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1
Överblick

Förundersökningen klargör vilka kulturhistoriska värden som 
stadsdelen har och visar därmed på vilka utgångspunkter som 
den framtida utvecklingen bör ta avstamp i
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SAMMANFATTNING
Årby är en speciell miljö i Eskilstuna. Som ett av de vik-
tigaste och tydligaste områdena från efterkrigstiden och 
dess stadsbyggande utmärker sig Årby. Området är upp-
fört som en helt ny stadsdel och byggt under en kort tid 
i mitten av 1960-talet. Orsaken till uppförandet av stads-
delen under den begränsade tiden är många. Dels med-
förde den expansiva och viktiga industrin i Eskilstuna 
många nya arbetsplatser efter kriget, vilket resulterade 

Den låga bostadsstandarden som präglat svenska städer 
långt in i efterkrigstiden skulle även byggas bort med 
nya moderna och goda bostäder. 

Vid 1900-talets mitt hade även modernismen som rörel-
se på allvar slagit igenom i stadsplaneringen. Förutom 
hög standard skulle rationalitet möjliggöra att uppföra 
den goda staden till rimliga priser. Det byggdes på höj-
den för att frigöras yta för grönska. Rationaliteten blev 
en del av estetiken där det rytmiska och upprepande 
var något att vila ögat på. Att bilen bara något decenni-
um tidigare börjat tagit plats i staden medförde att nya 
stadsdelar uppfördes så att människor skulle kunna bru-
ka miljön utan att riskera bli förgiftade eller påköra av 

De stora volymerna och den tydliga kontrastverkan 
utmärker Årby i Eskilstuna. Dess placering invid E20 
medför att området utgör en viktig och tydlig entré in 
till staden. Området är känsligt för förändringar som 
ändrar dess karaktäristiska exteriörer och volymer samt 
luftigheten i området. Den tydligt präglande grönst-
rukturen, med park och gröna gårdar är särskilt viktigt 
för områdets karaktär och kulturhistoriska värde. Även 

-
sättningsvis kan utläsas att detta är en miljö planerade 
efter människor och inte efter bilar. För framtida explo-

norr om bebyggelsen. Den stora skalan medför utrymme 
till frihet i gestaltning såvida stadsplaneidealen respekt-
eras och inte områdets sammantagna karaktär påverkas 
av mycket stora volymer.

UPPDRAG, SYFTE OCH METOD
I planprocessen för 
av ett ökat kunskapsunderlag i form av en utredning 
med kulturhistorisk värdering, prioritering och övergri-
pande rekommendationer för kommande planering och 
underhåll. Denna rapport är en antikvarisk förundersök-
ning som består av en landskaps- och bebyggelseanalys 
som kan fungera som ett underlag för beställaren i den 
fortsatta planprocessen.

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 förutsättnings-
lös och tar inte ställning till något speciellt förslag till 
förändring 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-

och dess fysiska uttryck samt att göra en bedömning av 
hur fullständig och relevant miljön är ur kulturhistorisk 
synvinkel.

Uppdraget
Uppdraget resulterar i två rapporter, en antikvarisk 
förundersökning som redogör för kulturmiljöns förut-
sättningar samt en konsekvensbeskrivning av exploate-
ringsplanerna för Årby. 

Förundersökningen innefattar en värdebeskrivning, en 

värden, behov och tålighet. Rapporten ska fungera som 
vägledning vid kommande ärenden i området. Förun-
dersökningen ska ge en sammanfattande beskrivning av 
planområdets kulturhistoriska utveckling och värden. 
Med förundersökningen som grund utförs sedan konse-
kvensbedömning. 
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Läsanvisning
Förundersökningen inleds med detta inledande kapitel 
som beskriver uppdragets art samt undersökningens 

kulturhistoriska värdena. I andra kapitlet redogörs för 
det planerande skedet, dvs vilka förutsättningar som 
bör vara utgångspunkten för framtida förändringar i 
området. Detta görs genom en beskrivning av områdets 

riktlinjer. Här presenteras även tidigare ställningstagan-
den och fornlämningsbilden, vilka bör ses som förutsätt-
ningar. Det tredje kapitlet redogör, steg för steg hur de 

så som helhet och relevans. Det fjärde kapitlet är en 
beskrivning av områdets karaktär, på såväl en övergri-
pande nivå som på en mer detaljerad nivå. Karaktärise-
ringen utgår i princip helt från dagsläget och det utfö-
rande och skick miljön är idag. Det avslutande kapitlet 
behandlar Årbys historik, samt den historiska kontext i 
vilket Årby tillkommit.

