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Mål

Arbetsgruppen sammanställde i ett inledande skede ett antal mål eller ett 
framtidsscenario för parken. Målen fungerade som utgångspunkt för 
arbetet med utvecklingsplanen. 

• Stadsparken är en central plats i staden som erbjuder lugna,                
            vackra parkrum och soliga lägen vid vattnet. Här fi nns samtidigt                            
 plats för lek, intressanta aktivitetsytor och kultur. 

• Parken har en stark identitet och tydliga karaktärer.

• Hit tar sig människor från hela staden för att uppleva en park     
 med hög gestaltad och skötselmässig kvalité.

• Parken är en levande och trygg plats under hela året.

• I parken fi nns möjlighet att stanna en längre stund, mötas eller  
            bara promenera igenom.

• Parken är en viktig del av grönstrukturen i Eskilstuna och 
 stärker den centrala stadens biologiska mångfald genom ett rikt   
 växt- och djurliv. Parken erbjuder också ekosystemtjänster i form  
 av exempelvis ekologisk dagvattenhantering och luft- och buller-
            reglering.

Utvecklingsplanens disposition

Dokumentet inleds med en beskrivning av situationen i parken idag. 
Inventeringen är uppdelad i olika delar som entréer, växtlighet etc. Efter 
varje del följer ett förslag på hur just denna aspekt av parken kan 
utvecklas. Avslutningsvis presenteras en illustrationsplan där förslagen på 
åtgärder placeras ut i parkrummet. 

Inledning och bakgrund

Diskussionen om Stadsparkens funktion och utformning har pågått under 
fl era år och en samlad idé om parkens utveckling har efterfrågats. Delar av 
parken är i behov av upprustning och för att detta ska genomföras på ett 
så effektivt sätt som möjligt behövs en sammanhållen bild av hur parken 
ska utvecklas.

Under sommaren 2013 köpte kommunen restaurangen Åbryggan i Stads-
parken. Anledning till inköpet var att det fi nns en idé om att skapa en 
attraktivare plats för fl er på holmen. För att kunna omvandla platsen där 
restaurangen funnits på ett sätt som både ser till kvalitéer på platsen och 
behovet av nya funktioner i parken i sin helhet aktualiserades behovet av 
en utvecklingsplan. Arbetet med denna inleddes därför i oktober 2013.

Eskilstuna växer och det fi nns en politisk vilja att långsiktigt utveckla    
Eskilstuna till en tät och grön stad. Genom förtätning av staden ökar 
nyttjandegraden av grönytor och Stadsparken är en nyckelmiljö längs 
Åstråket och i det centrala Årummet. En helhetssyn är nödvändig för att 
stadsbilden och tillgången till ån inne i centrum ska tas om hand och 
utvecklas optimalt. Mötet mellan parken och stora Årummet bör 
tydliggöras som plats för möten och umgänge. 

Syfte

Syftet med utvecklingsplanen är att ge vägledning och styrning i 
framtida utformning och förnyelse av Stadsparken. Syftet är också att 
genom utvecklingsplanen åstadkomma en attraktivare park och
samlingsplats i staden.

Tidplan, prioritering, avgränsning

I utvecklingsplanen fi nns investeringar som kan genomföras på kort sikt, 
inom de närmaste åren, men också förslag som kräver ett 
långsiktigt genomförande. Utvecklingsplanen syftar till att ge en bild av 
parkens övergripande utveckling och illustrationsplanen redovisar därför 
inga detaljerade utformningsidéer utan ger en bild av var olika funktioner 
kan placeras och vilka karaktärer som kan förstärkas. I en separat 
genomförandeplan fi nns ett förslag på prioritering av de olika åtgärderna. 

I planen föreslås också  en ungefärlig placeringar av en byggnad. 
Byggnadens kommersiella innehåll och eventuellt kundunderlag för en 
verksamhet eller organisation har inte utretts. 
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Stadsparken ligger centralt i Eskilstuna och har nära koppling både till Strömsholmen och Kloster kyrkopark. Stadsparken är också en viktig länk i det centrala Åstråket och en del av det centrala Årummet.

Strandgatan
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Organisation och genomförande

En arbetsgrupp bestående av representanter från olika avdelningar 
på Stadsbyggnadsförvaltningen och Kultur- och Fritidsförvaltningen 
har under vintern och våren 2014 under möten diskuterat kring olika 
frågor rörande parken. Projektledning har genomförts på Projekt- och 
GIS-avdelningen och där har också skisser tagits fram som har diskuterats 
under projektgruppsmötena. Under sommaren 2014 var utvecklingsplanen 
ute på remiss. 

Workshop
Under december 2013 hölls en workshop för Stadsbyggnadsnämnden där 
Strömsholmens och Stadsparkens framtid diskuterades. Detta gav projekt-
gruppen en bra vägledning för hur man från politiskt håll ser på 
utvecklingen av Stadsparken.

Allra fl est idéer var önskningar om någon form av servering eller 
restaurangbyggnad. Många hade också idéer kring träden och 
växtligheten i parken. Här gick åsikterna isär, en del önskade sig en ljusare 
öppnare park medan andra ville bevara alla träd. Förslag om bad i ån, i 
pool eller annan vattenlek var också en vanligt förekommande idé liksom 
idéer om olika typer av lek och aktivitet. Några exempel på aktivitets-
betonande förslag var olika typer av gym, grillplatser, parcour, skatepark, 
bollplaner, trädkojor, bryggor, aktivitetsbro och mysigare sittplatser. En ny 
plats för en scen liksom mer konst i parken och bättre belysning var också 
idéer som föreslogs av mer än 30 personer. 
(Läs mer på www.eskilstuna.se/stadsparken).

Idéer förverkligas
Dialogen fi ck positiv uppmärksamhet i media och några exempel på 
rubriker i lokaltidningarna var: ”Eskilstunaborna styr förändring”, ”Var 
med och utforma Stadsparken”,” Idéerna haglade in” och ”Parklyft som 
engagerat många”.  Resultatet av insamlingen redovisades i slutet av 
november på webben i den interaktiva kartan, via skyltar i parken, 
veckoannonsen och i sociala medier. I januari 2014 bjöds media in till en 
presentation av en idé som förverkligats – belysning av Carl Milles 
konstverk Guds hand. Samtidigt visades tillfälliga konstinslag som 
ytterligare exempel på vad många Eskilstunabor önskat. 

Utvecklingen av Stadsparken kommer att ske på kort och lång sikt. 
Under våren 2014 påbörjades en satsning för att göra holmen i Stads-
parken mer attraktiv med en beachvolleybollplan, nya planteringar och ny 
konst. Utvecklingen av resten av Stadsparken kommer att ske på längre 
sikt och då bjuda på fl er exempel där Eskilstunabornas idéer om 
Stadsparken blir verklighet.      Bild på människor vid Ipad och inslag i parken?

Idéinsamling i Stadsparken, oktober 2013.

Politiker ur Stadsbyggnadsnämnden diskuterar under workshopen.

Den digitala kartan men de inlagda idéerna markerade med blå punkter.

Medborgardialog
Första steget i utvecklingen av Stadsparken var att fråga invånarna om 
deras förslag. En medborgardialog genomfördes under oktober - 
november 2013 med stöd av en digital karta på eskilstuna.se. Syftet med 
dialogen var att samla in goda idéer till utvecklingsplanen och ge invånarna 
chansen att vara delaktiga i ett tidigt skede av planeringen. 

