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Flygfoto över skogsängen, Eskilstuna kommun.
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1
Överblick
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SAMMANFATTNING
I arbetet med ett nytt planprogram för Skogsängen har 
denna förundersökning tagits fram för att påvisa vilka 
kulturhistoriska värden som finns i Skogsängen. 

Skogsängen är en kulturmiljö tillkommen under främst 
1960-talet. Såväl bebyggelse som landskap och struktu-
rer är mycket välbevarade och det är enkelt att utläsa 
hur en ny stadsdel konstruerades och byggdes i efter-
krigstiden. Stadsdelen visar tydligt på de ideal som do-
minerade, särskilt att trafiken och människor inte skulle 
behöva samsas om samma utrymmen och att grönska 
skulle prägla då naturen skulle finnas runt hörnet. 
Skogsängen är på många sätt en komplett stadsdel med 
service, handel och bostäder, typiskt för efterkrigstidens 
stadsbyggande. Skogsängen påvisar även den stora ex-
pansionen av Eskilstuna med ny bostadsbebyggelse som 
skedde i samband med att industriernas utveckling. 

Byggnaderna har många arkitektoniska detaljer och är 
överlag gestaltade med stor omsorg, vilket särskilt väl 
visar på de arkitektoniska och estetiska ideal som fö-
relåg vid uppförandet.

Skogsängens höga kulturhistoriska värden medför att 
Skogsängen bör betraktas som särskilt värdefull och får 
därför inte förvanskas enligt plan- och bygglagen. Vid 
tillägg och förändringar bör stor hänsyn tas till de ur-
sprungliga idealen och bebyggelsen. Tillägg bör under-
ordna sig befintlig bebyggelse och strukturer bör inte 
brytas upp eller förstöras.

UPPDRAG, SYFTE OCH METOD
I planprocessen för förtätning av Skogsängen finns be-
hov av kunskapsunderlag i form av en utredning med 
kulturhistorisk värdering, prioritering och övergripande 
rekommendationer för kommande planering. Denna 
rapport består av en landskaps- och bebyggelseanalys 
som ska fungera som ett underlag för beställaren i den 
fortsatta planprocessen, en så kallad antikvarisk förun-
dersökning.

Förundersökningen beskriver miljöns förutsättningar 
och kulturhistoriska värden genom att lämna förslag på 
förhållningssätt som ska främja en fortsatt möjlighet till 
läsbarhet av den kulturhistoriskt intressanta miljön. Den 
antikvariska förundersökningen är förutsättningslös 
och tar inte ställning till något speciellt förslag till för-
ändring eller bevarande. 

Som en del av metoden för den kulturhistoriska värde-
ringen ingår en avgränsning av vilket kulturhistoriskt 
sammanhang samt vilken historia miljön representerar 
och berättar. Avgränsningen i tid är därmed anpassad 
till områdets/planens historiska koppling. 

Utredningen tar stöd i Riksantikvarieämbetets (RAÄ) 
Plattform för Kulturhistorisk värdering och urval. Plattfor-
mens syfte är att identifiera miljöns bärande berättelser 
och dess fysiska uttryck samt att göra en  bedömning av 
hur fullständig och relevant miljön är ur kulturhistorisk 
synvinkel.

Plattformens tre kriterier för
kulturhistorisk värdering:

1.         Möjlighet till kunskap och förståelse
 Till vilken grad går det att utläsa historian   
 och berättelsen?

2.         Kulturhistorisk helhet
 Hur mycket har bevarats från miljöns   
 kontext?

3.         Kulturhistorisk relevans
 Hur väl representerar miljön sin kontext?
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Uppdraget
Uppdraget ska resultera i en rapport (antikvarisk 
förundersökning) som redogör för kulturmiljöns 
förutsättningar samt en konsekvensbeskrivning av 
planerade förändringar enligt föreslaget planpro-
gram för Skogsängen. Förundersökningen ska ge 
en sammanfattande beskrivning av planområdets 
kulturhistoriska utveckling och värden samt en 
beskrivning av eventuella kopplingar till angränsande 
kulturmiljö av riksintresse. Rapporten ska även omfatta 
en värdebeskrivning av befintlig bebyggelse som 
underlag för kommande detaljplaneläggning (eventuella 
skyddsbestämmelser i detaljplan) och en beskrivning 
(precisering) av befintlig bebyggelse avseende områdets 
värden, behov och tålighet. Utifrån förundersökningen 
utförs även en konsekvensbedömning. 

Läsanvisning
Avsnittet Att vårda, utveckla och stärka kulturmiljön 
innehåller en fördjupad känslighets- och tålighetsana-
lys utifrån scenariot förtätning. Här formuleras också 
förhållningssätt på kort och längre sikt för att ta tillva-
ra, utveckla och stärka de kulturhistoriska värdena för 
framtiden.

Avsnittet Kulturhistorisk utredning beskriver befintli-
ga skydd och ställningstaganden gällande miljön. Här 
beskrivs även riksintresset Eskilstuna och eventuella 
kopplingar till Skogsängen. I Avsnittet är även den 
kulturhistoriska värderingen med processen fram till 
bedömningen av miljöns kulturhistoriska värden redo-
visad. Metoden stödjer sig på Riksantikvarieämbetets 
plattform för kulturhistorisk värdering och urval. I 
tredje avsnittet görs en beskrivning av miljön utifrån 
dagsläget där miljön delas in i olika karaktärsområden. 
Här identifieras egenskaper och särdrag som präglar 
området. I en fördjupning har områdets historik beskri-
vits med tyngdpunkt på 1960-talets exploatering men 
även med större samhällsförändringar i staden som hel-
het.  Förundersökningen avslutas med en beskrivning 
av efterkrigstidens byggande, det vill säga den kontext i 
vilken skogsängens uppfördes. 

Avgränsning
Den geografiska avgränsningen av förundersökningen 
är främst baserad på planprogrammets planområde. 
Förundersökningens tar även hänsynhänsyn till ett 
större kringland. Dettaeftersom de övergripande kul-
turhistoriska strukturerna och sammanhangen sträcker 
sig utanför planområdet. . Åtgärder som utförs enligt 
föreslaget planprogram inom planområdet kan medföra 
konsekvenser för kulturmiljö utanför området. 

Det avgränsade utredningsområdet, tillika planprogram-
mets planområde.
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Byggnationerna av Skogsängen, Eskilskällan
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Att vårda 
utveckla och 
stärka 
kulturmiljön
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KÄNSLIGHET OCH TÅLIGHET
Känslighets- och tålighetsanalysen utgår från risken att 
de kulturhistoriska värdena förstörs eller minskar vid 
förändring eller tillägg. Analysen klargör kulturmiljöns 
möjlighet att ta emot nya inslag utan att dess kulturhis-
toriska karaktär eller värde påtaglig förändras. Grunden 
i analysen är de värdebärande uttrycken, strukturer och 
samband som är särskilt nödvändiga för företeelsens 
helhet och relevans. Utan dessa riskerar miljöns möjlig-
het till kunskapsförmedling att gå om intet. 

Stora och dominerande uttryck och tydliga samband har 
högre potential att klara viss förändring. Små och subti-
la uttryck har högre känslighet, vilket kan motivera en 
buffertzon. Detta gäller även samband som har påfres-
tats eller är otydliga exempelvis genom att strukturen 
har brutits, omvandlats eller byggts om.

Skogsängens känslighet och tålighet
Skogsängen är en välbevarad miljö som uppförts under 
en mycket avgränsad tid och representerar en tydlig 
tidskontext. Detta gör Skogsängen som helhet är känslig 
för förändringar och tillägg som inte utförs med stor 
hänsyn till den befintliga miljön och de kulturhistoriska 
strukturerna. Områdets grönstruktur och bebyggelsens 
placering i landskapet bedöms som mycket känsligt för 
förändring. Grönstrukturen är en befintlig kvalitet som 
grundar sig i den ursprungliga gestaltningen. 