Avgränsning

är främst baserad på planområdet för Årby. Förunder-
sökningens tar även hänsyn till Årbys närområde. Detta 
eftersom de övergripande kulturhistoriska strukturerna 
och sammanhangen sträcker sig utanför planområdet. 
Åtgärder som utförs inom planområdet kan medföra 
konsekvenser för kulturmiljö utanför området. 
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KULTURHISTORISKA VÄRDEN
Begreppet kulturhistoriskt värde
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.Som ut-
gångspunkt ska Boverkets byggreglers handledning till 
tolkningen av centrala begrepp användas. 

För kommunens ansvar och skydd av värdefulla bebyg-
gelsemiljöer är begreppet särskilt värdefull ett centralt 
begrepp, ftersom den särskilt värdefulla bebyggelsen 
inte får förvanskas.. Att en byggnad är särskilt värde-
full innebär att en byggnad eller miljö ska representera 
ett historiskt skede eller process särskilt väl eller att 
byggnaden eller miljön ska ha få motsvarigheter. Äldre 
miljöer av mindre bestånd är oftast mer självklara som 
särskilt värdefulla, än de moderna miljöerna av större 
bestånd.

Kulturhistoriska värden i Årby 
Årby, uppfört 1963-1966, är en representant för 
efterkrigstidens (ca. 1945-1980) stadsbyggande 
och estetiska ideal. Området berättar om en tid av 
kraftig tillväxt inom industrin, där Eskilstuna som 

landsbygden som från det krigshärjade Europa som 
en ökad förväntan på välfärd. Befolkningen ökade 
allt eftersom arbetstillfällena i stadens väletablerade 

framträdde.

Den sammanhållna och avgränsade stadsdelen är ett 
tydligt uttryck för tidsandan. Genom stadsplanen med 
centrum, skola och bostäder kan det lätt utläsas att Årby 
är uppfört som en helt egen stadsdel. Miljön ger även 
en god överblick över tidens stadbyggnadsideal med 

präglad av grönska.

Årby uppträder som ett monument över tiden med 
sin stora skala och dominans i stadsrummet, just vid 
entrén till Eskilstuna. Estetiken och gestaltningen är 
välavvägd där materialverkan, rytm och symmetri 
samt enhetlighet utgör de bärande inslagen. Särskilt 
utmärker sig teglet som fasadmaterial som präglar såväl 
Eskilstunas äldre, som yngre miljöer, och ger Årby sin 
karaktär

I förhållande till plan- och bygglagen bör Årby 
betraktas som ett särskilt värdefullt bebyggelseområde. 
Årby påvisar särskilt väl brytningen mellan det 
hantverksmässiga och småskaliga 1950-talets 
bostadsbyggande och det sena 1960-talets och 
1970-talets mer industriella och rationella byggande 
och gestaltande. Ett stadsbyggande för människor där 
grönska, god standard och den upprepande unisona 
estetiken präglar stadsbyggnadsprojektet.

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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2
Att vårda, 
utveckla 
och stärka 
kulturmiljön

Nationella kulturmiljömål

Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som be-
varas, används och utvecklas.

Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att 
förstå och ta ansvar för kulturmiljön.

Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa 
till kunskap, bildning och upplevelser.

En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att 
kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen
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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 med tydliga samband 
samt blandade miljöer har högre potential att klara viss 
förändring. Små och subtila uttryck och enhetliga miljö-
er har högre känslighet. Detta gäller även samband som 
har påfrestats eller är otydliga exempelvis genom att 
strukturen har brutits, omvandlats eller byggts om.

Mycket känsligt

Känsligt

Tålig
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Känslighet och tålighet i Årby
Årbyområdet representerar en tydlig tidskontext då 
området uppfördes under en avgränsad tid. Strukturella 
tillägg eller ändringar av miljön har knappt gjorts. Årby 
är därför som helhet känslig för förändringar av plan- 
och bebyggelsestrukturen. 

upprepande mönster och enhetlig estetik är känslig 
för förändring, miljöns fasader har förändrats. Vidare 
påverkan som görs utan större varsamhet kan helt 
förstöra det kulturhistoriska värdet, särskilt känslig 
är tegelfasader för ändring då dessa utgör ett bärande 
karaktärsdrag och en kulturhistorisk kvalitet. Den 
varierande volymverkan, tydligt komponerad är mycket 
känslig för förändring så som tillkommande volymer i 
på- eller tillbyggnad. 

Områdets storskalighet medför dock en tålighet för 
tillägg i dess utkanter, om ny bebyggelse inte dominerar 

de norra parkeringsplatserna till idrottsplanerna 
och strövområdet Årbygård, samt i siktlinjer från 
motorvägen och leden in till Eskilstuna. 

