, men också lokal nivå.            (Typsnitt: Helvetica, Storlek: 13.5) 
Ställningstaganden – En Mälarstad med storregional roll 

• Använd Gemensam utvecklingsplan för Fyra Mälarstäder som en utgångspunkt i det 
regionala tillväxtarbetet, med planeringshorisont år 2050 och följande 
fokusområden: Närhet, Kunskap och arbete, En mälarnära destination och 
Livskvalitet 



• Säkra att Eskilstuna stärks som regional kärna och storregional nodstad genom att 
prioritera förtätning av städerna och stärka stadscentra med bostäder och 
arbetsplatser i attraktiv urban miljö 

• Sträva efter att Eskilstuna och Västerås blir säte för Mälardalens Tekniska Universitet 
och att Mälarsjukhuset utvecklas som länssjukhus. 

• Sträva efter att ny och förbättrad spårinfrastruktur tidsförtätar regionen och ökar 
kapaciteten för både gods- och persontransporter. Målbilden är en restid på 
maximalt 20 min till Strängnäs och Västerås vidare mot Enköping, och ner mot 45 
minuter till Stockholm, med avgångar var 20:e minut. 

• Sträva efter att goda vägkommunikationer ger möjlighet för godstransport och 
arbetspendling där spårbunden trafik inte finns. 

• Sträva efter att företagsetableringar underlättas genom god tillgång på mark med 
närhet till väg- och järnvägsinfrastruktur.              (Typsnitt: Helvetica, Storlek: 15) 

Hållbar struktur för hållbar utveckling (eller Hållbar struktur och starka kopplingar mellan 
stad och land) 

  

                                 
Eskilstuna växer. Snart kan Eskilstuna kommun ha 130 000 invånare. Det innebär 15 000 nya 
bostäder, 18 000 nya arbetsplatser, fler mötesplatser, ny samhällsservice, förbättrade 
kommunikationer med mera. En sådan utveckling är positiv för människor och företag i 
Eskilstuna kommun. Genom att planera för en ändamålsenlig och hållbar fysisk struktur för 
bebyggelse, stärka kopplingar mellan stad och land, bygga med respekt för 
sammanhängande gröna strukturer samt hushålla med begränsade resurser så som 
jordbruksmark samt skattemedel (se ruta) är utvecklingen också långsiktigt hållbar.           
(Den onödiga bakgrundsbilden behöver inte ändras) 



              
Eskilstunas utvecklingsstrategi bygger på att utveckla bebyggelse med fokus på att stärka 
stadscentra och närma oss Mälaren genom utvecklingsnoderna Kvicksund, Mälaren 
(Kvicksund och Sundbyholm ligger vid ”Utvecklingsnoden” Mälaren, som vanligtvis kallas för 
sjö. Kan det vara Torshälla stad som menas? Det hade varit enklare att se ifall kartbilden inte 
ersatts av en annan onödig bild.) och Sundbyholm. Genom ett samlat grepp i utvecklingen av 
dessa orter kommer de att växa och på lång sikt omvandlas till mälarnära småstäder med 
utvecklad service, täta kopplingar till Eskilstuna stad och god regional tillgänglighet. 

      

Utveckling sker på landsbygden. Landsbygden är viktig för Eskilstuna kommuns utveckling 
och attraktionskraft. Att stad och land samverkar på ett bra sätt är grundläggande för hur 
kommunen och regionen utvecklas. Det är angeläget att inför framtiden skapa attraktiva 
boendemiljöer både för en äldre och en yngre befolkning. Livskraftiga och trivsamma 
serviceorterna erbjuder närhet till både service och natur. Här finns goda förutsättningar för 
ny bebyggelse. Även i kommunens övriga landsbygder bejakas utveckling, utifrån platsens 
förutsättningar. Stråken mellan stadsbygden och utvecklingsnoderna respektive 
serviceorterna, de så kallade primära respektive sekundära stråken för bostäder och 
transport ska kännetecknas av goda förutsättningar för transport och ny bebyggelse i 
pärlband utifrån platsens karaktär och förutsättningar.            
(Onödigt byte av bakgrundsbild)                    
Varje bygd har sin speciella kultur, sin historia och sin lokala identitet som kan tillvaratas för 
gemensamma syften. Genom att stödja medborgarnas engagemang och intresse för sitt 
lokala område skapas ett ökat intresse för gemensamma och övergripande frågor.       
(Onödigt byte av bakgrundsbild)                     
Vad landsbygdsutveckling är måste bero på lokala förhållanden och landskapets 
förutsättningar. Landsbygdsutveckling med bas i lokala förhållanden och landskapets 
förutsättningar (?). Att utveckla landsbygden innebär att landsbygden förbättras och att dess 