Vid omfattande exploatering inom grönstrukturen kan 
områdets karaktär helt förändras. Grönstrukturen och 
mötet med befintlig bebyggelse är en särskilt utsatt 
egenskap för vidare exploatering. Även grönstruktur-
sambanden är känsliga för brott, där strukturen från 
Skogsängens idrottsplats och ner till de södra strövom-
rådena kan försvagas. De större trafiklederna, Stenkvis-
tavägen och Vasavägen har avskilts från mindre vägar 
och bostadsområdet med en grönremsa, denna utgör 
en del av den sammantagna trafikplaneringen i områ-
det och är därför känslig för förändring. Grönstruktur 
och trafikplaneringen med den sammantagna gestalt-
ningen och höjd/skalan hos bebyggelsen gör området 
till en tydlig enhet. Området är känsligt för inslag som 
bryter upp enhetligheten och kraftigt avviker från 
grundtanken om ett samlat uttryck.

KULTURHISTORISKA VÄRDEN
Begreppet kulturhistoriskt värde definieras i Plattform för 
värdering och urval (RAÄ) som ”de möjligheter materiella 
och immateriella företeelser kan ge vad gäller att inhämta och 
förmedla kunskaper om och förståelse av olika skeenden och 
sammanhang samt därigenom människors livsvillkor i skilda 
tider, inklusive de förhållanden som råder idag”. 

Att omsätta det moderna kulturarvets värde i relation 
till relevant lagstiftning är inte en lätt uppgift. Bover-
kets byggregler ger en handledning till tolkningen av 
centrala begrepp. För kommunens ansvar och skydd 
av värdefulla bebyggelsemiljöer är begreppet särskilt 
värdefull ett centralt begrepp. Att en byggnad är sär-
skilt värdefull innebär att enbyggnad eller miljö ska 
representera ett historiskt skede eller process särskilt 
väl eller att byggnaden eller miljön ska ha få motsva-
righeter. Äldre miljöer av mindre bestånd är oftast 
mer självklara som särskilt värdefulla, än de moderna 
miljöerna av större bestånd. Många av de moderna om-
råden har dock under 1900-talets slut genomgått stora 
och förvanskande förändringar. De som finns kvar som 
välbevarade miljöer bör tillskrivas höga kulturhistoriska 
värden som särskilt värdefulla genom att de har få mot-
svarigheter och möjliggör en läsbarhet av rekordårens 
byggande särskilt väl.

Kulturhistoriska värden i Skogsängen 
Skogsängen är en tydlig representant för efterkrigsti-
dens stadsbyggande och estetiska ideal. Området be-
rättar om en tid av kraftig tillväxt inom industrin, där 
Eskilstuna som stad expanderade med stor inflyttning, 
såväl från landsbygden som från det krigshärjade Euro-
pa. Befolkningen ökade allt eftersom arbetstillfällena i 
stadens väletablerade industri blev fler. 

Skogsängen är en produkt av efterkrigstidens stora 
projekt, att skapa en god bostadsstandard och moderna 
städer. Skogsängen är ett av uttrycken för Eskilstunas 
utveckling till att bli en modern stad. Den modernistiska 
staden byggdes med intentioner om hög standard, bra 
boendemiljö och tillgång till service, grönska och rekre-
ation. Den modernistiska staden byggdes även för att 
klara av den omfattande bilismen som hade tagit över 
gator och torg. 

Skogsängen har knappt förändrats sedan det byggdes, 
vilket medför att efterkrigstiden och det modernistiska 
stadsbyggandet är mycket tydligt och avläsbart i områ-
det. Även1960-talets estetik och arkitektur med detaljer 
och en landskapsarkitektur är väl inpassad i befintlig 
natur, bevarad och tydligt läsbar.

LOVAND8
Markering

LOVAND8
Markering

LOVAND8
Markering

LOVAND8
Markering
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Bebyggelsen vid Skogsängsgatan vänder sig bort från 
Stenkvistavägen, in mot grönstrukturen och en gågata 
mellan lamellhusen och punkthusen. Byggnadernas 
fasader  in mot grönstrukturerna är byggnadernas hu-
vudfasader och gårdsbildningen är det offentliga stads-
rummet. Detta  innebär att dessa fasader och gårdar har 
en hög känslighet för förändring. Parkeringsplatserna 
utgör byggnadernas baksida och är därför tåliga för 
förändring. Länken mellan de båda rumsligheterna, par-
keringen och  parken är släppet, öppningen, mellan det 
höga skivhuset och de lägre lamellhusen. Detta är om-
rådets entré och är mycket känslig för förändring som 
hindrar möjligheten att uppfatta parken.

Vid Karl-Johansvägen har bebyggelsen anpassats till 
terrängen som är på rik vegetation. Bebyggelsen place-
ring och uppvuxna träd är mycket känslig för tillägg och 
förändring. Marken med mindre avgränsade parkerings-
ytor är tydligt gestaltade och bidrar till områdets gröna 
helhetskaraktär och är därför mycket känslig för för-

ändring. Ytorna längs Vasavägen bidrar inte till områ-
dets sammanhållna landskapsgestaltade karaktär varvid 
dessa bedöms som tåliga för förändring. Dock finns risk 
för att förändring av dessa kan påverka upplevelsen av 
bebyggelsen som inpassad i skogen från Vasavägen.

Samtliga av de ursprungliga byggnaderna är mycket väl-
bevarade och har ett högt kulturhistoriskt värde, dessa 
är därför mycket känsliga för förändring. Undantaget är 
skolbyggnaderna, där funktionen av skola och barnstuga 
utgör ett viktigt och känsligt uttryck men där föränd-
ring av den fysiska strukturen inte bedöms påverka om-
rådets sammantagna värde och möjlighet till läsbarhet.

Mycket känsligt

Känsligt

Tålig
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FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Bevarande och utvecklande står inte i motsats till varan-
dra, befintliga värden kan mycket väl berika utveckling-
en. I förvaltandet samt förändringen av äldre miljöer 
bör de kulturhistoriska värdena utgöra en grundförut-
sättning för den vidare planeringen.

Vid en framtida exploatering, utveckling och förvalt-
ning av området bör de kvalitéer användas som förenar 
samtida stadbyggnadsideal med modernismens stads-
byggnadsideal. I Skogsängen kan närheten till grönska 
med tydliga rekreationsstråk och områden vara en 
sådan kvalitet som bör understrykas. Även möjligheten 
till socialt umgänge och folkliv på gårdar och i torgbild-
ningen är en sådan kvalitet som bör återanvändas och 
delvis genom ny exploatering och vissa förändringar av 
miljön kan revitaliseras. 

De höga gestaltningsambitionerna med en enkel, men 
omsorgsfullt utformad arkitektur bör lyftas fram och 
sätta standard för framtida tillägg. Byggnadernas vo-
lymverkan beror mycket på de små detaljerna och pro-
portionerna vilket gör det svårt att bygga till eller bygga 
på. Om sådant företag ska vidtas bör förslag studeras 
noggrant så att områdets sammantagna karaktär inte 
förändras. Områdets sammantagna arkitektur och ge-
staltning är rytmisk och subtil vilket tillägg bör under-
ordna sig för att inte störa den sammantagna helheten i 
den ursprungliga gestaltningen.

Bebyggelsens placering i landskapet och förhållandet 
till grönstrukturen som fortsätter mellan byggnaderna 
och ger området en grön luftighet bör särskilt värnas 
eftersom det utgör en kvalitet samtidigt som det är ett 
typiskt uttryck för tidens planering och idé om den goda 
staden. Att bebyggelsen vid Skogsängsgatan vänder sig 
bort från vägar och asfalt och in mot skogen möjliggör 
ytor för exploatering i områdets randzon utan att be-
byggelsestrukturen och arkitekturen störs i större om-
fattning. 

Det gröna huvudstråket som är Skogsängens centrala 
gata är fri från större hårdgjorda ytor och biltrafiken 
är konsekvent utesluten. Här bör även fortsättningsvis 
fokus ligga på människornas närhet till vegetation och 
rekreation. Även om bebyggelsen vid Karl-Johansgatan 
har en något annorlunda struktur är grönskan och in-
passningen i den befintliga naturen helt tongivande och 
bör så förbli. Bebyggelsen tittar fram mellan tallar och 
ligger i en tillsynes naturlig topografi. De asfalterade 
ytorna är väl uppdelade av grönremsor och lägre vege-
tation vilket skapar gröna parkeringsplatser. Bebyggel-
sen bör även fortsättningsvis prägla skogsbacken där 
den sätter villkoren för hur byggnaderna ska placeras. 
Gården bör även fortsättningsvis präglas av det gröna, 
där parkeringarna har placerats utifrån naturens förut-
sättningar.