Områdets grönstruktur med den centrala parken 
bedöms som mycket känsligt för förändring. 

grundar sig i den ursprungliga intentionen om 
tillgängligheten till gröna ytor och en boendemiljö i 
grönstrukturer.

stadsrummet utgörs av den bilfria centrala parken. 

ringvägen runt Årby vilket medför att området helt 

Parkeringsytorna i området har ett kulturhistoriskt 
värde, men är väl tilltagna. Detta ger en tålighet för 
förändring, främst av de stora ytorna i områdets norra 
del. Övriga parkeringsytor bedöms som känsliga för att 
bevara områdets läsbarhet. Även om delar av områdets 
parkeringsytor, så som dem i norr, tas bort bedöms ändå 
områdets läsbarhet som god. Om ringleden kring Årby 
samt andra parkeringsytor bevaras understryks tidens 

den sammantagna och repetitiva gestaltningen 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 
samt som stänger till området, minskar dess luftighet 
och utgör visuella barriärer.

Mycket känsligt

Känsligt

Tålig
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FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Bevarande och utvecklande står inte i motsats till var-

-
vändas i utvecklingen av ett område. I förvaltandet samt 
förändringen av äldre miljöer bör de kulturhistoriska 
värdena utgöra en grundförutsättning 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. Exempelvis bör den goda tillgången på 
grönytor understrykas och vidareutvecklas. Genom vi-
dare utvekling av kringområden runt Årby kan struktu-
rer till och från stadsdelen stärkas och tydligare entréer 
skapas, gärna präglade av grönska.

Områdets dominans av grönstruktur ger en grön luftig-
het. Denna bör särskilt värnas och utgöra en förutsätt-
ning i vidare exploatering. Gräsade ytor bör premieras 
istället för asfalterade gator och trottoarer. Grönstruk-
turen utgör en påtaglig boendekvalitet samtidigt som 
det är ett typiskt uttryck för tidens planering och idé om 
den goda staden. Bebyggelsen vid Årby skapar ett av-
skärmat inre grönt rum för människorna som bor i om-
rådet, vidare exploatering bör även den utgå från denna 
kvalitet. Fokus bör fortsättningsvis ligga på människor-
nas närhet till rekreation i den stadsnära vegetation.

Parkmiljön bör bevaras och tillägg bör utföras utifrån 
ursprungliga idéer och ideal

-
liga värden återställas. De få bevarade byggnadsdetal-

-
dernas exteriörer bör ha samma materialverkan

Tegelfasaderna bör bevaras och underhållas

Om en åtgärd kan påverka områdets sammantagna 
gestaltning bör antikvarisk kontroll utföras av sak-
kunnig, i ärende om lov.

Nyexploatering bör utföras med stor hänsyn till den 

Nyexplaotering på parkeringsplatser bör göras utifrån 
områdets inplanerade kvaliteter och kulturhistoriska 
värden

Området som helhet bör präglas av grönska, där öpp-
na ytor bör gräsläggas

Gröna stråk mot norr bör bevaras och understrykas. 
Nya gröna stråk kan med fördel inrättas, för att inte 
minska Årsbys typiska gröna prägel

Gaturummet bör gestaltas med omsorg och vara präg-
lat av grönska. Träd längs gator kan med fördel plane-
ras.

Byggnadshöjder och volymverkan bör hållas lägre 
-

ten i landskapet

-

bebyggelse. Däremot kan material, så som tegel med 
fördel användas. Eventuell kvartersstruktur kan lämp-
ligen vara uppbruten och slutna kvarter med privata 
gårdar bör undvikas. Detta för att skapa en viss enhet-
lighet inom stadsdelen.
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BEFINTLIGA 
STÄLLNINGSTAGANDEN

Planer och program

Årby är utpekat i översiktsplanen som kulturmiljö av 
kommunalt intresse.

Urval av kommunens ställningstagande till kulturmiljö-
er:

i samband med varje förändring och förnyelse. Särskilt 
värdefulla kulturmiljöer undantas från exploatering 

Dagens nya bebyggelse och anläggningar lägger till en 
årsring utan att radera ut tidigare generationers spår. 

I samband med exploatering tas hänsyn till landskapliga 
-

ändring och förnyelse är platsens identitet, historia och 
landskapets karaktär grund för gestaltningen.

Eskilstuna kommun saknar ett uppdaterat kulturmil-
jöprogram, ett nytt program är under framställning.