värden förstärks.                                            
På landsbygden finns ett brett föreningsliv som i samverkan med lokalt näringsliv verkar för 
att utveckla sin bygd.                                   
(Onödigt byte av bakgrundsbild)                     
Den kommunövergripande gröna infrastrukturer får allt större betydelse för besöksnäring, 
biologisk mångfald och människors välbefinnande. Oexploaterad mark i sammanhängande 
struktur blir en infrastruktur för djur och växter som ska respekteras. Naturen och grönskan 
är generellt en av de största tillgångarna för människans existens genom de 
ekosystemtjänster de bidrar med. Tack vare de olika livsprocesserna i naturen skapas dessa 
nyttigheter - helt gratis. Grönskan, grönområdena och inte minst träden ger oss 
ekosystemtjänster. Naturen och grönskan ger oss förutsättningar för hälsosammare och 
bättre klimatanpassade städer och tätorter.            
(Onödigt byte av bakgrundsbild)                 
Dagens och morgondagens matproduktion säkras, men jordbrukets intressen kommer 
behöva vägas mot andra väsentliga samhällsintressen. Utanför strukturen för framtida 
bebyggelse värnas brukningsvärd jordbruksmark som en strategisk resurs.  

Digital karta Övergripande markanvändning 
(Bra med klickbara länkar för den som önskar mer information)                                             
För fullständig mark- och vattenanvändningskarta klicka i samtliga lager.                     
Läs mer om utveckling på landsbygden i avsnittet 

Bostäder – Landsbygd 
(Bra med klickbara länkar för den som önskar mer information)                     
Läs mer om utvecklingsnoderna Kvicksund (tätort), Sundbyholm (tätort) och Torshälla (stad) i 
avsnittet  

Bostäder – Noder 
(Bra med klickbar länk för den som önskar mer information)                      
Läs mer om serviceorterna i avsnittet  

Bostäder – Serviceorter 
(Bra med klickbar länk för den som önskar mer information)                      
Läs mer om byar och bygder i avsnittet  

Bostäder – byar och bygder 
(Bra med klickbar länk för den som önskar mer information) 

Landsbygdsutveckling 
(Bra med klickbar länk för den som önskar mer information) 

Näringsliv 
(Bra med klickbar länk för den som önskar mer information) 

Bygdernas kultur och historia 
(Bra med klickbar länk för den som önskar mer information) 

Kulturmiljö  
(Bra med klickbar länk för den som önskar mer information) 

Genomförande 
Översiktsplanen visar inriktning för Eskilstunas utveckling idag och för framtiden. Planens 
huvudsakliga syfte är att beslut fattas för att främja en önskvärd utveckling och en god 
helhet som ger en hållbar utveckling. Det är viktigt att inte bara planera enskilda projekt var 
för sig, utan att också sätta dem i ett större perspektiv – både geografiskt och tidsmässigt. I 
denna visar vi på hur vi tar planens strategier vidare i en effektiv stadsbyggnadsprocess.  