Dialog i parken
För att skapa uppmärksamhet och fånga upp människor som rör sig på 
platsen bjöd projektet in till dialog i Stadsparken den 26 oktober 2013 
med hjälp av fl yers, skyltar, affi scher och annonsering. På plats denna 
lördag fanns ett tiotal politiker och tjänstemän från Stadsbyggnads-
nämnden och -förvaltningen. Inspiration i form av solstolar, eldkorgar, 
små djur och andra överraskningar exponerades i parken och alla som 
lämnade idéer bjöds på kaffe och bulle. Under denna dag samlades 150 
idéer in. Hälften lämnades direkt i den digitala kartan via surfplattor där 
man också kunde trycka på gillaknappen för andras idéer. Den andra 
hälften lämnades på pappersformulär. 

Brett deltagande  

Den digitala kartan uppmärksammades även via kommunens webbsida, i 
kommunens veckoannons i lokaltidningen och i media. Några synpunkter 
lämnades in via andra kanaler såsom mail och via blanketter. Projektet 
medverkade i Stadsbyggnadsförvaltningens monter på bomässan i 
Munktellarenan 15-17 november 2013 och annonserade i mässtidning och 
i Eskilstuna kurirens bilaga som uppmärksammade att staden närmar sig 
100 000 invånare. Elever på Slottsskolan bidrog med idéer liksom en 
särskoleklass på Rinmansskolan.

400 förslag och 1000 likes  
Närmare 400 idéer lämnades in totalt och ungefär lika många kvinnor som 
män bidrog. Flest idélämnare var i åldern 31-65 år och endast 23 stycken 
var under 18 år. Möjligheten att gilla andras förslag i kartan uppskattades 
och slutresultatet blev över 1000 likes.
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”Bänkar & bord”

”En genomskinlig bro med  
ljusslingor, snyggt och modernt”

                        Nermin

”Kojor i träden”
”Kojor i träden med hängbroar emellan så att man kan gå 

och klättra mellan träden. Studsmatta under träden och rep 

så att man kan klättra upp i träden.”

                                                           Elever från Slottskolan årskurs 1

”Klädloppa 
och varannan 

helg prylloppis”
Kristina

”Odling av
grönsaker”

”Lite plats för odling av grönsaker  

och andra nyttigheter vore trevligt!”

Stefan

g g

gheter vore trevligt!”

tefan

”Bänkar & bord”
”Det ser så trevligt ut när ungdomarna har picknick i parken på 

sommaren. Men vi som är gamla och stela har svårt att komma 

ner på och upp från marken. Därför vore det bra om det fanns 

bänkar med bord till oss som inte är så viga längre.”

                                                                                                                Kvinna 65+

”Komma ut på ån”
”Jag föreslår att öppna upp för en fikaflotte i ån så att fler  

kan få komma ut på ån och uppleva Eskilstuna från vattnet.”

                                                                   Jonas

”Kärleksbro”
”Jag vill ha en kärleksbro med rosor  

och blommor och sköna bord.”

                            Naba

  ”Köksträdgård”

”Belyst staty”
”Då vi har en fantastisk staty i våran stadspark som 

heter Guds hand, tycker jag att denna staty skall 

vara belyst under årets mörka timmar.”

                                                                                  Olle
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Stadsparken idag

Stadsparken består av ungefär 5 hektar parkmark i centrala Eskilstuna 
alldeles intill ån. Parken är uppdelad i två delar, den västra och östra som 
avgränsas av Västergatan. Parken består till stor del av öppna gräsytor med 
stora träd. Längs de många gång- och cykelvägarna fi nns bänkar 
utplacerade som vänder sig mot ån. I några mindre platsbildningar fi nns 
mer ordninggjorda sittplatser med fi nparkskaraktär där perenner och 
belysning är omsorgsfullt gestaltat. I parkens östra del fi nns också en dag-
vattendamm med planteringar kring. Vägnätet består både av asfalterade 
och grusade ytor som ger goda möjligheter för transport genom parken. 
Längs ån och kajkanten löper även en bred grusad gångväg. Parken har två 
mindre lekplatser, en i vardera del av parken. Belysning fi nns längs de 
fl esta parkvägarna. 

Parken har idag fl era olika funktioner. Närboende promenerar och rastar 
hundar i parken, närliggande skolor använder parken i undervisningen och 
lekplatserna används fl itigt. Parken fungerar också som en viktig passage 
för de som ska ta sig med cykel mot centrum från stadens norra delar. 
Under de varma årstiderna används delar av parken för solning och 
picknick och under vintern fi nns här en spolad skridskobana. 

Driften av parken sköts av Parkavdelningen och under 2014 genomfördes 
bland annat nedtagning av sjuka almar. Under sommaren 2014 anlades 
också en beachvolleybollplan på holmen i parkens östra del. Under 
senare år har även en ombyggnationen av kajen i den västra och östra 
delen gjorts. En inventering av renoveringsbehovet av kajkanten runt 
holmen kommer genomföras under hösten 2014. 

Stadsparken i Eskilstuna. 
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Stadsparkens historia

Stadsparken ligger idag i ett område som länge brukats av människor. 
Enligt Länsstyrelsen har få arkeologiska undersökningar gjorts i parken. I 
utgrävningar i närheten av parken har man hittat lämningar från järnålder 
och framåt. Kartor från 1600-talet visar också att det troligtvis legat 
byggnader tillhörande Eskilstuna slott i parken. Detta gör att det med stor 
sannolikhet kommer att behövas någon form av arkeologisk insats när 
markingrepp görs. 
 
År 1861 är första gången Stadsparken dyker upp på en karta. Det är Knut 
Forsbergs stadsplan för den nya stadsdelen Norr. Knut Forsberg hade en 
gedigen trädgårdsmästarutbildning både i Sverige och utomlands och han 
kallade sig trädgårdsarkitekt. Vid den tiden gick det inte att leva på att rita 
offentliga parker utan han ritade också bland annat ett antal stadsplaner 
där stora parker och alléer var ett viktigt inslag. Under 1800-talet var det 
ovanligt att parker behandlades som en del av stadsplaneringen. De 
offentliga parker som kom till anlades ofta en bit utanför staden eller på 
den mark som blev fri när man rev gamla befästningar. Tio år senare, 
1871, engagerade Eskilstuna stad Sven Lindh för att göra ett mer 
detaljerat förslag för parkens östra del.

På planen ses ett nät av böjda gångar, två kanaler och den runda 
plantering som skulle vara som ett hjärta i parken. Det syns också att han 
tänkt sig täta träd- och buskplanteringar mot de omkringliggande gatorna 
och också där gångarna möts. Parken hänger ihop med omgivningen på så 
sätt att tvärgatorna till Strandgatan fortsätter i parkens gångar.

För att bekosta anläggningen av parken sökte staden 2000 riksdaler. 
Pengarna var slut redan året efter och staden sökte och fi ck ytterligare 
3000 riksdaler. När staden sedan sökte ytterligare pengar för att anlägga 
den västra delen av parken sa Utskänkningsbolaget nej. I stället ansökte 
fabrikör Theofron Boberg om att få plantera alar längs strandkanten. Först 
1876-77 anlades den västra delen av parken.

Under 1920-talet ordnades en frivillig insamling för att bekosta en fågel-
damm i parken och 1925 var dammen färdig och efter en motion i stads-
fullmäktige byggdes en scen för olika uppträdanden nära vattenkiosken. 
Scenen invigdes 1953.