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

Från inventeringen gällande Årby:

Årby är väl visserligen mycket tidstypiskt, men blev 

åkermarken som tillhörde Årby gård mellan åren 1963-

skär E20 av kontakten med Årbyskogen i öster har man 
Västergatan, i söder Torshällavägen och i väster Vallby 
industriområde. Förutsättningarna för ett attraktivt 
boende är alltså inte de bästa. Detta har satt sina spår i 

vis försökt försköna miljön runt husen, med mycket 
varierande resultat. Flera av husen har tilläggsisolerats 
med nya fönster och plåtfasader. Inte heller de illa un-

80-tals färger är särskilt lyckade. Att skötseln av parken 
verkar vara mycket sparsam gör också att Årby känns en 
aning slitet. Trots det så har faktiskt Årby en del kvalité-

väldigt lummig, lägenheterna välplanerade och ljusa 
och små odlingslotter har gjorts iordning för de boende. 
Men tyvärr är ursprungs arkitekturen förvanskad, en del 
av de tidigare slätputsade husen med röda tegelgavlar 
har ju fått plåtfasader med fält i olika färger, vilket gör 
att de tidigare ganska strama husen ger ett plåttrigt in-

-
empel balkongerna vid Fristadsgatan 8 med korrugerad 
plast som vägg och de konstnärliga utsmyckningarna i 
portarna till husen vid Fristadsgatan. Fasaderna bör vid 
eventuella renoveringar återfå originalfärgsättningen. 
Balkongerna vid Fristadsgatan 8 bevaras. Senare tiders 
tillskott i form av staket, lusthus och andra ”dekoratio-
ner” kan med fördel tas bort ifrån parken.
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FORNLÄMNINGAR
I  kända fornlämningar. 

på kartor från andra halvan av 1600-talet. I anslutning 

och järnålder som har blivit undersökta och borttagna. 

samma tid. Dessa gravfält har också blivit undersökta 

att medeltida källor beskriver att det ska ha funnits ett 

undersökningar vid Kapellbacken dock utan att något av 
antikvariskt intresse påträffades.  

Samtliga fornlämningar är skyddade genom kulturmil-
jölagen (KML). Det gäller både kända, registrerade forn-

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 fornlämning-

syfte att, så långt det är möjligt, undvika och minimera 
ingreppen i fornlämningar. Om en fornlämning påträf-
fas under grävning eller annat arbete ska arbetet ome-
delbart avbrytas och länsstyrelsen kontaktas.
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Originalskiss av parkmöbler i Årby. Skissen utförd av Lisa Bauer, ArkDes Arkiv

Originalskiss av Årbys centrum, ArkDes Arkiv
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3
Kulturhistorisk
utredning

Den kulturhistoriska utredningen och värderingen genomförs 
-

val, värderingen görs i två steg. Initialt avgränsas en berättelse, 
denna utgörs av en tids- eller processkontext eller en blandning 

är bärande och möjliggör att berättelsen är utläsbar. I detta steg 
ingår även en bedömning i vilken grad miljön återspeglar berät-
telsen och hur relevant berättelsen är.
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KULTURHISTORISK VÄRDERING

I värderingen  av modernismens miljöer ställs särskilda 
krav på metod och kriterier. 1900-talet var en omväl-
vande tid med många, tydliga och stora berättelser. 

den stora massan av byggnader uppförda under 
1900-talet, särskilt från efterkrigstiden och framåt. På 

-
presenterar denna tid. Att modernismens miljöer är så 
unga och oftast uppförts med hög kvalitet i materialval 
och byggtekniker samt att bostäderna varit funktionella, 

välbevarade.

Dock har de kraftiga reaktionerna mot efterkrigsti-

olika grad, såväl medvetet som omedvetet, hanterats 
ovarsamt och/eller förvanskats. I den kulturhistoriska 
värderingen av modernismens miljöer bör därför hel-
heten, det vill säga hur komplett och bevarad miljön är, 
viktas särskilt tungt. Detta
som har så höga värden och på ett särskilt tydligt sätt 
möjliggör för framtiden att avläsa berättelsen om den 
svenska efterkrigstiden och dess speciella historia.
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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 

-
liggande landsbygden skedde tidigt i Eskilstunatrakten. 
Den tidiga och kraftiga industrialiseringen och urba-
niseringen av staden och trakten medförde ett stort 

innebar en ständig och påtaglig 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 

-
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 

nya stadsdelar uppfördes för att bereda hem åt den väx-
ande arbetskraften. 

Den starka tillväxten som präglade efterkrigstidens 
Sverige och västvärlden innebar stora förändringar av 
samhället. I Sverige byggdes folkhemmet och välfärden 

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. 

De nya bostäderna som uppfördes skulle vara moderna, 
ljusa, praktiska och anpassade efter den moderna famil-
jen. Hög standard och närhet till service präglade hela 
stadsbyggandet, detta genomsyrade i regel även utemil-
jöerna där rekreation och möjlighet till lek och umgänge 

-
ken hade sedan bara något decennium blivit en domine-
rande del av städernas gaturum och skördat många liv. 
Bilen gav även möjlighet till effektiva transporter.  Detta 

-
rerade gårdar och utemiljöer där bilar och människor 
hölls avskilda.