     Översiktsplanen visar inriktning för Eskilstunas utveckling idag och för framtiden. Planens 
huvudsakliga syfte är att beslut fattas för att främja en önskvärd utveckling och en god 
helhet som ger en hållbar utveckling. Det är viktigt att inte bara planera enskilda projekt var 
för sig, utan att också sätta dem i ett större perspektiv – både geografiskt och tidsmässigt. I 
denna visar vi på hur vi tar planens strategier vidare i en effektiv stadsbyggnadsprocess.  
     Översiktsplanen visar inriktning för Eskilstunas utveckling idag och för framtiden. Planens 
huvudsakliga syfte är att beslut fattas för att främja en önskvärd utveckling och en god 
helhet som ger en hållbar utveckling. Det är viktigt att inte bara planera enskilda projekt var 
för sig, utan att också sätta dem i ett större perspektiv – både geografiskt och tidsmässigt. I 
denna visar vi på hur vi tar planens strategier vidare i en effektiv stadsbyggnadsprocess.  
     Översiktsplanen visar inriktning för Eskilstunas utveckling idag och för framtiden. Planens 
huvudsakliga syfte är att beslut fattas för att främja en önskvärd utveckling och en god 
helhet som ger en hållbar utveckling. Det är viktigt att inte bara planera enskilda projekt var 
för sig, utan att också sätta dem i ett större perspektiv – både geografiskt och tidsmässigt. I 
denna visar vi på hur vi tar planens strategier vidare i en effektiv stadsbyggnadsprocess. 
(Relevant text som borde visas mycket tidigare och framför allt inte 4 gånger på samma 
plats).            
 Läs mer om jordbruksmark och areella näringar i avsnittet 

Näringsliv – areella näringar 
(Bra med klickbar länk för den som önskar mer information)                      
Läs mer om den gröna infrastrukturen i avsnittet  

Grönstruktur 
(Bra med klickbar länk för den som önskar mer information) 
ESKILSTUNAS LANDS- OCH STADSBYGD 
Framtidens Eskilstuna består av städer och orter av olika storlekar och en mångskiftande 
landsbygd. Stadsbygden och landsbygden har olika attraktivitetsfaktorer som utvecklas och 
stärker varandra. En stor del av de kommunens attraktivitet ligger i helheten och närheten 
stad och land emellan. (Bra stycke som berör hela denna ÖP och därför borde visas tidigare)
 Levande och handlingskraftig landsbygd är en tillgång för hela kommunen. Att 
landsbygdstätorter är livaktiga, att lantbruken hålls igång, landskapet är öppet och skolor 
och service utvecklas främjar såväl livskvalitet, hållbarhet och företagande. Här finns plats 
för produktion av bland annat livsmedel och energi, men landsbygden har också allt större 
betydelse för utveckling av besöksnäringar och kreativa verksamheter. Inte minst är 
landsbygden viktig för stadens sociala liv och identitet. Många i staden har anknytning till 
landsbygden.      
 Till landsbygden räknas bygder, byar och orter med mindre än 3000 invånare. 
Hällbybrunn, Skiftinge och Skogstorp tillhör stadsbygden. Cirka 20 procent av kommunens 
invånare bor på landsbygden. Befolkningsökningen på landsbygden har främst skett i de 
mälarnära delarna, men i stort sett samtliga av kommunens tätorter och bygder visar en 
positiv utveckling.    
 Erfarenheter från andra delar av landet visar att attraktiva och växande orter 
karaktäriseras av att de har bra tillgänglighet och kommunikationer, viss offentlig service, 
vackra miljöer, gärna nära vatten samt goda sociala strukturer, till exempel genom ett aktivt 
föreningsliv. Attraktiva miljöer är också avgörande för att skapa ekonomisk tillväxt på 
landsbygden. Översiktsplanens roll för en positiv utveckling av kommunens landsbygd är att 
peka ut strukturer och prioriteringar för mark- och vattenanvändning, som möjliggör 
utvecklingen av alla dessa attraktivitetsfaktorer. (Bra stycke som berör hela denna ÖP och 