Inga större förändringar gjordes i parken förrän vid slutet av 1950-
talet. Dåvarande stadsträdgårdsmästaren Bertil Bengtsson planerade och 
genomförde en rad genomgripande insatser. Under vintern 1959-60 togs 
300 träd ner vilket orsakade en insändarstorm i lokaltidningarna. 
Stadsträdgårdsmästaren svarade med att i stort sett ingenting hade gjorts 
sedan parken anlades och att vissa träd var genomruttna eller stod alldeles 
för tätt. Därefter fi ck parken ett nytt gångsystem med betydligt rakare 
dragning än det ursprungliga. Detta för att det skulle fungera bättre för 
den stora gångtrafi ken från Nybron till gatorna som börjar vid Strand-
gatan. Alla gräsmattor lades om och parken fi ck nya planteringar, nya 
soffor, ny belysning och två nya lekplatser. Ute på den lilla holmen anlades 
en stor rosenplantering och en pergola med klängrosor och i anslutning till 
rosorna byggdes till sist en servering som öppnade 1963.

Sammanfattande analys
En del av de stora träden i parken fi nns kvar ifrån det att parken anlades 
och är därför speciellt viktiga som en historisk budbärare. Trädraderna 
nedanför kyrkan består av träd med olika ålder men beskriver en 
historisk struktur som syns redan i Sven Lindhs plan. Denna struktur är 
därför viktig att bevara. Gångsystemet är uträtat och omgjort och därför 
mindre intressant ur ett historiskt perspektiv. Att synliggöra parkens 
historia kan stärka platsens identitet.

Förslag
Strukturen med trädrader nedanför kyrkan bevaras och underhålls. Ett 
varierat trädbestånd eftersträvas och träd med speciellt eller exotiskt 
utseende planteras i parken för att anknyta till det stilideal som rådde då 
parken skapades. De gamla träden som fi nns i parken och är i gott skick 
vårdas. De tas ned och ersätts först när de utgör en fara för säkerheten 
i parken. Utplanteringsväxter som sommarblommor i större grupper, så 
kallade tapetgrupper, har också funnits i parken och återinförs i nutida 
tappning. På något ställe i parken föreslås också en plats som beskriver 
parkens historia. 

Den västra kanalen fungerade 
aldrig riktigt bra. Vattnet var 
stillastående och luktade ofta 
illa så 1885 lades kanalen 
igen. Samma år ansökte 
IOGT om att få anlägga en 
”vattenkiosk” för servering 
av vatten och läskedrycker 
som ett slags motvikt till all 
servering av öl och sprit i 
staden. Vattenkiosken fanns 
kvar fram till 1963.
Foto: Okänd, Eskilstuna 
stadsmuseum

Invigningen av scenen. Foto: Studio Aarni, Eskilstuna 
stadsmuseum.

Sven Lindhs plan för parkens östra del. Ur boken Till stadsbornas nytta och förlustelse av 
Catharina Nolin.

Parkens utseende 1970, efter Bertil Bengtssons förändringar. Ur tidskriften Stadsbyggnad, 1971.
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Entréer

Från Västergatan och Strandgatan kan man på tio olika ställen gå in i 
parken. De fl esta anslutningarna är likartade, anonyma övergångar från 
gata till park och här fi nns ingenting som tydligt markerar entrén. Från 
Strandgatan ansluter de fl esta ingångarna till parken till gatukorsningar. 
Entréerna vid Nybron utmärker sig genom att området vid anslutningen 
från gatan upplevs något mer bearbetad än de övriga. Vid dessa entréer 
fi nns stora buskage.
 
Sammanfattande analys
Parkens entréer är enkla och uppmuntrar till att man använder park-
en som genomfartsområde. Man går inte tydligt in i parken då parkens 
”väggar” och entréytor saknas. Buskagen vid entréerna från Nybron gör 
att upplevelsen av att gå in i parken kan vara otrygg. Vegetationen vänder 
besökaren ryggen och platserna upplevs därför inte som välkomnande. 
Möjligheten att ta sig in i parken genom fl era olika entréer är mycket god. 

Förslag
Markmaterial av samma typ liksom en entrébänk, växtlighet och cykelställ 
vid utvalda entréer föreslås signalera att man är vid en Stadsparksentré. 
Tillsammans med en låg mur, häck eller ett lägre staket fungerar detta 
som en tydligare entré och mer inbjudande plats. Entréerna vid bron 
fungerar som huvudentréer och kopplas samman med likartade material-
val och utformning. Här läggs stor energi på att gestalta en välkomnande 
miljö.

Kopplingar till staden. 

Punkterna markerar platser från 
Västergatan och Strandgatan där man kan ta sig in i parken.

N
YB

RO
N

STRANDGATAN

N
YB

RO
N

STRANDGATAN

Mot
Gamla Staden och 
vidare längs Åstråket 

Mot Norr och möjlig 
koppling till rekreationstråket 
Bolinder-Munktellstråket.

Infart till 
Eskilstuna, E20

Mot Munktellstaden 
och vidare längs 
Åstråket

Mot Centrum

Förslag
En busshållplats vid Nybron föreslås. Vid brofästet och entréerna fi nns 
möjlighet att bredda gaturummet och dra in gång- och cykelvägen några 
meter på vardera sida och på så vis eventuellt få utrymme för en busshåll-
plats. Breddningen får dock ej göras så att trädraden som löper ner från 
kyrkan mot ån störs. Kopplingen mellan de olika parkdelarna är viktig och 
om en breddning görs blir en god gestaltningen av övergången avgörande. 
Behovet av hållplatsen och hur den kan placeras måste detaljstuderas och 
utredas vidare. 

För att ytterligare förstärka kopplingen till parken från Strandgatan föreslås 
ett antal förstärkta passager där parken kan tillåtas ta en bit av gaturummet 
i anspråk. En ny passagepunkt för oskyddade trafi kanter föreslås också 
över Strandgatan vid cirkulationsplatsen i anslutning till kyrkan.

Koppling till staden

Den visuella kopplingen mellan Centrum och Stadsparken är tydlig. Parken 
ligger strategiskt vid Nybron och fungerar som en entré in i centrala 
staden när man kommer norrifrån, både som gående, cyklande och med 
bil. Den västra delen av parken utgör en länk mellan Centrum och
Munktellstaden. I den östra delen fi nns kopplingen mot Gamla staden och 
Norr. I anslutning till denna del av parken fi nns också affärsverksamheter, 
såsom livsmedelsaffär och café. 

I kommunens cykelplan går ett huvudcykelstråk norrut från Centrum 
genom parken. Stråket går genom parken från Nybron till en 
korsningspunkt över Strandgatan strax öster om Klosters kyrka. Flera 
busslinjer passerar Stadsparken, främst på Västergatan men även på 
Strandgatan. Servicelinjen och linje 6 till och från Slagsta stannar vid håll-
platsen i nordvästra hörnet av parken. Busshållplats med en hög turtäthet 
fi nns på gångavstånd på Fristadstorget, Västergatan och Eleonoragatan. 
En ny busshållplats direkt norr om Nybron har diskuterats. För Stads-
parkens del vore detta positivt då tillgängligheten med buss ökar. I 
sydöstra delen av parken fi nns en parkering för 10 – 12 bilar.

Sammanfattande analys 
Parkens läge gör att många passerar platsen vilket skapar liv i och runt 
parken. Läget gör också att parken är en viktig passage. Samtidigt som ån 
är en tillgång för parken kan den upplevas som en barriär. Nybron kan 
kännas som en lång och trafi kerad transportsträcka till parken för de som 
rör sig på centrumsidan av staden. För vissa gör detta att parken upplevs 
som om den ligger långt från Centrum. Parkeringen i anslutning till parken 
är viktig för att underlätta tillgängligheten för personer med 
funktionsnedsättning. I anslutning till parken mot Strandgatan saknas i 
vissa fall övergångställe vilket försvårar tillgängligheten till parken. 
Parken är annars lätt att ta sig till både som gående, cyklist, bilist och med 
buss. En busshållplats i anslutning till Nybron skulle stärka parken som 
besöksmål.