Genom att bygga på höjden frigjordes mark åt hälsosam-
ma och trevliga grönytor.

har Årby gård ägt området där dagens bostadsområde 
ligger. Marken utgjordes av odlingsmark för gården tills 
den avstyckades. E20 drogs över ägorna och söder om 
motorvägen anlades en av Eskilstunas nya stadsdelar, 
komplett med bostäder, centrum, skolor och närhet till 
rekreation. Årby uppfördes under rekordåren, det vill 
säga under en tid av mycket stor bostadsproduktion då 
städerna växte med nya stadsdelar på mark som tidiga-
re inte varit bebyggd. Området uppfördes mellan 1963 
och 1966 och ritades av den välkända arkitekten Gustaf 

-
kilstuna. Landskapet, och då särskilt parken mellan hu-
sen ritades av den välrenommerade landskapsarkitekten 
Walter Bauer. Årby planerades efter människor och 

Istället utgörs områdets centrala delar av en stor park. 
Årby och skulle vara det 

dominerande inslaget i stadsdelen. Parkering och körba-
nor förvisades till områdets utkant. 

Årby uppfördes i en tid då energin var billig. Uppvärm-
ningen av bostäderna skedde centralt och tillgången 
på fossila bränslen tycktes oändlig. I sviterna efter 
1970-talets energikris när samhällets sårbarhet för 
oljebrist uppdagades ställdes statliga bidrag till förfo-
gande för tilläggsisoleringar av äldre bebyggelse. Bara 
decennierna efter uppförandet av Årby påbörjades 
förändringsåtgärder av bebyggelsen, genom tilläggsiso-
lering av fasader. Att områdets olika fastigheter ägdes 
och förvaltandes av olika bolag medförde att olika åtgär-
der och lösningar vidtogs för att sänka energiförbruk-
ningen.
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Sammantagen värdering

I begrepp av läsbarhet ger Årby möjlighet att se och förstå en 
tid av upprustning av den sociala välfärden, bostadbeståndet 
och den svenska industrin.

Årby representerar en tydligt avgränsad tidskontext, 
efterkrigstiden. Områdets planstruktur och uppbyggnad 
är helt bevarad där särskilt den stora centrala parken 

-
gör en kvalitet typisk för efterkrigstiden. Centrum och 
service är fortfarande i funktion och områdets skala och 
volymverkan har inte ändrats eller störts av tillägg eller 
rivning.

I detalj har byggnaderna dock förändrats. De övergri-
pande gesteltningsmässiga dragen så som den kontras-
terande färgsättningen och spelet mellan det solida och 
tunga teglet och den lättare putsen är överlag bevarad. 
I parkmiljön har tillägg gjorts men som inte avviker 
eller arbetar mot den modernistiska kontexten och 
därför inte påverkar parkens helhet. Vissa fasader har 
beklätts med skivmaterial vilket ändrat materialverkan, 
dessa åtgärder medför även att bebyggelsen på nära 
håll har förlorat den enhetlighet som så typiskt präglar 
modernismens estetik. Till detta har detaljer och delar 
bytts så som balkongfronter och portar, vilket bidrar till 
områdets ur modernistisk aspekt brokiga gestalt. Till-
läggsisoleringar som vidtagits innebär att fönster ligger 
insjunkna i fasad, vilket medför svårigheter att uppleva 
arkitekturens ursprungliga eftersträvan av skönhet ge-
nom den enkelhet som fönster i liv med fasad utgör.

Årbys uttryck är en kännetecknande miljö och företeel-
se för sin historiska kontext. Detta kan särskilt utläsas 
genom grönstrukturen som tydligt präglar hela stads-
delen, dess skala och väl genomarbetade helhetsgestalt-

från uppförandet inplanerade serviceutbudet samt pla-
ceringen i staden. Den kulturhistoriska relevansen för 
Eskilstuna är hög då Årby utgör en av de mest utpräg-
lade modernistiska miljöerna från början av 1960-talet 
och som ansluter till en rad andra projekt runt om i 
Sverige. Detta från när byggandet rationaliserades yt-
terligare från 1950-talets stora men fortfarande något 
hantverksmässiga bostadsproduktion. Ur ett nationellt 
perspektiv har Årby en måttlig till låg relevans. Att mil-
jön inte bär en fullständig helhet utan att arkitekturen 
och byggnaderna har förändrats, innebär att förståelsen 
för historien bättre kan fås i andra miljöer i landet.