Illustration av Skogsängen från informationsfolder, Eskil-
stuna kommunarkiv.

MELHIE
Markering

MELHIE
Markering
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Generella förhållningssätt
- Hänsyn bör tas till områdets karaktär vid ny 

exploatering i områdets närhet.

- Byggnadernas egenart, där material och gestalt-
ningsmässiga inslag bör bevaras och underhål-
las.

- Inglasning av balkonger bedöms olämpligt, så-
vida de inte kan utföras profillöst och gärna i 
lågreflekterande glas.

- Ingen vidare exploatering bör ske i eller i när-
heten av grönområdet, med undantag för explo-
atering i närheten av grönområdet där exem-
pelvis enstaka tillägg som tar mycket lite mark i 
anspråk kan göras.

- Stadsmässighet som utgår från trafikinter-
grering bör undvikas, bebyggelse och bilar 
bör särskiljas av grönremsor, träd och lägre 
vegetation.

- Grönstrukturen som förbinder Skogsängen med 
större strövområden bör bevaras och exploate-
ringsföretag som bryter eller påtagligt försvagar 
denna bör inte vidtas.

- Vid Skogsängsgatan bör inga tillägg eller explo-
atering ske innanför lamellhuset mot punkthu-
sen och skogsgläntan. Mark bör ej hårdgöras.

- Parkeringen mot Stenkvistavägen kan användas 
för exploatering och nybyggnad. Tillkomman-
de bebyggelse bör strukturellt underordna sig 
befintlig bebyggelse även gällande höjder och 
skapa en övergång mellan bebyggelsen norr och 
söder om Stenkvistavägen.

- Tillägg av ny bebyggelse bör utgå från den nu 
tydligt avvägda höjdsättningen hos bebyggelsen. 
Om tillkommande bebyggelse skulle avvika från 
befintlig höjdsättning bör denna utformas så att 
områdets helhetskaraktär inte förändras. 

- Befintliga stråk inom området bör förstärkas, 
tillkommande bebyggelse eller åtgärder bör inte 
utföras så att stråk bryts.

- Trafiksepareringen, utan genomfartstrafik inom 
området bör bevaras, eventuella tillägg och 
förändringar av trafikförsörjningen bör göras 
utifrån samma principer om konsekvent trafik-
separering som idag präglar Skogsängen.

- Vid Karl-Johangatan bör bebyggelsen även fort-
sättningsvis framträda mellan träden.

Rekomendationer för skydd av 
kulturmiljövärden
Övergripande strukturer i området bedöms ha sådant 
värde att de motsvarar särskilt värdefull bebyggelse 
i plan- och bygglagens mening. Dessa strukturer ska 
därför skyddas i tillkommande plan.

- Bestämmelse som hindrar vidare exploatering 
mellan befintlig bebyggelse.

- Bestämmelse som tydligt reglerar gestaltning 
hos tillkommande bebyggelse så att den under-
ordnar sig befintlig bebyggelse.

- Bestämmelser som förtydligar varsamhetskra-
vet:

o Fasadmaterial

o Synliga bjälklag

o Balkongfronters utformning och materi-
al, särskilt gällande inglasning

o Takfotens utformning

o Sockelns utformning

o Fönstrens utformning

- Bestämmelser som förbjuder vidare bemålning 
av omålad betong och tegel inom området bör 
införas i plan.

- Utökad lovplikt för fällning av träd med större 
stamdiameter än 25 cm bör införas i plan.

- Av planbeskrivning bör framgå att det försvagar 
de kulturhistoriska värdena om mark hårdgörs.
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Plan över Skogsängen från informationsfolder, Eskilstuna kommunarkiv.
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Kulturhistorisk 
utredning

3
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BEFINTLIGA 
STÄLLNINGSTAGANDEN

Planer och program
Översiktsplan

Skogsängen är utpekat som Kulturmiljö av kommunalt 
intresse i den gällande översiktsplanen. För vidare för-
hållningssätt eller ställningstaganden redogörs inte.

I översiktsplanen redogörs även för kommunens ställ-
ningstaganden gällande kulturmiljön, bland annat att 
kommunen ska föregå med gott exempel genom förvalt-
ningen av kommunägda fastigheter. Skogsängen pekas 
ut i översiktsplanen som ett område av kommunalt kul-
turmiljöintresse.

”Vid exploatering eller förändringar i områden med kultur-
miljövärden värnar kommunen dessa och ombesörjer att de 
brukas på bästa sätt för framtiden”

Kulturmiljöprogram

Eskilstuna kommun saknar ett uppdaterat kulturmil-
jöprogram.

Länsmuseets inventering

2003 genomfördes en inventering av bebyggelsen från 
1950- och 60-tal av Joel Hanborg. 

Från inventeringen gällande Skogsängen:

”Hyreshuskvarteren vid Skogsängens centrum är välbevara-
de och bör så förbli, fasaderna på de ljust putsade radhusen 
nedanför Viptorp är viktiga att bevara, takformerna får 
inte heller ändras. Villaområdet söder om centrum 
förskonas från ”allmogeverandor” och förändrade 
takkonstruktioner. Viktigt är också att parkområden 
inte bebyggs”. 
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Riksintresse för kulturmiljövården
Eskilstuna [D 5]

Motivering: 

”Smides- manufaktur- och industristad som speglar många 
olika utvecklingssteg och de sociala förhållandena från medel-
tiden och 1600-talet fram till tiden efter 1950”. 

Uttryck för riksintresset: 

”Medeltida tätortsbildning på Eskilstunaåns östra sida med 
långgata längs stranden och småskalig träbebyggelse. Gestalt-
mässig avancerad, rutnätsplan från 1658. Olika administra-
tiva stads- och tätortsbildningar som senare slagits samman. 
Rademachersmedjorna och Fristadshusen. Handels och hant-
verksgårdar från 1700-och 1800-talet. Industrianläggningar 
och stadsplanemönster från 1800-1900-tal. Bostadsområden för 
arbetare och tjänstemän från 1900-talet”.

Ovan: Stadskartan från 1906, Eskilstunas kommunarkiv
Nedan: Geografisk avgränsning av riksintresseanspråk, LST 
WebbGIS
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Av länsstyrelsen uppsatta mål för att tillgodose 
riksintresset

De fysiska uttrycken för Eskilstunas utveckling från medeltida 
ort till manufaktur- och industriort tom 1950-talet ska bevaras 
och vara avläsbara fysiskt på orten. De tydliga strukturer i 
form av stadsplaner, bebyggelse och olika funktioner i staden 
som än idag är avläsbara från dess grundläggande under 
medeltid fram tom 1950-talet ska vara avläsbara och gott för-
valtade. Bibehållen funktion som bostads-, arbets-, tjänste-, 
handels-, rekreations- och pendlarort. Aktivt brukande av 
historisk bebyggelse och miljöer. Utökad inflyttning och turism 
till staden som drar nytta av de historiska miljöerna. 

Det innebär att:

•	 Viktiga betydelsebärare vad gäller topografi, bebyg-
gelse, stadsplan, kommunikationsstråk (långgator, 
gränder, kanal, hamnar), ska bevaras och underhål-
las. 

•	 Grundläggande stadsplanestrukturer från 1600-, 1700- 
och 1800-talen ska bibehållas men kan kompletteras 
om kulturhistoriska värden beaktas. 

•	 Stadens horisontlinje bör behållas intakt och bör inte 
utsättas för konkurrens i form av högre byggnadsverk 
än vad som nu är dominerande. 

•	 Impedimentmarker i riksintresset samt parker och 
trädgårdar på tomtmark ska inte förtätas genom 
exploatering, de ska inte heller avstyckas, delas eller 
sammanslås med annan mark om det påverkar utpe-
kade kulturhistoriska värden. 