Möjligheten till en ny gång- och cykelbro över Eskilstunaån mellan 
Nybron och Rådhusbron har tidigare studerats. Flera förslag har 
diskuterats, bland annat i Djurgårdsvägens förlängning men också i 
Klostergatans förlängning vilket förutom att skapa en ny gen gång- och 
cykelkoppling för många skulle skapa ytterligare en anslutning mot 
Stadsparken från centrum. Förslaget analyseras under rubriken Bro och 
brygga. Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen angående en 
brygga som sträcker sig längs ån från Stadsparken upp mot Gamla 
Staden. Förslaget och dess konsekvenser för parken anlyseras också under 
rubriken Bro och brygga.



              

11

Lekplats i 
östra delen

Lekplats i 
västra delen

Öppen yta
som används 
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Stråk och barriärer i parken

Det fi nns ett välutbyggt nät av gång- och cykelvägar i parken. Det är 
tillåtet att cykla på fl era stråk genom parken trots att de inte klassas som 
huvudcykelstråk. Parken utgör en viktig länk i stadens gång- och cykel-
vägnät. Skyltningen är något otydlig på vissa platser då det från ett håll går 
att tolka som gångväg och från andra hållet gång- och cykelväg. I 
dagsläget fi nns ingen separering mellan gående och cyklister i parken. 
Gång- och cykelvägen längs Strandgatan har dock varit separerad med 
målad mittlinje vilken har slitits bort men skyltningen visar fortfarande på 
en separering mellan trafi kslagen.

Västergatan separerar den östra och västra delen av parken. På Nybron 
passerar 17 300 motorfordon och 2300 cyklister per dag (2014). Nybron 
och Västergatan består av ett körfält i varje riktning med en mittremsa 
som ska underlätta för passage över gatan för oskyddade trafi kanter.

Sammanfattande analys 
Parkvägnätet har rätats ut, vilket har förstärkt karaktären av genom-
gångspark. Likt andra gång- och cykelstråk i staden fi nns det i Stads-
parken fotgängare som upplever en otrygghet på grund av cyklister. Inget 
tyder på högre hastigheter i parken än på andra gång- och cykelstråk i 
staden men det är rimligt att cyklisters anspråk på hög hastighet och  
framkomlighet inte bör prioriteras på samma sätt här som på gång- och 
cykelstråk huvudsakligen avsedda för transport. I Stadsparken behöver en 
framkomlighet fi nnas för alla oskyddade trafi kanter men parkens funktion 
som vistelse- och rekreationsplats bör prioriteras. Det fi nns idag många 
stråk genom parken vilket gör att framkomligheten är mycket god. 
Kopplingen mellan östra och västra sidan störs av vägen som utgör en 
barriär.

Förslag
Gång och- cykelstråken ses över och antalet tvärgående stråk minskas. 
Huvudstråket genom parkens östra del böjs till för att minska 
hastigheterna samt för att skapa större ytor för aktivitet i parken. 
Samtidigt fi nns möjlighet till passage fortfarande kvar vilket gynnar 
trygghetskänslan. Stråket längs vattnet förstärks genom att entrén från 
Nybron ansluter direkt till stråket vid ån. Huvudcykelstråket och ett av 
de genomgående stråken på västra sidan av parken skyltas som gång- och 
cykelväg. En separering av gång- och cykelvägens respektive del görs i 
mark med exempelvis en rand av storgatsten. Cykelstråket asfalteras. I 
övrigt skyltas parken inte. En avvägning mellan asfalt och stenmjöl som 
underlag görs i varje enskilt delprojekt.

Övergången mellan de två delarna av parken förstärks genom en egen 
markbeläggning och ljussättning.  Gång- och cykelpassagen anpassas dock 
till åtgärden som planeras för att underlätta framkomligheten för bussar 
på Nybron och Västergatan.

Aktivitetsytor och målpunkter i parken

I parken fi nns två lekplatser som används fl itigt. Utrustningen på lek-
platserna har funnits på platsen under en längre tid. Gräsytan runt 
konstverket Guds hand används i stor utstäckning för solning och 
picknick. Gräsytan på holmen har samma funktion men används i mindre 
utsträckning. Längs kajkanten förekommer också fi ske. Totalt fi nns det 
ungefär 50 soffor/bänkar i Stadsparken på sommaren. Den sort som 
dominerar är HAGS Bordsjö med både rygg- och armstöd. De fl esta 
sofforna är placerade nära ån.

Sammanfattande analys
Parken är stor och här fi nns gott om plats för många olika aktiviteter 
och funktioner. Idag är det främst de två lekplatserna som fungerar som 
målpunkter, dock för en begränsad målgrupp. Det saknas attraktiva träff-
punkter i parken. De sittplatser som fi nns i parken används men antalet 
upplevs som begränsat och i vissa fall är placeringen inte heller optimal.

Förslag
Aktiviteter i parken är viktiga garanter för säkerhet och trygghet och 
därför bör parken förses med olika aktiviteter och platser för olika 
målgrupper och ålderskategorier. 

En restaurang eller servering föreslås vilket skulle skapa attraktivitet och 
aktivitet i parken en stor del av dygnet. Funktionella platser för evenemang 
av olika storlekar föreslås. Bänkar och möbler placeras medvetet ut i de 
lägen som har speciellt fi n utsikt eller andra kvalitéer. Möblerna har olika 
form och karaktär för att passa olika målgrupper. Lek- och akitvitetsytor 
förnyas och utökas för att inkludera fl er målgrupper och stärka parken 
som mötesplats. En av dessa aktiviteter är ett bad som under sommaren 
kan förstärka parken som besöksmål. Parken föreslås också engagera 
besökarna i exempelvis stadsodling eller i en trädgårdsförening.

Befi ntlig lekplats i östra delen.

Befi ntlig lekplats i västra delen.

Aktivitetsytor i parken

Blå stråk är befi ntliga 
gång- och cykelstråk och 
rött är befi ntligt huvud-
stråk för cykel.
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Rumslighet

Parken är i stora delar mycket genomsiktlig och öppen. Träden som 
står längs Strandgatan och på de öppna gräsytorna fungerar som svaga 
rumsavgränsande element och buskskiktet saknas till stor del. Framför 
kyrkan avgränsas parken mot gatan av en tegelmur och i dessa delar har 
parken ett tydligt avslut mot gatan. I den västra delen av parken mot 
Munktellstaden är parken som smalast och den rumsliga kontakten med 
gatan är stor. Här begränsas rummet istället av byggnaderna på den norra 
sidan av Strandgatan. Generellt försvagas parkens rumsligt av att många 
gång- och cykelvägar korsar parken och splittrar upp gräsytorna i mindre 
delar.

Hela parken vänder sig mot ån och här fi nns fl era vackra utblickar ner mot 
Gamla staden, Stadshotellet och upp mot Munktellstaden. I parken fi nns 
några få mindre platsbildningar med tydlig rumslighet. 

Sammanfattande analys
En av parkens stora kvalitéer är att den vänder sig mot ån och har 
vackra utblickar mot vattnet. Utan tydlig rumsavgränsning läcker parken ut 
i gatan och en stor del av parken är svåranvänd. Områdena närmast gatan 
reduceras till en buffertyta mot trafi ken. Trafi ken är påtaglig både visuellt 
och ljudmässigt i hela parken. Parken är stor och bör kunna erbjuda fl er 
mindre platsbildningar och rum. Detta skulle ge en mer omväxlande och 
attraktiv park.