därför borde visas tidigare)   
 Utvecklingen av Eskilstunas landsbygd kommer att se olika ut på olika platser, 
beroende på dess förutsättningar För att beskriva det används begreppen utvecklingsnod, 
serviceort och strategisk punkt på landsbygden. Dessa begrepp behöver hållas isär från 
benämningarna tätort, småort som är en statistisk definition som grundar sig på antal hus. 
HUR EN HÅLLBAR STRUKTUR HUSHÅLLER MED SKATTEMEDEL 
En utveckling där bebyggelse samlas istället för att spridas ut, samt på vissa platser bildar 
tätare ”kärnor”, gör att underlaget för samhällsservice stärks och att kostnader för 
utbyggnad av gator, vägar och annan teknisk infrastruktur hålls nere. Möjligheterna att på 
ett kostnadseffektivt sätt sköta kommunal service som kollektivtrafik, hemtjänst och 
skolskjuts blir också större i en mindre utspridd bebyggelse. Att skapa en långsiktigt hållbar 
samhällsstruktur ger miljömässiga och sociala fördelar, men också ekonomiska. En kompakt 
och fokuserad bebyggelseutveckling gör det möjligt att bibehålla god samhällsservice och 
hållbar infrastruktur på ett ekonomiskt hållbart sätt. En hållbar fysisk struktur hushållar med 
skatteintäkter och ger förutsättning för rimliga avgifter.      (Typsnitt: Helvetica, Storlek: 13.5) 
(Bra stycke som berör hela denna ÖP och därför borde visas tidigare)  
Ställningstaganden - Hållbar struktur och starkare kopplingar stad och land 

• Säkra att Eskilstuna växer mot Mälaren, genom att utvecklingsnoderna Kvicksund, 
Torshälla och Sundbyholm utvecklas som mälarnära småstäder med täta kopplingar 
till Eskilstuna stad och god regional tillgänglighet. 

• Säkra att Eskilstunas landsbygd utvecklas med avseende på bostäder, tillgänglighet 
och service, med fokus på serviceorterna Kjula, Ärla, Alberga, Hällberga och Hållsta. 

• Sträva efter att utpekade stråk för bebyggelse och transport kännetecknas av goda 
förutsättningar för transport och ny bebyggelse i pärlband, utifrån platsens karaktär 
och förutsättningar. 

• Sträva efter att sammanhängande grön infrastruktur ses som en integrerad del av 
staden och landskapet. Den utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk 
mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas [se regional 
handlingsplan grön infrastruktur] 

• Sträva efter i direkt anslutning till utvecklingsnoder, serviceorter liksom inom 600 
meter från de stråk som leder fram till dessa bedöms bostadsbyggande vara ett 
betydelsefullt väsentligt samhällsintresse. Med väsentligt samhällsintresse avses att 
aktuell förändrad markanvändning bidrar till en hållbar samhällsutveckling lokalt, 
regionalt, nationellt och/eller internationellt, exempelvis genom bostadsförsörjning, 
livsmedels- eller energiproduktion, nya jobbtillfällen eller utökad service. Av den 
anledningen kommer jordbruksmark prövas för bebyggelse i större omfattning än 
andra områden vilket gör att jordbruksmark får bebyggas för att tillgodose detta. 
Följande stråk avses: Vägen mot Torshälla, Sundbyholm, Kvicksund samt väg 230 mot 
Alberga, väg 214 mot Hållsta och Näshulta kyrkby, gamla E20 mot Kjula samt vägen 
till Ärla via Hällberga.  

Tät och levande stadsbygd                                           
((Bra stycke som berör hela denna ÖP och därför borde visas tidigare. Bra informativ 
kartbild)                             
I Eskilstuna och Torshälla är människan i centrum. Här skapas en attraktiv, miljösmart, 
sammanhållen och levande stadsbygd. Städerna ska vara hållbara med plats för att leva, 