•	 För att kunna bibehålla och i förlängningen bruka de 
komplexa relativt småskaliga historiska miljöerna är 
det av central betydelse att dessa brukas inom ramen 
för sådana verksamheter som ryms inom dessa. 

•	 Kulturhistoriskt värdefulla samhällskomponenter tex 
utpekad bebyggelse, bör i det längsta bevaras och ges 
en användning. 

•	 Oexploaterad mark bibehålls som stadsnära grönom-
råden.

•	 Befintlig, värdefull bebyggelse med koppling till järn-
vägens historiska betydelse bör bevaras.

•	 Kulturlager ska i första hand bevaras.

Skogsängens förhållande till riksintresset

Skogsängen ligger utanför det avgränsade området för 
riksintresse för kulturmiljövården. Dock berör Skogs-
ängen uttryck för riksintresset genom att vara ett om-
råde med direkta kopplingar till industrialismens stad, 
stadsutveckling och bostadsförsörjning. I länsstyrelsens 
kunskapsunderlag har industrialismens stad avgränsats 
till 1950-tal. Skogsängen utgör annars ett uttryck för 
Eskilstuna som industristad och efterkrigstidens kraftiga 
expansion med stor arbetskraftsinvandring och växande 
befolkning.

Uttryck som kan påverkas av förändringar vid skogsängen:

•	 Stadssiluett söder om centrum domineras av efter-
krigstidens bebyggelse med flertalet högre bostadshus 
om ca tio till tolv våningar som sticker upp bland 
grönska och lägre bebyggelse. Särskilt vid Stenkvis-
tavägen mot ån återfinns ett kluster av högre bebyg-
gelse.
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FORNLÄMNINGAR
Inom ramen för den arkeologiska utredningen som ge-
nomfördes av Sörmlands arkeologi AB under maj 2017 
identifierades objekt som är av arkeologiskt intresse. 
Två av de utpekade objekten bedöms preliminärt som 
fornlämningar. En övrig kulturhistorisk lämnning iden-
tifierades även men utan behov av vidare åtgär.

Samtliga fornlämningar är skyddade genom kulturmil-
jölagen (KML). Det gäller både kända, registrerade forn-
lämningar och ett stort antal ännu icke identifierade 
och registrerade fornlämningar. Skyddet innebär att 
det är förbjudet att utan tillstånd från länsstyrelsen på 
något sätt förändra, ta bort, skada eller täcka över en 
fornlämning. Enligt 2 kap. 12 § KML måste en prövning 
av tillstånd att påverka en fornlämning ske. 

Prövningen sker hos länsstyrelsen. För hanteringen av 
fornlämningar anger KML en arbetsgång som bygger på 
flera steg i syfte att, så långt det är möjligt, undvika och 
minimera ingreppen i fornlämningar. Om en fornläm-
ning påträffas under grävning eller annat arbete ska ar-
betet omedelbart avbrytas och länsstyrelsen kontaktas.

1 Hägnad   Övrig kulturhistorisk lämning

2 Boplatsläge   Utgår

3 Boplatsläge        Utgår

4 Boplatsläge  Utgår

5 Boplatsläge        Utgår

6 Boplats/härd      Fornlämning

7 Härd      Fornlämning 

8 Boplatsläge   Utgår

9 Boplatsläge   Utgår

10 By-/gårdstomt   Uppgift om

Karta över identifierade objekt vid arkeologisk utredning. Sörmalands arkeologi AB
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KULTURHISTORISK VÄRDERING
Den kulturhistoriska värderingen genomförs enligt Riks-
antikvarieämbetets Plattform för Värdering och urval, 
värderingen görs i två steg. Initialt avgränsas en berät-
telse, denna utgörs av en tids- eller processkontext eller 
en blandning av båda. I det andra steget identifieras 
vilka uttryck som är bärande och möjliggör att berättel-
sen är utläsbar. I detta steg ingår även en bedömning i 
vilken grad miljön återspeglar berättelsen och hur rele-
vant berättelsen är.

Kulturhistorisk avgränsning - Vad berättar 
miljön?
Eskilstunas långa tradition av manufaktur och industri 
samt stadens ställning som en av Sveriges viktigaste 
industristäder medförde en kraftig tillväxt under 1800- 
och 1900-talet. Tillgången på industrijobb redan i mitten 
av 1800-talet innebar att inflyttningen från den kring-
liggande landsbygden skedde tidigt i Eskilstunatrakten. 
Den tidiga och kraftiga industrialiseringen och urbanise-
ringen av staden och trakten med ett stort antal arbets-
tillfällen innebar en ständig bostadsbrist. Efter andra 
världskriget när den svenska industrin gick på högvarv 
blev arbetskraftsbristen påtaglig i Eskilstuna. Den kring-
liggande landsbygden hade redan tömts på arbetskraft 
och flertalet andra städer med växande industrier kon-
kurrerade om arbetarna. Detta innebar att arbetskraften 
togs från resten av Europa och arbetskraftsinvandringen 
till Eskilstuna blev påtaglig och en del av stadens identi-
tet.

Bostadsbyggandet och stadsomvandling präglade staden 
från främst mellankrigstiden fram till 1970-talet. Under 
efterkrigstiden sanerades befintliga stadsdelar och helt 
nya stadsdelar uppfördes för att bereda hem åt den väx-
ande arbetskraften. Mot slutet av denna utveckling upp-
fördes Skogsängen som en i princip ny stadsdel.

Den starka tillväxten som präglade efterkrigstidens 
Sverige och västvärlden innebar stora förändringar av 
samhället. I Sverige byggdes folkhemmet och välfärden 
och mot 1960-talet intensifierades bostadsbyggandet 
för att bygga bort den mycket låga bostadsstandarden 
som utgjorde resten av Fattigsverige. Det äldre bostads-
beståndet sågs som otillräckligt och rent av skadligt, då 
det ansågs var trångbott, mörkt och ohygieniskt. 

Skogsängen byggdes av det kommunala fastighetsbola-
get Hyresfastigheter i Eskilstuna. Runt om i landet var 
det vanligen det offentliga och kommunerna som tog 
initiativ till saneringar av det gamla bostadsbeståndet 
och byggande av nya bostäder och stadsdelar. De nya 
bostäderna som uppfördes skulle vara moderna, ljusa, 
praktiska och anpassade efter den moderna familjen. 
Hög standard och närhet till service präglade hela stads-
byggandet, detta genomsyrade i regel även utemiljöerna 
där rekreation och möjlighet till lek och umgänge utom-
hus prioriterades. Bilismen och den intensiva trafiken 
hade sedan bara något decennium blivit en domine-
rande del av städernas gaturum och skördat många liv, 
främst barn. Detta var anledningen till att de nya stads-
delarna fick separerade gårdar och utemiljöer där bilar 
och människor hölls avskilda. 

MELHIE
Markering
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Sammantagen värdering
Lägenheterna i Skogsängen är till största delen trerum-
mare med stora fönsterpartier och balkonger. Tidens 
goda ekonomi återspeglas i de många arkitektoniska 
detaljerna och de omsorgsfullt utförda byggnaderna, 
vilket bidrar till att skapa Skogsängens utemiljö. Bygg-
naderna vid Skogsängsgatan vänder sig bort från trafi-
ken och parkeringarna och in mot den anlagda gården 
och skogspartiet. Vid Karl-Johansgatan har byggnaderna 
placerats i en skogsbacke bland träden och med parke-
ringar och trafik placerat på behörigt avstånd. Trafikse-
pareringen är konsekvent i hela Skogsängen även i små-
husområdet öster om skogsdungen. Utemiljön präglas 
av närheten till rekreation. Den utsparade skogsdungen 
centralt i Skogsängen lämnar möjlighet till lek och ute-
vistelser i direkt samband med bostadsbebyggelsen. 
Skogsgläntan mitt i Skogsängen binds även samman 
med de större strövområdena syd-sydöst om Skogsäng-
en. Närheten till strövområden visar på efterkrigstidens 
syn på rekreation som en samhällsangelägenhet.

Skogsängen tillkom i en tid av kraftig utveckling i Eskil-
stuna med en stark befolkningstillväxt som resulterade 
i att många bostäder uppfördes och stadsstrukturen för-
ändrades. Tillsammans med områden som bland annat 
Fröslunda, Brunnsbacken, Nyfors och Årby utgör Skogs-
ängen Eskilstunas årsring från efterkrigstiden. 