Förslag
En tydlig avgränsning mot gatan genom ett brett band av glest planterade 
buskar och marktäckare skapar tydligare rum i den övre delen av parken. 
Vid entréerna skapas avgränsning mot gatan av häckar eller staket. I den 
östra delen av parken förstärks fi nparksdelen i den centrala delen och 
utvecklas vidare upp mot dammen. I den västra delen av parken skapas 
rumslighet med hjälp av bland annat låga, mjuka kullar. I den smala 
delen av parken mot Munktellstaden föreslås ytterligare en fi nparksdel 
med mindre rum som vänder sig ut mot vatten med en häck i ryggen. För 
att förstärka kontakten med ån byggs bryggor, i partier, längs 
kajkanten både i den västra och östra delen. Fler mindre platser med tydlig 
rumslighet skapas i parken för att erbjuda platser att sitta ner vid.

Ekologi

Naturvärden i Stadsparken är främst knutna till trädskiktet och de fl esta av 
träden bedöms värdefulla ur den aspekten. Några av träden omfattas av 
åtgärdsprogramet för särskilt skyddsvärda träd (rapport 5411 Natur-
vårdsverket 2004). Flera av träden utgör livsmiljöer för fl era moss- och 
lavarter, många kvävegynnade. Flera olika fågelarter har noterats i Stads-
parken och i artportalen har bland annat vanliga arter i städer som gräsand, 
gråsparv, kaja och tamduva noterats, samt exempelvis sparvhök och 
födosökande större hackspett. 

Parken är indelad i olika detaljplaner och omfattas därför av strandskyddet i 
vissa delar. Strandskyddsdispens söks hos kommuen.

Sammanfattande analys
Stadsparken är liksom andra parker i staden en viktig plats för den 
biologiska mångfalden. Parken och dess träd är också viktiga sett ur klimat-
aspekten och för luften i staden. Parken fungerar som en yta för 
omhändertagande av dagvatten och här fi nns i även en dagvattendamm. 

Förslag
En inventering av parkens ekologiska värden genomförs inledningsvis och 
fungerar som underlag för utredningarna av de olika delprojekten.
Inventeringen genomförs innan större åtgärder görs i parken. Hänsyn tas 
också till de av Länsstyrelsen utpekade skyddsvärda träden som speciellt 
vårdas och sköts. Innan åtgärder görs på dessa träd genomförs samråd med 
Länsstyrelsen. Vid nyplanteringar eftersträvas en stor variation i artrikedom 
för att stärka den biogiska mångfalden. Hårdgjorda ytor föreslås i så liten 
utsträckning som möjligt då de hindrar infi ltrationen. En stärkt biologisk
mångfald och ett arbete med ekosystemtjänster föreslås vara en del av varje 
delprojekt.

Avgränsningen mot gatan är diffus och trafi ken är påtalglig i en stor del av parken.
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Bok

Ekar

Pil

Skyddsvärda träd är markerade i fi guren.

Dagvattendammen i parkens östra del.
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Växtlighet 

Parkens trädbestånd består av ett begränsat antal arter som lind, ek, 
hästkastanj, lönn och ett fåtal barrträd. Träden står i vissa delar tätt och 
har i dessa fall sammanvuxna kronor. Träden är i varierande skick. Ett 
antal träd, främst i den västra delen, har planterats under de senaste åren 
och står för föryngringen av trädbeståndet. I parken fi nns ett fåtal 
busk- och perennplanteringar. Under våren blommar stora mattor av 
vårlök.

Sammanfattande analys
Många av parkens träd är i sig vackra och viktiga för parkens karaktär. 
Träden är dock till stor del likåldriga och står i många fall så tätt att träd-
kronorna är deformerade och ger ett mörker under sig. Parken saknar till 
stor del ett buskskikt och har ett fåtal perenn- och sommarbloms-
planteringar. Det fi nns stora möjligheter att utveckla de befi ntliga 
planteringarna och tillföra nya för att skapa tydligare rum och en mer 
omväxlande parkkaraktär. De stora mattorna av olika sorters lökväxter 
som blommar under våren är en stor tillgång för parken.

Förslag
En trädvårdsplan tas fram för att få ett mer varierat trädbestånd och för 
att utreda hur man etappvis kan ersätta de befi ntliga träden när de blir 
säkerhetsrisker. Trädvårdsplanen fungerar också som ett underlag för 
utredningar av de olika delprojekten i parken. Trädvårdsplanen blir också 
en grund för att förstå hur man bör utveckla rumsligheten i parken med 
ljusa, öppna partier och mer slutna partier. De perenn- och 
sommarblomsplanteringar som fi nns idag utvecklas och nya anläggs. 
Buskar planteras i lägen där de kan fungera som rumsskapande element 
utan att göra att parken upplevs som otrygg. Vid nyplanteringar är det av 
stor vikt att intressanta, befl intliga siktlinjer ner mot ån och in i parken 
inte störs. Parken föreslås ha en högre skötselnivå än i dagsläget och för 
att möjliggöra vackra och välskötta planteringar anläggs automat-
bevattning vid nyplanteringar.

Konst

Idag fi nns två konstverk i parken och två placerade i anslutning till parken. 
De båda konstverken i parken står vända mot ån. Under sommaren 2014 
byggs ett nytt konstverk i parkens östra del, på holmen. Det mest kända 
konstverket i parken är Carl Milles Guds hand som ofta lyfts fram när 
Eskilstuna presenteras.

Sammanfattande analys
De konstverk som fi nns i parken fungerar som landmärken och är mycket 
viktiga för parken. Parken är stor och det skulle vara möjligt att föra in 
mer konst. Konsten kan tillsammans med ny utformning hjälpa till att ge 
parken en starkare identitet och skapa intressanta platser. 

Förslag
Vid ombyggnation av de olika delarna av parken övervägs alltid om konst 
kan vara en del av gestaltningen eller en utgångspunkt för gestaltningen. 
Ambitionen är att Stadsparken ska vara en park som kan visa upp en 
bredd av olika typer av konst.  
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”Stjärnberget”, 
granitskulptur 
av Gunilla Bandolin 
från 2014

Jona och valfi sken, 
fontänskulptur i brons av
Carl Milles från 1950

Rörelse, mosaikskulptur 
av Per Hammarström från 
2006

Vingspel II, bronsskulptur 

av Bo Englund från1990

Guds hand, 
bronsskulptur av 
Carl Milles från1954

Vingspel II

Rörelse

Guds hand

Jona och valfi sken

Foto: Kultur och fritisförvaltningen, Eskilstuna
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Belysning och trygghet 

Stadsparkens belysning består idag av en globarmatur med fyra glober per 
stolpe. Ljuset sprids dåligt kring stolpen och en stor del av ljuset går uppåt. 
Belysningen är samtidigt något bländande. Armaturen har ett uttryck som 
tydligt speglar sin tid och som i sin design tar stor visuell plats i parken. 
Samma typ av armatur fungerar idag som belysning både längs stråk och 
vid lekplatserna. De fl esta av stråken i parken är belysta. De senaste 
belysningsåtgärderna som gjordes var 2007 då man bytte till lågenergi-
lampor. I medborgardialogen inkom synpunkter angående belysning, 
bland annat att den längs cykelvägen vid Strandgatan var bristfällig. 
Konstverket Guds hand har belysts under våren 2014 som ett resultat av 
ett förslag i medborgardialogen. 

I parken fi nns partier med högt uppväxt vegetation som är placerade nära 
gång- och cykelvägarna. Detta har i fl era fall i dialogen och remissen 
påtalats som källor till otrygghet. 