mötas, jobba, handla, plugga och umgås, allt inom rimliga avstånd. Platser utvecklas, som 
bjuder in människor att stanna upp för att mötas ett par minuter, oavsett om det är för en 
lugn stund eller en aktivitet. Städerna ska vara platser med liv och rörelse dygnet runt och 
alla årstider. Här ska det finnas ett brett utbud av aktiviteter i stadsrummet. Allt från 
vardagliga aktiviteter till myllrade stadsliv.                                   
(Onödigt byte bakgrundsbild)                  
Genom att begränsa städernas utbredning uppnås en stadsmässig och tät 
bebyggelsestruktur. Förtätning handlar inte bara om att bygga bostäder utan om att skapa 
en god bebyggd miljö för de som bor, verkar och vistas i staden, ung som gammal. 
Kompletteringar ska bidra till att skapa ett mervärde, samtidigt som befintliga värden och 
kvaliteter tas tillvara.     
 Det fysiska avståndet mellan Torshälla och Eskilstuna ska minska, samtidigt 
som ett öppet landskapsrum bevaras. De båda städernas fronter kan flyttas utåt men ska 
samtidigt tydliggöras i mötet med jordbrukslandskapet. Blandad bebyggelse möjliggörs 
samtidigt som de båda orternas respektive identitet tydliggörs.                
Onödigt byte av bakgrundsbild)                          
Vi skapar tillgänglig och sammanhållna städer genom trygga och trivsamma stråk. Det ska 
vara enkelt och tryggt att röra sig mellan stadsdelar. Viktiga kopplingar i stadsbygden stärks 
och näraliggande stadsdelar kopplas samman, både med hjälp av nya förbindelser och med 
hjälp av bebyggelse längs förbindande gator. Förutsättningar för nya bostäder skapas främst 
genom stadsläkning och förtätning i centrala delar.              
Onödigt byte av bakgrundsbild)                         
Vid utveckling av stadsdelar och orter stärks attraktivitet genom att i lokala centrum, så 
kallade strategiska punkter, placera gemensamma funktioner som kommersiell service, 
samhällsservice och andra platser av träffpunktskaraktär. I dessa centrala punkter 
eftersträvas större täthet än mer perifert i orten/stadsdelen. Samtidigt tillvaratas ortens 
särdrag i form av landmärken och andra kännetecken.              
Onödigt byte av bakgrundsbild)             
Städernas gröna och blå ytor utvecklas för att skapa sammanhängande nätverk – en 
infrastruktur för liv, möten och rekreation. Stadens gröna ytor utvecklas för att skapa så 
många värden som möjligt. Den gröna strukturen tillhandahåller ekosystemtjänster som gör 
vår stad robust, vacker, ”lekbar” och mer hållbar.              
Onödigt byte av bakgrundsbild)         
Eskilstuna stad och Torshälla stad har ett stolt industriarv som lever kvar i form av vackra 
industrihistoriska byggnader. Genom god arkitektur utvecklas Eskilstuna kommuns identitet 
och kvalitet i förhållande till detta.                    
Ställningstagande - Tät och levande stadsbygd 

• Säkra att förtätning sker inom städernas förtätningszoner. Tillgången till grönytor och 
tillgänglighet till kollektivtrafik är utgångspunkter vid bedömning av 
förtätningspotential. 

• Sträva efter att det fysiska avståndet mellan Torshälla och Eskilstuna minskar 
samtidigt som ett öppet landskapsrum bevaras. De båda städernas fronter kan flyttas 
utåt men ska samtidigt tydliggöras i mötet med jordbrukslandskapet. Blandad 
bebyggelse möjliggörs samtidigt som de båda orternas respektive identitet 
tydliggörs. 



• Sträva efter att förutsättningarna för mötesplatser och fungerande vardagsliv stärks i 
strategiska punkter. Här sammanstrålar olika funktioner som kommersiell service, 
samhällsservice, busshållplatser, stadsdelsparker och liknande av träffpunktskaraktär. 

• Säkra att näraliggande stadsdelar kopplas samman, både med hjälp av nya 
förbindelser, med hjälp av bebyggelse längs förbindande gator liksom parker och 
andra platser för möten både utomhus och i form av lokaliteter. Detta för att skapa 
och stärka viktiga kopplingar i stadsbygden. 

• Säkra att det i en allt tätare stad utvecklas ett grönt nätverk av parker, gatuträd och 
natur om i görligaste mån både bidrar till rekreation och ett samhälle robust mot 
klimatförändringar. Gröna kilar från stadens inre delar och ut mot omlandet åt såväl 
väster som öster stärks genom planläggning eller reservatsbildning. 

• Säkra att arkitektur och stadsbyggandet tar tillvara och utvecklar Eskilstuna kommuns 
identitet, värnar trygghet och kvalitet samt är fysiskt tillgänglig för alla invånare såväl 
som besökare. 