-



21

Värdefulla karaktärsdrag, uttryck, egenskaper och särarter

-
fert i området

Avskild stadsdel där ringleden tydligt markerar stadsdelens gräns och randzon

Systematiskt och rytmiskt, fritt placerad bebyggelse som skapar olika rum

Centrumbildning med service lokaliserad till en plats

En luftig bebyggelsestruktur med öppningar/släpp mellan husen

En hög exploateringsgrad som frigör grönytor

En skulptural placering ocg dominans i landskapet

Stadsrummet utgörs av park och gröna ytor istället för gatumiljöer

En park som är uppförd för människor att bruka, med utrymmen för såväl barn som 
vuxna

Gårdar och avgränsade rumsligheter, olika parkrum

Grönstruktur som ansluter till sportfält och i förlängningen strövområde

Variation av växter och trädarter. Uppvuxna träd

Landskapskonst

Väl avpassade volymer, monumentala men uppbrutna

Rytmisk placering av volymer som ger en förutsägbar och enhetlig variation i miljön 
och skapar olika rumsligheter

En rytmisk och symmetrisk gestaltning med väl avvägda materialval. Symmetrisk 
och repetitiv fönstersättning, indragna balkonger, horisontella färgfält

De platta eller inte synliga taken med liten takfot

Tydliga kontrasteringar i material och kulör, som ger liv i arkitekturen, där tegel mö-
ter puts och mörka nyanser möter ljusa

Konst och utsmyckningar, så som reliefer vid entréer och trapphus
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4
Karaktär, 
struktur och 
samband

Årbys har en utpräglad karaktär och platsmässig identitet. Årbys 
utpräglade modernistiska gestalt sätter inte bara prägel på stads-
delen utan även på närområdet och utgör en nära på monumen-
tal entré in till Eskilstuna.
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ÖVERGRIPANDE KARAKTÄR

sammanhängande bebyggelse som avgränsas av 
Årbygatan i väster, norr och söder samt av vägen som 
övergår till Fristadsvägen i söder. Dessa vägar skapar en 
ringled som omsluter hela Årbyområdet. Utanför dessa 
lokalgator går E20 norr om-, Mälarvägen öster om- och 

en tydlig avgränsning för området. Samtliga byggnader 
är uppförda med gavlar i rött tegel och vitfärgad puts 
eller skivmaterial i långsida. Färgsättning på husen 
varierar med accentfärger i gult, grönt och rött. Husen i 
Årby är de högsta, norr om Eskilstuna centrum

Landskapet
Årbys tydliga avgränsning och storskalighet medför att 
området upplevs som ett tydligt fristående område i 

att Årby är ett tydligt och viktigt inslag i stadsbilden. 
Området ses i siktlinjer från stora delar av norra 
Eskilstuna. I vyer från motorvägen (E20) dominerar 
Årby helt stadens siluett och markerar infarten till de 
centrala delarna. Detta gör Årby till en av Eskilstunas 
viktigaste entréer och utgör den första stadsmässiga 
bebyggelsen från motorvägen sett. Den stora skalan 
är ett viktigt inslag i den enkla och rationella 
arkitekturen. Skalan tillsammans med kontrasteringen 
i färgsättningen med det mörka teglet och de ljusa 
putspartierna möjliggör att gestaltningen kan uppfattas 
och upplevas från motorvägen, även i höga farter.
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Stadsstruktur
Årbyområdet har en mycket samlad bebyggelsestruktur 
men med viss variation. Området har en tydlig grund-
struktur som skapar ett större landskapsrum samt min-
dre gårdar inom stadsdelen.

Husen i norr består av lamell- och skivhus om vart 
annat i fyra till åtta våningar. Husen är belägna i ett 
rät zick-zackmönster, där skivhusen är orienterade i 
väst-östlig riktning och lamellhusen i nord-sydlig rikt-
ning. Längorna består av två stycken hus av varje typ 
och är sammanbyggda i varandras gavlar med balkong-
er. Detta skapar obebyggda gröna rum mellan varje kon-

hårdgjord yta som används till parkering. 

Husen i södra delen av Årbyområdet består också av 
skivhus och lamellhus om vartannat i fyra till åtta vå-
ningar. Husen är placerade i räta vinklar och är sam-
manbyggda vid skarvarna med balkonger på samma sätt 
som husen i norra delen av Årbyområdet. Dessa former 
upprepas med en förskjutning i höjdled vilket medför 
att lamellhusen hamnar innanför skivhusen in mot det 

boendeparkeringar och garageplatser i gavlarna på skiv-
husen. 

Östra delen av Årby består av tre stycken skivhus på 12 
våningar, vilka är områdets högsta hus. Alla tre husen 
är placerade i nord-sydlig riktning. Huset i mitten är 
tillbakadraget in i området i förhållande till de två yttre 
husen som ligger i linje med varandra. Detta mellanrum 
skapar plats för ett lägre hus som innehåller områdets 
kommersiella verksamheter. 
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Parken
Den centrala delen och hjärtat i stadsdelen utgörs av 
den stora parken som med varierande funktion utgör 
Årbys stadsrum. Parken öppnar för möjligheter att um-

placering formar olika parkrum.