Sammanfattande analys
Belysningen är inte funktionell och parken i sig upplevs mörk vilket gör 
att passagen genom parken kan kännas otrygg. I vissa partier, som vid 
brofästet i den norra delen spiller gatubelysningen in i parken och området 
upplevs som ljust. Andra delar upplevs som kompakt mörka.

En del fotgängare kan uppleva en otrygghet av att vistas på samma ytor 
som cyklister av rädsla för att bli påcyklade. Samtidigt ger närvaron av för-
bipasserade cyklister en känsla av trygghet genom ökad rörelse i parken. 

Att inte ha uppsikt och vara tvungen att passera partier med hög och tät 
vegetation kan upplevas obehagligt både under dag- och nattetid.

Belysningsarmatur i parken.

Förslag
En sammanhållen funktionell ljussättning för hela parken inklusive gång- 
och cykelvägarna längs Strandgatan föreslås. Med en genomarbetad ljus-
sättning skulle parken kunna upplevas tryggare och också vara mer 
inbjudande att passera under dygnets mörka timmar. Ett café eller 
servering som har öppet året runt kan också öka känslan av trygghet i 
parken. Fler nya aktivitetsytor föreslås vilket också kan komma att skapa 
mer rörelse i parken och på så vis öka antalet människor som passerar och 
stannar till. Fler människor i rörelse ger ökad trygghetskänsla.

Ett något förändrat gång- och cykelvägnät föreslås vilket kan stärka 
karaktären av en park för vistelse och rekreation. Parkvägarnas underlag är 
också viktigt för att signalera karaktären i parken och ur den aspekten är 
fi nt packat stenmjöl att föredra. Detta måste dock vägas mot 
tillgängligheten för exempelvis rullatorer i varje enskild projektdel. Vid 
anläggning av ny parkväg av stenmjöl förses den med en kant av cortenstål 
mot gräsyta.

Högre, tät växtlighet planteras en bit ifrån gång- och cykelvägar för att 
skapa ett överblickbart parti närmast dessa. I de fall där befi ntlig växtlighet 
fi nns nära gång- och cykelvägen bör skötselinsatser göras för att öka 
känslan av trygghet.
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Entré mot 
Munktellstaden

Finpark, västra delen Öppen 
gräsyta

Öppen gräsyta

Entrétorg

Aktivitetsyta

Kulle Plantering

Entréytor mot Strandgatan
Entréytorna mot Strandgatan förstärks med en hårdgjord mindre plats precis vid entrén. Mark-
beläggningen sträcker sig ut över cykelbanan längs Strandgatan för att tydligt markera entrén. Ytan 
ramas in av en låg häck, mur eller staket. Vid varje entré fi nns bänk och sommarblomsplanteringar. 
Vid vissa entréer erbjuds också cykelparkering. Belysning förstärker entrén under kväll och natt 
och anpassas så att upplevelsen av att passera in i parken är trygg. På tre platser längs Strandgatan 
förstärks passagen över gatan med en torglikanade yta där parken “väller ut i gatan”. 
Utformningen av denna kan exempelvis inkludera likartad beläggning som vid övriga entréerna, 
möblering, belysning, växtlighet och möblering.

Entrétorg
På vardera sidan om brofästet leder en bred trapp ner till parknivå. Ytan nedanför fungerar som 
ett mindre entrétorg med sommarblomsplanteringar, konst och sittplatser. Ytan är öppen och 
välkomnande och kan fungera som en mötesplats för parkbesökarna. Här fi nns också skyltar som 
berättar om parkens historia och vad som händer här just nu. Materialet i trappan och entréytorna 
sträcker sig ut över gatan och binder på så vis samman de båda delarna av parken. Med hjälp av 
ljussättning förstärks också kopplingen mellan den östra och västra delen av parken. Som 
alternativ till fi nns en möjlighet att ta sig ner i parken via gång- och cykelvägen som fi nns bredvid 
trappen.

STRANDGATAN

Planen visar inte en exakt utformning av ytorna utan beskriver 
områden där olika funktioner föreslås.
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Idéskiss för entré till Stadsparken från Strandgatan.

Översiktlig utformning av parken

På detta uppslag fi nns en illustrationsplan över Stadsparken. Illustrationsplanen visar olika zoner 
och funktioner i parken och ska inte läsas som en beskrivning av exakt utformning. På följande 
uppslag presenteras de olika delarna av parken med text och bild. Bilderna och perspektiven som  
presenteras fungerar som inspiration till framtida utformning.

Entré mot Munktellstaden
Parken smalnar av och ytan mellan cirkulationsplatsen och ån hårdgörs. Entrén in i parken 
markeras med sommarblomsplantering, entrébänkar, cykelställ och god belysning.
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Entrétorg

Bryggor

Finpark,
 östra delen

Plats vid 
fd. scen

Aktivitetsstråk

Ön

Holmen

Plantering

Öppen gräsyta
Öppen gräsyta

STRANDGATAN

Planen visar inte en exakt utformning av 
ytorna utan beskriver områden där olika 
funktioner föreslås.

Bassäng
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Finpark - västra delen
Blomsterprakt av olika slag var en vanligt förekommande idé i med-
borgardialogen och därför föreslås en ny fi npark i vardera parkdel. Ur 
trygghetsperspektivet är det viktigt att nyplantering av hög och tät 
vegetation inte görs i nära anslutning till gång- och cykelvägar. Lägre 
planteringar exempelvis med perenner och ett glest buskskikt kan med 
fördel placeras i dessa lägen som rumsskapande element.

Där parken är som smalast i den västra delen föreslås ett område med 
planteringar och hög detaljeringsgrad. Gångvägen passerar nära de tänkta 
planteringarna och här varvas buskar och perenner med mindre plats-
bildningar med möblering. Vid intresse fi nns här också möjlighet att 
utveckla lotter för stadsodling. Ytan avslutas längst västerut med en 
trädplantering som ger ett krontak med blommande träd under våren.

Exempel på fi nparkskaraktär i Örebro stadspark. 
Foto: Kristin Hedman

Plantering och kulle mot 
Strandgatan
Längs Strandgatan anläggs en bred 
planteringsyta med låga perenner, 
lökväxter och buskar. Ytan är 
genomsiktlig men fungerar ändå som 
avskärmning mot gatan tack vare sin 
bredd och de olika 
vegetationsskikten. I den västra delen 
avskärmas gatan också av mjuka kullar. 
Kullarna skapar variation i den annars 
relativt platta parken och ger sittplatser 
i ett soligt läge.

Finpark - östra delen
I parkens östra del utvecklas de befi ntliga planteringarna och 
tillsammans med området upp mot dagvattendammen blir denna del av 
parken en plats där man kan njuta av välskötta och vackra planteringar. 
Upphöjda planteringsbäddar ger här möjlighet för exempelvis 
rullstolsburna att komma nära inpå planteringarna. I små 
rumsbildningar fi nns möbler och möjlighet att sitta ner i lugna, 
skyddade lägen.

Exempel på fi nparkskaraktär i Malmö. Foto: Kristin Hedman

Plantering mot gata i Kungsparken i Malmö som visar hur man kan arbeta med växter 
i breda band för att avskärma trafi ken. Foto: Jenny Leyman

Illustration över hur parken kring dammen skulle kunna utvecklas.
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Öppna gräsytor i soliga lägen
Dessa ytor fungerar idag som öppna fl exibla platser som kan användas för 
exempelvis bollspel, solning och picknick. Den öppna gräsytan längst i öster 
förstoras genom att gångvägen dras om. I den västra delen föreslås också en 
ny öppen plats där det idag fi nns en lekplats. I anslutning till de öppna 
gräsytorna placeras fasta grillar ut.