Liksom de flesta av stadsdelarna som tillkommit i ef-
terkrigstiden är den dominerande grönstrukturen och 
närheten till rekreation mycket tydlig och tongivande i 
Skogsängen. Detta är en del av det modernistiska idealet 
där naturen skulle sparas ut, bostäder och bebyggelse 
skulle ta så lite markyta som möjligt för att spara på na-
turen. Skogsängen innehåller en stor mängd bevarade 
arkitektoniska uttryck och utgör ett gott exempel på 
efterkrigstidens helhetstänk och samhällsplanering vid 
uppförande av nya stadsdelar. I Skogsängen ses olika 
typer av boendeformer, såväl lägenhet i olika storle-
kar som serieproducerade atriumhus och egna villor. 
Tillgången till service planerades in med såväl skolor, 
daghem, bibliotek och kommersiell service såsom bank, 
butiker, tvätteri och snabbköp.

Skogsängen representerar en mycket avgränsad tids-
kontext av efterkrigstidens stadsbyggande i såväl Eskil-
stuna, Sverige och världen. Området med bebyggelse ut-
gör en kännetecknande och läsbar miljö som återspeglar 
denna tid.

Skogsängen är generellt sett mycket välbevarat med få 
påtagligt avvikande inslag. Pelare har blivit bemålade 
och de tidigare snabbköpshallarna har fått en påtagligt 
förändrad entré. Området som helhet, med grönstruktur 
och byggnadernas placering i landskapet är mycket tyd-
lig och intakt och skolor och viss kommunal service finns 
kvar. Torgbildningen har mist lite av sin ursprungliga 
funktion varför områdets sammantagna läsbarhet är 
något lägre. 
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Värdefulla karaktärsdrag, uttryck, 
egenskaper och särarter
Bebyggelsen med arkitektoniska uttryck, 
höjder och volymer

•	 Tegelfasader

•	 Platta tak utan synlig takbeläggning

•	 Mindre panelpartier

•	 Indragen takfot

•	 Indragen sockel

•	 Markerat bjälklag

•	 Symmetrisk fönstersättning

•	 Stora fönsterpartier

•	 Pelarburna utsprång

•	 Sluten fasad mot Skogsängsgatan

•	 Fasadtegel som fortsätter in i trapphusen

•	 Balkonger i liv med fasad och med kopparlik-
nande plåtarbeten

Bebyggelsens placering i landskapet

•	 Bebyggelsens placering i skogsbrynet, särskilt 
punkthusen som där landskapets naturliga höjd-
skillnader är utgångspunkten

•	 Sparar ut så mycket naturlig skogsmark som 
möjligt

•	 Vänder sig in mot naturen och skogen och bort 
från väg, parkering och trafik

•	 Trafiksepareringen med parkering och trafik 
utanför området

•	 Större trafikleder är tydligt avskilda från mindre 
gator med grönremsor

•	 Helt och delvis bilfria gårdar och miljöer

•	 Trafiken leds ut från området, ingen trafik pas-
serar inom området

Grönstruktur

•	 Tydligt grönt stråk – med direkt anslutning till 
större grönområde

•	 Grönskan dominerar och utgör en viktig och 
tydlig del av området

•	 Inpassade parkeringsplatser i naturmarken vid 
Karl-Johangatan

Torgbildning med centrumfunktion

•	 Lokaler i bottenvåningen

•	 Arkad

•	 Entré till området
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Bebyggelse-
struktur 
och karaktär

4
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ÖVERGRIPANDE KARAKTÄR, 
STRUKTURER OCH SAMBAND
Skogsängen utgör en tydligt avgränsad enklav i staden 
där breda vägar och grönstrukturer avgränsar området. 
Dock finns flera strukturer som korsar dessa avgräns-
ningar där grönstrukturen är en av de största och vik-
tigaste. Visuellt finns flera samband till kringliggande 
stadsdelar och landskap.

Bebyggelsen är uppförd i främst tre våningar och do-
mineras i princip helt av bostadsbebyggelse. Det gröna, 
med öppna gräsytor, planteringar, buskage och utsparad 
naturmark är ett av områdets främsta signum. De norra 
delarna av området präglas av platt mark och öppna 
gräsytor där bebyggelsen placerats ut, i de västra de-
larna har bebyggelsen placerats i en skogsbacke, mitt i 
skogsbrynet. Syd och sydöst ramas området in av små-
husbebyggelse.
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Övergripande arkitektoniska uttryck
Områdets bebyggelse är gestaltningsmässigt samlad. 
Takfoten på samtliga byggnader är något indragen från 
fasaden och är klädd i plåt. Fasadmaterialet utgörs av 
rött tegel med vissa partier invid fönstren i vit panel. 
Fasadteglet fortsätter in i trapphusen, som i lamellhusen 
är takljusförsedda.

Fönstersättningen är rytmisk och symmetrisk. Ovan 
fönster och fönsterband syns betongbjälklaget nästan 
likt en ornamentik.

Balkongerna ligger i punkthusen indragna i fasad och  
på lamell- och skivhusen utskjutande men i anslutning 
till utskjutande partier. På så vis finns inga frihängande 
balkonger inom området. Balkongfronterna är utförda 
i trapetskorrugerad plåt med räcken i plåtarbeten. Allt 
lackerat i en ärgad kopparliknande grön kulör.

Socklarna är utförda i puts och med första betongbjäl-
klaget redovisat i fasad. Socklarna är indragna vilket ger 
byggnaderna ett lättare och nästan svävande uttryck. 
Den stora skalan dras på så vis ner och gör hela området 
luftigt och lätt. Utskjutande fasadpartier bärs upp av 
betongpelare som blivit bemålade i efterhand.
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BEBYGGELSEN

Uttdrag ur bygglovsritning som redovisar material. Samtliga ritningar är bygglovsritningar från nyuppförandet. Bygglovs-
arkivet Eskilstina kommun.
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Punkthusen
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Lamellhusen
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Skivhuset
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KARAKTÄRSOMRÅDEN
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Bebyggelsen vid Skogsängsgatan
Stenkvistavägen och Skogsängsgatan kantas på båda 
sidor av röd tegelbebyggelse. Den norra sidan utgörs 
av trevåningsbyggnader med sadeltak som ligger dels 
parallellt med Stenkvistavägen, dels i vinkel mot vägen. 
Söder om Stenkvistavägen ligger bebyggelsen indraget 
från vägen med parkeringsytor mellan byggnaderna 
och vägen. Området präglas av de hårdgjorda ytorna 
och byggnaderna som följer Stenkvistavägen parallellt. 
Dessa saknar balkonger och entréer mot norr och vägen 
och är uppförda i tre våningar. Väster om dessa ligger 
ett sjuvånings skivhus i vinkel mot Stenkvistavägen. 
Byggnaderna som följer Stenkvistavägen parallellt av-
skärmar grönområdet och bebyggelsen bakom. De södra 
fasaderna öppnar sig med balkonger och entréer mot 
grönområdet och gång- och cykelvägen samt med öpp-
ningar ut mot parkeringsytan vid Stenkvistavägen. In 
mot grönområdet skyddat från Stenkvistavägen ligger 
punkthus i tre våningar i en sluttning. I öst finns en låg 
del ansluten till lamellhuset, i en till två våningar. Om-
rådet präglas av grönska och mindre gångvägar samt 
lekplatser. Fasaderna är rytmiska med viss variation av 
utskjutande partier och pelare som bär upp överhäng 
och markerar entréer. 