Vegetationen i parken domineras av uppvuxna träd och 

av landskapskonst, med vallar som sluter en cirkel.

Centrum
Vänt mot Mälarvägen ligger Årbys centrumanläggning. 
Centrumet vänder sig bort från bostadsbebyggelsen och 

platt tak och sentida tillägg i form av uppglasade voly-

verksamheter, dels för större, så som matvarubutik.  
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KARAKTÄRSSKAPANDE 
ARKITEKTONISKA UTTRYCK
Hela Årbyområdet har överlag ett sammanhållet arki-
tektoniskt uttryck, där den enkla och rationella arki-
tekturen främst präglas av det röda teglet i gavlar som 
ger bebyggelsen en gedigen karaktär. Fasadmaterialen i 
byggnadernas långsidor varierar mellan puts och olika 
skivmaterial. Volymverkan präglas av de släta stora vo-
lymerna, där utkragande byggnadsdelar och utkragande 
volymer ger liv i fasaden. Även färgfältsindelningar bry-
ter till viss mån upp volymverkan.

Fönstersättningen är symmetrisk såväl horisontell som 
vertikal och ligger i varierad mån i liv med fasad eller 
insjukna i fasad. Balkongerna ligger antingen indragna i 
fasad eller utkragade med slutna sidor likt ett burspråk. 
Balkongfronter är utförda i antingen skivmaterial eller 
plåt. Taken är platta med små takfötter och en plåt eller 
skiva som skyddar fasaden likt en fris. Samtliga bygg-
nader möter marken direkt med en våning i botten som 
avviker med en mörkare kulör än resten av långsidan 
och som på vissa av de högre byggnaderna utgörs av en 
något indragen volym som lättar upp volymverkan.

Portar är av varierande utförande och tillkomsttid. Fler-
talet är utförda i aluminium och glas, men nya träportar 

-

utanför entréer i form av glaserad relief. I Årbys norra 

trapphusen. Relieferna kan tolkas föreställa solsystemet, 
-

let. Konsten beställdes troligen som ett uppdrag av en 
konstnär och har en tidstypiskt utförande. Trapphusens 
entréplan präglas i övrigt av genomgående ljus från de 
glasade entrépartierna och väggarna av samma tegel 
som i gavelfasader. 
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Volymverkan i området är sammanhållen och ryt-
misk, men samtidigt komponerad och varierad. Voly-
merna utgörs av tre skivhus i tolv våningar, sju skiv-
hus i åtta våningar sammanbyggda med volymer i fyra 
våningar, sex skivhus i åtta våningar kopplade med en 
lägre volym i fyra våningar.

Gavlar är helt i rött tegel. De tunga gavlarna ackom-
panjeras av de lättare putsade eller skivsatta långsi-
dorna, där även tegel förekommer som mindre gavlar 
i utkragande partier samt i listverk. Gavlar i bebyg-
gelsen mot fristadsgatan har lätt vertikalt utkragande 
partier för fönster, kortsidor i ljus puts eller skrivma-
terial.

gården. Balkonger i gavlar är helt indragna i fasadlivet 
med fronter i modernt skivmaterial eller nyare plåt. 
Balkonger i fasad mot parken är helt indragna i den 
utkragande byggnadsvolymen. Balkonger på bebyg-

fasaderna, utförda i betong likt ett hyllsystem eller ett 
burspråk. 
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Kontrasterande kulörer 
och material (tegel)
Horisontella färgfält
Geometri och rutnär

Platta tak Liten takfot

Indragna balkonger

Utskjutande byggnads-
delar

Symmetrisk fönstersätt-
ning, vertikalt och hori-
sontellt
Fönster i liv med fasad



30

Det sammanhållna och det brokiga
Årby har en sammanhållen gestaltning där volymerna 
samspelar med varandra. Byggnadsvolymerna är utpla-
cerade rytmiskt i landskapet och utgör en sammantagen 
komposition. Färgsättningen och materialverkan är väl 
sammansatt där de mörkröda tegelfasaderna framträder 
i kontrast till de ljusa långsidesfasaderna.

Under förvaltningen av byggnadernas 50 åriga historia 
-

gieffektivisering. Ägoförhållandena där olika byggnader 
har olika fastighetsägare har inneburit att fasadänd-
ringar genomförts med olika utförande. Särskilt tydligt 
framträder detta i materialverkan där fasadmaterialen 
i byggnadernas långsidesfasader varierar. Tilläggsisole-
ringar har vidtagits under olika skeden med varierande 
påverkan på bebyggelsens karaktär. Fasadmaterialen 
skiljer sig därför åt mellan de olika byggnaderna, där 
somliga har en ny puts samt ommålning och andra har 
fått skivmaterial i fasad. Balkongfronterna har bytts i 
olika omgångar och skiljer sig i såväl färg som material. 
I fasader mot gården utgör balkongerna tonsättande 
inslag i fasadens gestalt. Även portar har blivit bytta och 
utgörs idag av olika fabrikat och uttryck från olika tider.