Plats vid den fd. scenen
Scenen som tidigare stod centralt i parken, i rundeln innanför holmen, var 
enligt medborgardialogen mycket omtyckt och många önskar sig en ny 
plats för evenemang och uppträdanden. Den befi ntliga rundeln bevaras 
därför intakt i sin form. Här fi nns under vintertid fortsatt möjlighet att 
nyttja platsen för skridskobana. Runt ekarna som står i rundeln byggs 
trädäck som kan fungera som scen för mindre arrangemang och som 
sittplatser. Platsen är öppen och fl exibel för att kunna erbjuda olika 
tillfälliga aktiviteter som exempelvis konstutställning, dans och musik-
framträdanden. Lekstråket ansluter också till rundeln och här fi nns plats 
för en mindre aktivitetsyta. I medborgardialogen framkom också fl era 
önskemål om aktiviteter i parken och entrétorget framför kyrkan skulle 
kunna erbjuda plats för exempelvis marknader och mindre konserter. Till 
platsen dras el.

Det öppna entrétorget kan 
användas för tillfälliga 
evenemang.

Runt de befi ntliga träden i rundeln föreslås trätrallar som kan fungera 
som informella sittplatser eller scen.

Den öppna gräsytan kring konstverket Guds hand är idag en populär plats för picknick och solning.
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Ön
Den lilla ön i den östra delen av parken rensas från sly, en mindre bro från 
holmen ut på ön byggs och en mindre gångväg med bark anläggs. På ön 
planteras perenner och lök som sprider sig och bildar blommande mattor. 

Holmen och rivningstomten
För att skapa en attraktivare plats och utnyttja området på holmen bättre 
byggs under 2014 en beachvolleyplan, ett konstverk och nya 
planteringar på holmens östra del. Till holmen leder idag två broar. 
Broarnas skick föreslås inventeras under hösten/vintern 2014. Vid 
rivningstomten föreslås bryggor leda vidare från holmen över till kaj-
kanten vid konstverket Guds hand. På holmens östra del diskuteras olika 
typer av bro- och brygganslutningar. En av dessa redovisas under rubriken 
Bro och brygga.

Rivningstomten där restaurangen Åbryggan låg har ett fantastiskt läge vid 
ån. På plasten föreslås en utomhusbassäng som kan erbjuda bad mitt i 
staden under sommarsäsongen. Någon utredning kring driftsform, kund-
underlag, driftskostnader etc. har inte tagits fram i detta arbete och 
behöver därför utredas vidare.

Bryggor
I medborgardialogen kom önskemål in angående bättre åkontakt i parken 
och både bryggor och broar föreslogs. I förslaget här i utvecklingsplanen 
förstärks åkontakten genom att träbryggor byggs längs fl era partier av 
kajkanten. Bryggorna görs tillgängliga och byggs i samma plan som kajen, 
alternativt med ramp ned. Bryggorna pålas och blir en förlängning av 
parken ut i vattnet. Utformningen av bryggorna kan vara antingen längs 
med kajen i partier eller utformas som bredare bryggor som bildar platser 
som sträcker sig ut i vattnet.

Exempel på bryggor från Sandgrundsparken i Karlstad.

Bryggor föreslås längs kajkanten. Utformningen av dessa kan antingen vara bryggpartier som sträcker sig ut i vattnet och bildar platser alternativt som i illutrationen där 
bryggan går längs med kajkanten.

Exempel på bassäng i parkmiljö från det återinvigda Vanadisbadet i Stockholm.
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Aktivitetsstråk och lek
Idéer om trädkojor, skate, lek för riktigt små barn och bollplaner inkom 
bland annat i medborgardialogen och längs lekstråket föreslås en mång-
fald av olika typer av lek och aktivitet för att locka olika målgrupper till 
parken. Stråket ska även erbjuda aktivitet för personer med 
funktionsnedsättning. Aktivitetsytan hålls samman av en gemensam mark-
beläggning och avgränsningar mellan olika aktiviteter och mot omgivande 
park skapas där det fi nns ett säkerhetsbehov exempelvis i lägen nära 
vatten. Ljussättningen gör området attraktivt och tryggt även under årets 
mörkare årstider. Ytorna har god insyn och bra belysning för att öka 
känslan av trygghet. I anslutning till stråket föreslås också någon typ av 
mindre, öppen byggnad eller takkonstruktion som kan ge skydd för regn 
eller ge skugga.  

I vissa fall går sittplatser och avgränsningar mellan olika ytor att 
anpassa så att de kan användas för skate. Flera idéer om en 
betongpark fi nns i den digitala kartan och ett sätt att bjuda in denna 
målgrupp är att göra delar av stråket möjligt att använda för skate. 
Foto: Igor Jovanovic

Sittplatser i en lekfull tappning bör fi nnas längs stråket. Foto: Nola, 
fåtöljen Parco

Byggnad i miniformat i Pelle Svanslösparken i Uppsala. 
Byggnaden kan fungera som regn- och solskydd.

Ny parcourpark i Uppsala. I dialogen inkom några idéer om parcour i Stadsparken. En 
sådan aktivitet skulle kunna fungera i parken då den kan användas av en bred målgrupp. 

Längs lekstråket föreslås fl era olika aktiviteter för olika målgrupper. I medborgardialogen föreslogs trädkojor och en lekyta inspirerad av detta kan vara ett alternativ.
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Bro och brygga 

Flera olika idéer kring broar och bryggor inkom i medborgardialogen. 
Syftet är att öka åkontakten i parken men också att göra parken i sig mer 
lättillgänglig.
  

Bro
Stadsbyggnadsförvaltningen har utrett placering av en ny gång- och cykel-
bro någonstans mellan Nybron och Rådhusbron. Det läge som trafi k-
avdelningens utredning ”Förbättrad koppling över Eskilstunaån genom 
ny gång-och cykelbro” har utsett till det mest lämpliga ur trafi ksynpunkt 
är i förlängningen av Klostergatan. I det läget förbättras gång- och cykel-
vägnätet genom att skapa en god tillgänglighet till Centrum från stadens 
norra och östra delar. Detta innebär att bron placeras i Stadsparkens 
sydöstra del.  Det fi nns fl era olika förslag för placeringen av bron men 
detta förslag är dock det som till största del påverkar Stadsparken.

En bro i det läget skulle påverka Stadsparken på följande sätt:

- Bron skulle hamna nära holmens östra kajkant och förta effekten av 
dess fria läge i ån.

-Vyn över Eskilstunaån från parken och främst från holmen skulle 
påverkas negativt. Den breda vattenspegeln skulle brytas och mista en del 
av sin kvalité. Detta skulle kunna leda till att parken tappar en del av sin 
attraktivitet. Val av utformning av bron är därför viktigt. 

- Tillgängligheten till parken skulle öka vilket skulle kunna leda till större 
nyttjandegrad av parken.

- Ett större fl öde av fotgängare och cyklister skulle passera i utkanten av 
Stadsparken, främst dess östra sida. Ett stort fl öde av cyklister skulle 
kunna påverka denna del av parken negativt genom att störa de 
människor som vistas just där. Samtidigt kan ökade fl öden ge en 
trygghetskänsla. Antal cyklister i övriga delar av parken skulle däremot 
troligen minska då en ny bro skulle avlasta parken genom att cyklister från 
Strandgatan och Klostergatan kan välja den nya bron istället för att cykla 
genom parken. Detta skulle kunna ge mindre folkliv i parken och 
möjligen en minskad känsla av trygghet.