Torgbildningen

Ut mot Stenkvistavägen i hörnet som skapas i mötet 
mellan lamellhuset i tre våningar och skivhuset i sju vå-
ningar bildas ett torg. Bakom torget just i mötet mellan 
byggnaderna återfinns en lågdel som tidigare innehöll 
butiker. Den lägre volymen mellan de båda större voly-
merna bildar ett släpp som ger torget en luftig karaktär 
trotts de båda stora intilliggande volymerna. Släppet un-
derstryker även områdets huvudentré in till parken och 
till byggnadernas egentliga framsidor. I bottenvåningar-
na ut mot torgbildningen återfinns lokaler för butiker. 
Utemiljön har även under senare tid omgestaltas.
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Bebyggelsen vid Karl-Johansvägen
Öster om Vasavägen har ett flertal punkthus i tre 
våningar placerats i en naturlik och varierad terräng. 
Det är en skogsbacke där byggnaderna ligger inplace-
rade bland barrträden. De skymtar endast bitvis från 
Vasavägen. Fasaderna är vända ut mot vägen men på 
behörigt avstånd väl avskilda av planteringar och gräs-
ytor. Byggnaderna har indragna balkonger och entréer 
som markeras av pelare. Framför byggnaderna ligger 
parkeringsplatserna uppdelade i mindre ytor, avskilda 
av grönska och gräsytor.
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Skogsängsparken
Det är svårt att avgränsa skogsängsparken då parkens 
grönska dominerar hela Skogsängen. 

Bebyggelsen vid Skogsängsgatan vänder sig in mot skog-
stäppan och parken spiller ut i det större gårdsrummet 
mellan byggnaderna med lekutrustning, gräsmattor, 
lägre vegetation och mindre planteringar. Gårdsrummet 
fortsätter ut i en större gräsyta med bollplan och möj-
lighet till lek och umgänge. I direkt anslutning till ytan 
finns en pulka/skidbacke. Ytan omgärdas av bebyggel-
sen i norr och trädridåer samt de naturliga höjdskillna-
derna i landskapet. Ett öppet stråk med gångväg sträck-
er sig från Skogsängsgatan ner till Skogsängsskolan. 
Även vid Skogsängsgatans östra del, vid Vilstastigen, 
återfinns en mindre bollplan omgärdad av skog och sly.

Bebyggelsen vid Karl-Johansvägen ligger inplacerad i 
parkens grönska med tallar och berg i dagen samt större 
stenblock mellan byggnaderna. Bebyggelsen skapar inga 
gårdsrum utan ger mer karaktär av att vara inplacerade 
i den befintliga naturen. 

Det centrala skogsområdet som ger Skogsängen sin ka-
raktär är inte gestaltat utan naturlik mark utan anlagda 
vägar eller installationer. Skogsmarken ligger på en 
höjd.

Öster om skogshöjden går ett stråk (Vilstastigen) i 
nord-sydlig riktning. Stråket är en öppen grönstruktur 
som avskiljer flerbostadshusen och skogsområdet från 
atriumhusen. Strukturen knyter samman rekreations-
området söder om Skogsängen med Skogsängens cen-
trala grönområde samt Skogsängens idrottsplats som 
ligger norr om Stenkvistavägen.

Skolorna
De båda skolorna, Skogsängsskolan med Hattmakarens 
förskola och Kälkbacksvägens förskola har hårdgjorda 
och gräsplanerade skolgårdar samt låg bebyggelse. 
Skogsängsskolan avgränsas från bebyggelsen vid Karl-
Johansvägen av den kraftiga topografin men ansluter till 
området via det låglänta dalgångsliknande stråket som 
förbinder skolan med bebyggelsen vid Skogsängsgatan. 
Skogsängsskolans fasad är i gult tegel och med i huvud-
sak platta tak med neddragen takfot. Kälkbacksvägens 
förskola ligger i det platta och låglänta grönområdet 
som karaktäriseras av låg bebyggelse i kalkcementsten 
med branta sadeltak.
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Framsida på informationsfolder om Skogsänen till nyinflytten, Eskilstuna kommunarkiv.
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Fördjupning 
historik

5
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Den växande industristaden
Eskilstuna har en lång historia och tradition av ma-
nufaktur och industri. Stadens starka position under 
1800- och 1900-talet medförde en stark utveckling och 
utbyggnad av staden. Industrialiseringen nådde Eskil-
stuna tidigt och inflyttningen till staden medförde en 
urbanisering redan under 1800-talets första hälft med 
omfattande bostadsbrist för den inflyttade arbetskraften 
som följd. Bostadsbyggande lät dock dröja och stadens 
stora expansion med ny bostadsbebyggelse inleddes 
först under början av 1900-talet. Främst utgjorde mel-
lankrigstiden den epok då bostadsbygget intensifierades 
och staden växte.

Den kraftiga expansionen av staden fortgick in i mitten 
av 1900-talet. I efterkrigstidens Sverige gick industrin 
på högvarv vilket tydligt syntes i Eskilstuna där arbets-
kraftsbristen var påtaglig. Industriernas behov av arbe-
tare medförde en omfattande arbetskraftsinvandring. 
Stadens befolkning växte kraftigt från 37 000 invånare 
1937 till 94 000 trettio år senare. Den stora befolkning-
sökningen i staden innebar flertalet större stadsbygg-
nadsprojekt där nya stadsdelar byggdes i stadens utkan-
ter. I innerstaden sanerades bebyggelsen, byggnader 
revs och renoverades. Nya bostäder, institutioner och 
anläggningar uppfördes. Den kraftiga expansionen 
fortgick in på 1960-talet, under miljonprogrammets tid. 
Stadsutvecklingen som Eskilstuna genomgick under 
efterkrigstiden saknar i princip motsvarighet i Sverige. 
Den stora omdaningen och saneringen av Nyforsområ-
det var ett av de största projekten inom miljonprogram-
mets ramar. 1970-talets stora verkstadskris innebar en 
avmattning av stadens tillväxt och bostadsbyggandet 
avstannade i princip. Under 1980-talet minskade befolk-
ningen för att vid millennieskiftet uppgå till ca 88 000 
invånare.

1. Vy över söder, 1950-tal, Eskilskällan
2. Flygfoto över HSBs område vid Stenkvistavägen 1960-
tal, Eskilskällan
3. Byggnationer av HSBs omåde vid Stenkvistavägen 1950-
tal, Eskilsdkällan

3.

2.

1.
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Skogsängen
Dagens söder utgjorde fram till början av 1900-talet del 
av Vilsta säteris ägor med torpbebyggelse. Skogsängen 
var som idag dominerat av den skogsbeklädda höjden 
men fram till mitten av 1900-talet var de plana ytorna 
kring höjden odlingsmark. Namnet Skogsängen finns 
omnämnt i karta från 1895 för en mindre fastighet. I 
den norra delen av Skogsängen, på platsen för dagens 
Stenkvistavägen låg mindre bostadsbebyggelse. Öster 
om dagens Skogsängen låg torpbebyggelsen Viptorp och 
Vintertorp. Under 1930-talet byggdes stadsdelen söder 
ut, vilken angränsar till Skogsängen i norr, bebyggelsen 
just norr om Stenkvistavägen utgörs där av barnrikehus 
i rött tegel.

3.

4.

1.

2.

1. Stenkvistavägen 26 med baracker i bakgrunden, 1962, 
Eskilskällan
2. Vy över Carlbergs Speceriaffär på Stenkvistavägen 32, 
1964. Eskilskällan
3. Bostadshus på Stenkvistavägen 34 1965, Eskilsdkällan
4. Utsnitt ur karta över Skogsängen med bebyggelse från 
1910. Eskilstunas kommunarkiv.
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Ekonomiska kartan 1952, Skogsängens moderna bebyggelse är ej uppförd, Lantmäteriet Historiska kartor.
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Det moderna Skogsängen
Det moderna bostadsområdet Skogsängen ritades av 
tidens tonsättande arkitektbyrå Höjer och Ljungqvist åt 
Hyresfastigheter i Eskilstuna. Olika alternativ med olika 
exploateringsgrad hade studerats men slutligen landade 
förslaget i ett lågt och relativt glest förslag med punkt-
hus, lamellhus och ett skivhus. Tongivande i förslaget 
blev de stora grönytorna.

Skogsängen utfördes i två etapper, först ut var 
punkthusbebyggelsen vid Karl-Johansgatan som färdig-
ställdes 1965. Bebyggelsen består av sju punkthus utpla-
cerade i skogsbacken. Varje hus uppfördes i 3 våningar 
med 20 lägenheter i var hus, bostadsbeståndet utgjordes 
främst av trerumslägenheter med kök. Trerummarna 
ansågs under 1960-talet vara den normala storleken för 
en familjelägenhet, där beståndet i bebyggelse uppfört 
under de föregående två decennierna främst dominerats 
av tvårummare.