Byggnad i parken

Många idéer i medborgardialogen rörde någon form av serverings-
byggnad, exempelvis ett café eller kiosk. Här nedan presenteras tre 
alternativa placeringar av en byggnad i Stadsparken. Redovisningen nedan 
beskriver olika konsekvenser vid placering i olika lägen. Någon utredning 
kring driftsform, kundunderlag, driftskostnader etc. har inte gjorts och 
behöver därför utredas vidare. 
 
Byggnaden bör innehålla någon form av servering, ha generösa öppet-
tider under alla årstider, erbjuda toalett till parkbesökarna, ha plats för 
förtäring av medhavd matsäck och under sommartid kunna ha plats för 
uteservering. Byggnaden skulle också kunna hysa andra aktiviteter och 
verksamheter än enbart service, exempelvis förråd och personalutrymmen. 

Parken är indelad i fl era olika detaljplaner och en större byggnad kan enligt 
dessa endast placeras på holmen där resturangen Åbryggan låg. För att 
kunna bygga en ny servering på någon av de föreslagna platserna krävs en 
ny detaljplan. Kiosker skulle kunna passa bra in i parken på fl era platser 
och ingår i användning “Park” och skulle därför vara möjlig att bygga utan 
ny detaljplan.

Byggnaden förutsätts ha en god gestaltning som passar miljön samtidigt 
som den tillför något nytt och intressant till parken. 

Placering A
Byggnaden placeras nära den öppna ytan vid konstverket Guds hand och  
i anslutning till den föreslagna entréytan.

+ Byggnaden placeras i ett soligt läge nära vattnet med utsikt.
+ Byggnaden ligger centralt i parken i ett läge som många passerar. 
    Byggnaden skulle kunna integreras i entréytan.
+ Den hårdgjorda enréytan kan fungera som handikapparkering och för
   varutransport.

- Byggnaden placeras på en av de fungerande ytorna och konkurrerar
  med aktiviteten som fi nns där idag.
- Platsen är relativt öppen vilket kan göra att naturlig skugga en solig dag i
  anslutning till byggnaden är svår att hitta.
- Byggnaden placeras relativt långt från aktivitetsstråket.

Placering B
Byggnaden placeras vid dammen i den östra delen av parken.

+ Byggnaden fungerar som rumsavgränsning mot vägen och skapar   
   därmed ett trevligt rum mellan byggnaden och dammen.
+ Byggnaden är lätt att nå för varutransporter och man undviker trafi k i   
   parken. Detta gäller även handikapparkering som kan placeras nära 
   byggnaden.

- Platsen omgärdas av många träd och är mörk.
- Platsen ligger långt från ån och kan upplevas ligga avsides.

Placering C
Byggnaden placeras i rundeln i närheten av den plats där scenen tidigare 
stod.

+ Byggnaden placeras i ett centralt läge i parken.
+ Byggnaden placeras i ett läge med fi n utsikt över ån.
+ Byggnaden placeras på en plats i parken där det idag fi nns en öppen yta   
  utan egentlig funktion i dagsläget.

- Placeringen skapar trafi k i parken och ett behov av kringytor för 
   vändning  och handikapparkering.
- Vissa åtgärder i vegetationen krävs för att skapa en ljus och solig plats.
- Byggnaden konkurrerar med de aktiviteter som föreslagits på platsen.
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Barn- och mångfaldsperspektiv

I dialogarbetet var ambitionen att få in synpunkter från så många olika 
grupper som möjligt. Speciellt intressant var dock att få reda på vad de 
som ofta vistas i parken tycker och därför genomfördes en inspirationsdag 
i parken där idéer samlades in på plats.

En insats i dialogarbetet var speciellt riktat mot barn och delar av arbets-
gruppen gjorde därför ett besök på Slottsskolan. Den digitala kartan 
presenterades och barn från årskurs 1 fi ck tillsammans lägga till idéer 
direkt i kartan. Andelen personer under 18 år som deltog i dialogen var 
trots denna insats relativt låg. Barnperspektivet har beaktats genom att 
synpunkterna från barn under 18 år har studerats och diskuterats i 
projektgruppen.

Troligtvis kommer en upprustad park med fl er aktivitetsytor anpassade 
för olika åldrar att på ett bättre sätt kunna fungera som en målpunkt och 
samlingsplats för barn och ungdomar i Eskilstuna. En serveringsbyggnad 
med plats för matsäcksrum och toaletter förbättrar förutsättningarna för 
barn att vistas i parken. 

I arbetet med utvecklingsplanen har jämställdhetsperspektivet beaktats 
genom att arbetsgruppen uppmärksammat och diskuterat ämnet. 
Diskussioner kring hur aktivitetsytor anpassas för så många som möjligt, 
hur belysning anpassas för att öka upplevelsen av trygghet och hur 
vegetation placeras har diskuterats. 

Genom att föreslå en förbättrad belysning i parken och genom att fl ytta 
ut planteringarna en bit från gångvägarna förbättras förutsättningarna för 
den upplevda tryggheten. Otrygghet begränsar ofta rörligheten i staden 
för vissa grupper och är därför en viktig aspekt att arbeta med för att öka 
jämställdheten. Ambitionen är också att de förslag för aktivitetsytorna som 
beskrivits i så stor utsträckning som möjligt ska passa både fl ickor, pojkar, 
män och kvinnor i olika åldrar.

I medborgardialogen inkom några idéer som anknöt till tillgänglighet i 
olika former. Exempel på detta var soffor i olika höjd och upphöjda 
planteringsbäddar. En önskan om att undvika plattor eller gatsten på 
parkvägarna inkom också och utgångspunkten i parken är att i så stor 
utsträckning som möjligt använda sig av stenmjöl vilket kan fungera för 
rullatorer och rullstolar om ytan håller en god kvalité. Upphöjda 
planteringsbäddar föreslås också bli ett inslag i fi nparksdelen vilket skulle 
kunna till gängliggöra plateringsytor för en del rörelsehindrade. Även
möbler i olika utformning fi nns med som förslag under rubriken 
aktivitetsytor. 

Bro

Brygga

Brygga
Kommunen har fått ett medborgarförslag som föreslår bryggor längs 
Eskilstunaåns nordöstra kajkant mellan Stadsparken och Djurgårdsvägen. 
Detta skulle påverka Stadsparken på följande sätt:

- Tillgängligheten skulle öka vilket skulle kunna leda till större 
nyttjandegrad av parken.

- Ett attraktivt promenadstråk till parken skulle tillgängliggöras och bli en 
länk mellan Gamla Staden och Stadsparken. Åstråket skulle bli mer 
sammanhängande och Stadsparken inkluderas i detta på ett bra sätt.

- Utsikten över sträckan skulle påverkas. Val av utformning av bryggor 
och integrering i miljön är avgörande.

Genomförande 

Parken är indelad i olika mindre projekt och delar som redovisas separat. 
Förslagsvis genomförs varje delprojekt med en inledande utredning av 
befi ntliga förhållanden, förutsättningar och med en gestaltning som
uppfyller de riktlinjer som fi nns i utvecklingsplanen. Därefter följer 
projektering och byggnation. Genom att dela upp upprustningen i mindre 
delprojekt kan arbetet fortgå under fl era år och påverka användningen av 
parken under byggnationen i en mindre grad. Investeringarna kan också 
genomföras i den takt som är ekonomiskt genomförbar. Se prioritering av 
projektdelarna i separat genomförandeplan.
    
En upprustning av Stadsparken kommer att öka behovet av skötsel och 
driftskostnaderna beräknas därför att öka.

Arbetet med parken inleds med en inventering av djur- och växtlivet. En 
inventering av träden och en vårdplan för dessa tas också fram i ett tidigt 
skede. 

De röda punkterna markerar ungefärlig sträckning av bron respektive bryggan.