Andra etappen av utbyggnaden av Skogsängen, fär-
digställd 1966, på det plana området just söder om 
Stenkvistavägen där äldre bebyggelse tidigare låg. Här 
uppfördes inte bara punkthus som vid Karl-Johansgatan 
utan även lamell- och skivhus. Lamellhusen som löper 
parallellt med Stenkvistavägen och uppfördes i tre vå-
ningar med 200 lägenheter. Gestaltning och skala ämna-
de ansluta till barnrikebebyggelsen norr om Stenkvista-
vägen i materialverkan, höjd och volym. 

Öster om lamellhusen uppfördes ett skivhus i betydligt 
högre skala för att ansluta till höjden och gestaltnings-
mässigt knyta ihop bebyggelsen vid Karl-Johansgatan 
med bebyggelsen vid Stenkvistavägen. Byggnaden upp-
fördes i sju våningar och med sin höjd skulle detta även 
skapa en anslutning till den övriga höghusbebyggelsen 
utanför Skogsängen, samtidigt som det skulle markera 
områdets centrumbildning och entré. I bottenplan av 
skivhuset inrättades lokaler för butiker och service. 
Byggnaden inrymde 70 lägenheter. Framför skivhuset 
och det östra lamellhusets lågdel inrättades områdets 
torg som kantades av de mindre butikslokalerna i skiv-
huset och de större butikshallarna i lamellhusets lågdel. 

Bostadsområdets entré utgjordes av öppningen mellan 
skiv- och lamellhuset. Bakom lamellhusen uppfördes 
fem punkthus, i samma utförande som dem vid Karl-Jo-
hansgatan. Mellan lamell- och punkthusen inrättades 
områdets huvudgata som endast var avsedd för gående 
och cyklister. Från denna gata nådde man portarna och 
bostädernas framsida vände sig bort från den trafikera-
de Stenkvistavägen. 

Trafiksepareringen planerades grundligt, där lekplatser 
och sociala umgängesytor förlades innanför lamellhu-
sen, mot byggnadernas entréer. Alla parkeringsplatser 
och angöring med fordon förlades ut mot Stenkvistavä-
gen där Skogsängsvägen uppfördes som en säckgata in 
till parkeringsplatserna. Områdets trafikplanering be-
skrivs i informationsbroschyr från första inflyttningen i 
området;

”Härigenom har en konsekvent uppdelning mellan bil- och 
gångtrafik kunnat erhållas”

Fotografi av modell över Skogsängen, Eskilstunas kommu-
narkiv.
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Grönskan fanns direkt utanför portarna till husen och 
Skogsängen uppfördes med direkta kopplingar till 
grön- och friluftsområdena söder och öster ut. Genom 
områdets centrala grönområde (Skogsängsparken) gick 
gångvägar som knöt områdets olika delar samman, men 
som även knöt ihop områdets centrala grönyta med 
närliggande grönområde. Det grönområdet fick olika 
tilltänkt användning och karaktär. 

Höjden mitt i området lämnades helt fri från exploate-
ring och gestaltning, den sparades ut som ren natur och 
gav bostadsnära rekreation i egenskap av mindre ströv-
område. Gårdarna gav grönska inpå knuten och lek för 
de mindre barnen och de större gräsade ytorna gav par-
ken plats för lek och spel, dels genom bollplaner, men 
även en mindre skidbacke.

1.

2.

3.

1. Planlösning för atriumhusen från informationsbrochyr 
till de första hyresgästerna, Eskilstunas kommunarkiv.
2. Ursprunglig situationsplan för bebyggelsen vid Stenkvis-
tavägen, bygglovasakivet Eskilstuna kommun.
3. Ursprunglig situationsplan för bebyggelsen vid Skogs-
ängsgatan, bygglovsakivet Eskilstuna Kommun.

Öster om flerbostadsbebyggelsen uppfördes som tredje 
etapp ett område med atriumhus. Liksom lägenheterna 
i övriga området var atriumhusen redan från uppföran-
det upplåtna som hyresrätter. 90 stycken hus uppfördes 
i ett plan, vardera om en yta av 95 kvm. Husen uppför-
des i kedjor längs bilfria och grändliknande gator. 
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UTBLICK/FÖRDJUPNING - Höjer 
och Ljungqvist arkitektkontor
1952 började Höjer och Ljunqvist sin verksamhet som 
eget kontor. Jon Höjer hade tidigare arbetat för Stock-
holms stadsbyggnadskontor och HSB. Sture Ljungqvist 
arbetade innan den egna verksamheten hos den tidiga 
modernisten Paul Hedqvist samt Stockholms stadsbygg-
nadskontor och HSB. Arkitektkontoret blev tongivande 
i efterkrigstidens Sverige med flera omfattande och 
uppmärksammade projekt. Ett av kontorets första och 
mest lyckade projekt var Fröslunda centrum (1952) i 
Eskilstuna. Efter Fröslunda arbetade byrån med en rad 
andra uppmärksammade projekt så som Johannelunds 
centrum i Linköping (1958-1960), Bredäng i Stockholm 
(1961-1965) och Kista i Stockholm (1975-1977). I Eskilstu-
na utförde byrån arbeten vid Brunnsbacken/Bellmans-
plan och Stenby med flera.

Förutom de större centrum och stadbyggnadsprojekten 
ritade Höjer och Ljungqvist en omfattande del av små-
husbebyggelsen som uppfördes i efterkrigstidens Sve-
rige. Arkitektkontoret var så flitigt anlitat att de ritade 
en fjärdedel av alla småhus som uppfördes i Stockholm 
under rekordåren. 

1.

2.

1. Höghus vid Fröslunda centrum 1958, ritat av Höjer och 
Ljungkvist. Eskilskällan
2. Illustration av lägenhetsinteriör från information till de 
första hyresgästerna i Brunnsbacken. Eskilstuna kommu-
narkiv.
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Illustration från informationsfolder om Skogsänen till nyinflytten, Eskilstuna kommunarkiv.
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Fördjupning 
kontext

6
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REKORDÅR
Under 1950-talet fanns stora problem med bostads-
försörjningen i Sverige. Trångboddheten var bland 
den högsta i Europa och bostadsstandarden bland de 
lägsta. Detta samtidigt som ekonomin gick på högvarv 
och människor flyttade in till städerna för att arbeta i 
industrin. Bristen på arbetskraft var oftast stor och be-
rodde delvis på att det saknades bostäder. Efter andra 
världskriget skulle Sverige omvandlas till en modern 
välfärdsstat vilket innebar satsningar som saknade mot-
stycke. Bostadsbristen hade inte lyckats byggas bort 
under 1950-talet trots att det uppfördes över en miljon 
bostäder från och med andra världskrigets slut fram till 
1965. Bostadsbristen var ett stort faktum och missnöjet 
bland befolkningen växte. Opinionen satte press på de 
politiska partierna som i början av 1960-talet bjöd över 
varandra i hur många bostäder som skulle byggas. 

En typisk lägenhet för en familj på två vuxna och två 
barn var under 1960-talet en tvårummare med kök, un-
der 1960-talet ändrades denna standard till tre rum och 
kök. Vad som kännetecknade tidens bebyggelse är den 
rationaliserade byggprocessen, som radikalt minskade 
tiden och kostnaden för att uppföra en byggnad. Ratio-
naliseringen påbörjades under det tidiga 1950-talet, då 
byggprocessen fortfarande var mycket hantverksmässig. 
Successivt byttes skottkärran mot betonglastbilar och 
stegarna mot lyftkranar. Stora landvinningar i effektivt 
byggande vanns under perioden 1950 till 1975. Det fanns 
också ekonomiska aspekter, arbetskraft var en bristvara 
och arbetare behövdes i den stora exportindustrin. In-
dustrialiseringen av byggprocessen möjliggjorde även 
produktionen av stora kvantiteterna av billiga bostäder. 
Slagorden var att effektivisering kunde skapa goda bo-
städer till rimliga priser.

Den nya staden
Under rekordåren ses en kraftig utveckling av stads-
byggnadsidéerna i Sverige och världen. De nya stads-
delarna uppfördes med människan som kollektiv i 
centrum, bra bostäder, god service och enkel tillgång 
till kultur, rekreation och motion. De svenska stadsbygg-
nadsprojekten under 1950-talet fick stor internationell 
uppmärksamhet och hyllades som innovativa.

Med inspiration från det engelska stadsbyggandet un-
der det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet växte 
ett nytt stadsplaneideal fram i Sverige under 1940-ta-
let. De nya stadsdelarna skulle planeras för att skapa 
gemenskap och hemkänsla. De boende skulle ha goda 
möjligheter till att umgås och lära känna människor i 
sitt närområde. I den tidiga efterkrigstiden skedde stora 
investeringar i bostadsbyggandet över hela landet och 
ett helt nytt planeringsideal präglade de nya områdena. 

Under 1950-talet ökade bilismen i världen, Sverige och 
Eskilstuna. Personbilarna blev vanligare hos familjerna 
och trafiksituationen blev i de flesta städer ohållbar. 
Infrastrukturen var inte uppbyggd för att bilarna skulle 
inta gatorna vilket resulterade i en stor andel trafik-
olyckor. Barn var extra utsatta och under 1950- och 
60-talet växte en debatt om trafiksäkerhet, där bilen 
var framtiden och man förutsåg en kraftig ökning av 
bilar. Trafiksystemen behövde självklart anpassas till 
massbilismen och i nya stadsbyggnadsprojekt kunde 
man bygga och planera så att människor och bilar säkert 
skulle vara åtskilda från varandra. Genom att trafiken 
ledes bort från gatorna mellan husen bereddes mer plats 
för grönytor och lekplatser. Vanligen lades stor omsorg 
på landskaps-, park- och gårdsarkitekturen för att skapa 
den goda och moderna staden där människor skulle tri-
vas. Motion var en samhällsangelägenhet och i rekordå-
rens miljöer återfinns nästan alltid idrottsplatser och 
närhet till motionsspår i det gröna.1. Bilkö på kungsgatan i Stockholm 1960-tal. Nordiska 

museet.
2. Byggarbeten vid Tunafors 1958, Eskilskällan.

2.1.
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Modernismens grundtankar – 
några exempel
Grundförutsättningarna för 1960-talets arkitektur for-
mulerades redan i början av 1900-talet i ett antal tankar 
och skrifter som kom att påverka hur arkitekturen och 
stadsplaneringen senare gestaltades över hela världen. 
För att nämna några är Louis Sullivans devis ”Form 
follows function” (1896) och Adolf Loos’ Ornament och 
brott (1908-1910) väl citerade källor i strävan efter den 
rena, enkla formen (liksom senare Mies van der Rohes 
”Less is more”). I Le Corbusiers Mot en ny arkitektur 
(Vers une architecture, 1923) framhålls hur ny teknologi 
och nya material kan möjliggöra den nya arkitekturen. 
Le Corbusier lanserade också tanken om att ”Bostaden 
är en maskin att bo i”.

I International Style (1932) av Philip Johnson och Hen-
ry-Russell Hitchcock, framfördes modernismens grund-
läggande samband mellan estetik samt betong- och 
stålkonstruktionernas naturliga och underliggande 
rytm. Det bör påpekas att innehållet i dessa betydelse-
fulla skrifter inte hade särskilt mycket med de kända 
arkitekternas egna verk att göra. Den arkitekturen var i 
stor utsträckning hantverksmässigt utförd, där den nya 
betong- och ståltekniken snarare var estetiska element 
än delar av en konstruktion. Således murades den tidiga 
modernismens ikoner mestadels i tegel,  men i syfte att 
se ut som om de vore betongkonstruktioner.  Teorin och 
skrifterna kom dock att få egna vingar och efterhand 
kom de att sättas i samband med 1900-talets framgångs-
rika teknologiska landvinningar.

Några drag i modernismens estetik:

• Enhetlighet i den övergripande skalan – ett ”ovanifrån-
perspektiv”

• Stora markytor emellan byggnader eller bebyggelse-
områden som är mer eller mindre ”gröna”

• ”Primitiva” och enkla material i gestaltning (rå betong, 
mörkt tegel) 

• Bilen var framtiden och arkitekturen skulle uppfattas i 
farten – som en form av skulptur i landskapet  

• Teknologin används (om möjligt) som estetik och bygg-
nadstekniken skulle gärna vara synlig i arkitekturen

• Strama, kubiska och enkla volymer som möter marken 
direkt

• Rytmiskt komponerade fasader, utan variation och 
avbrott 

• Speciell arkitektonisk utformning av funktionella 
byggnadsdelar, såsom balkonger eller trapphus

• Standardiserad uppdelning av fönster med rationell 
vädringslucka

• Platta eller svagt sluttande tak

• Rationella och hållbara tak- och fasadmaterial såsom 
tegel, men även puts och betong

Modernismens ideal, Lind-
walls kafferosteri i Uppsala 
1940. Upplandsmuseet.
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Förutfattande meningar
Nästan varje gång som rekordåren och miljonprogram-
met har beskrivits så har ett antal förutfattade mening-
ar upprepats som gällande för hela beståndet. Det har 
handlat om den stora skalan, som för det mesta inte alls 
var så stor. Byggandet dominerades istället av småhus 
och två till trevåningars flerfamiljshus. En annan före-
ställning är att hela miljonprogrammet uppfördes i ele-
ment av betong (”betongförorten”). Men betong var ett 
material som introducerades som fasadmaterial ganska 
sent under periodens gång. De vanligaste materialen var 
rött eller gult tegel samt puts i fasadgestaltningar. Re-
kordårens bebyggelse har även ofta laddats med negati-
va värden i form av att det skulle vara tråkiga problem-
områden som ingen vill bo i, denna bild stämmer sällan 
med verkligheten när boende i de utskällda områdena 
tillfrågas. Istället brukar de boende associera sina områ-
den med grönska och närhet till natur.

När vi ser på rekordårens bebyggelse i efterhand finns 
en stor variation av uttryck. Tyvärr har bebyggelsen 
från dessa decennier kommit att förtalas med kraftfulla 
medel, till exempel med negationer som ”stereotypt” 
och ”monotont”. Idag kan vi välja att tala om till exem-
pel ”klassicism” eller ”symmetri”.

1.

2.

3.

1. Orrholmen i Karlstad lig-
ger helt omgärdat av vat-
ten med promenadståk, 
ständer och bryggor in på 
knuten. Området utgörs 
av huskroppar i varieran-
de skala från radhus i två 
våningar till skivhus i sju 
våningar. Fasadmaterialen 
skiljer sig åt mellan de 
olika hustyperna, men hela 
området går i vitt.
2. Sörgården i Tensta 
i Stockholm utgörs av 
atriumhus i en våning. Likt 
Skogsängen ligger husen 
längs lummiga gränder 
med gott om grönytor. 
Fasaderna består av såväl 
puts som målad panel. 

3. Skäggetorp i Linköping ligger i stadens utkant med långa siktlinjer över östgötaslätten. Området präglas av låg be-
byggelse och de intima gårdsrummen. Inom området ses en variaton av fasadmaterial och volymverkan.
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VI ÄR WSP

WSP är ett av världens ledande analys- och 
teknikkonsulföretag. Vi erbjuder tjänster 
för hållbar samhällsut-veckling inom Hus & 
Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & 
Energi. Bredd och mångfald känne-tecknar 
våra medarbetare, kompetensområden, 
kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har 
vi 36 500 med-arbetare på över 500 kontor 
i 40 länder. I Sverige har vi omkring 3 700 
medarbetare.

Kulturmiljökompetensen på WSP är bred, 
våra cirka 15 medarbetare finns över hela 
landet och har starka kompetenser som 
byggnadsantikvarier, arkitekturhistoriker, 
konstvetare, kulturgeografer, arkeologer och 
samhällsplanerare. Tillsammans ser vi till att 
WSP kan försörja myndigheter, allmänheten, 
företag, exploatörer och privatpersoner med 
tydliga underlag och utredningar, efter de 
senaste rönen inom kulturmiljöfältet.