Dessa åtgärder medför att Årby på nära håll har ett 
brokigt uttryck. 
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5
Kulturhistorisk
fördjupning

Årby har ett tidsdjup som sträcker sig långt tillbaka. Från närlig-
gande fornlämningar till kronogårdens mark och sedermera till  
att en ny stadsdel uppförs. Årbys historia slutar egentligen inte 
där utan fortsätter genom energikris och vidare in i postmoder-
nismens hantering av miljön.
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ÅRBYS HISTORIA

Gården norr om staden
Årby är en trakt med långt tidsdjup. Fornlämningsbe-

gravfält, högar och stensättningar. I närheten har även 
boplatser återfunnits. 
från 1600-talet och omnämns som ett kronohemman, 
det vill säga att marken ägdes av kronan men brukades 
och beboddes av en kronobonde. Det statliga ägandet 
innebar att Årbys ägor i princip inte ändrades genom 
skiften eller avstyckningarna förän in på 1900-talet.

Historisk karta över Årby 1646. Lantmäteriet Historisk karta över Årby 1894. Lantmäteriet



33

En ny stadsdel byggs
Föranlett av bostadsbristen och den kraftiga industriella 
utvecklingen som Eskilstuna mött från 1800-talet, upp-
fördes tusentals nya bostäder. Efterkrigstiden blev en 
mycket expansiv tid för Eskilstuna med stora stadsbygg-
nadsprojekt. Mark köptes av staden och nya stadsdelar 
anlades.

Årbys moderna bebyggelse uppfördes på de södra de-
larna av det tidigare kronohemmanet Årby. Marken 
köptes in 1938 från kronan efter tidigare förfrågan från 
markägaren om staden hade intresse av att köpa mar-
ken. Markinköpet var därav inte direkt kopplat till en 
konkret utbyggnadsplan.

Under slutet av 1950-talet fördes intensiva diskussioner 
om uppförandet av området. 1956 bildades ett konsorti-
um av olika privata initiativ och byggare. Tunabyggen, 
sedermera AB Fristaden kom att bli drivande i frågan 
om byggnationen av Årby. Även kommunen var mycket 
intresserad av en ny stadsdel i norr. Byggnationen var 
angelägen för att lösa stadens bostadsproblematik var-
vid det avtalades, mellan kommun och byggmästarna, 
om att 75 % av lägenheterna skulle uppföras som hy-

tillgängliga i den kommunala bostadsförmedlingen. De 
övriga 25 % skulle användas för saneringsåtgärder av 
innerstaden, så att äldre bestånd av innerstadens bygg-
nader kunde rivas och de boende där kunde beredas en 
ny och modern lägenhet i Årby. 

Redan 1956 bjöds det till arkitekttävling och det var 

byggnader i staden. Förslaget hette Öppen stad och 
präglades av den stora öppna parken som utgjorde om-
rådets centralpunkt. Detta skulle innebära en ny stads-
del där människor skulle kunna träffas och skapa en stor 
gemenskap i parken.

Kommunen var sedan tidigare markägare och av de 
tidiga diskussionerna var markens upplåtelseform ett 
viktigt beslut. Såväl byggherrarna som kommunen 
förordade tomträtt, för att kommunen därmed skulle 
ha ansvar för skötsel av offentliga ytor. Den centrala 
parken uppfördes på kommunens mark, samtidigt som 
gårdarna uppfördes på arrenderad mark. Gränsen mel-
lan gårdarna och parken var svår att dra och man förut-
spådde tvister om underhåll.

Även parkeringsfrågan var central, antalet uppställ-
ningsplatser för bilar skulle vara tillräcklig varvid avtal 
slöts med de privata bolag som ägde byggrätterna. Av-
talen omfattade att ett erforderligt antal parkerings-
platser skulle uppföras på var fastighets gård. Om inte 
parkeringsnormen kunde uppfyllas skulle parkeringar 
uppföras utanför fastigheten på mark som skulle arren-
deras av kommunen.

Uppförandet av bebyggelsen skulle hanteras av bolaget 
AB Fristaden som önskade sätta igång med arbetena re-
dan 1960.

Ett av tävlingsförslagen till Årby. Eskilstuna stadsarkiv.
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Årby - Den moderna staden
Årby uppfördes 1963-1966. Arkitekttävlingen omfattade 

skala och exploateringsgrad. Genomgående för samtliga 
förslag var att Årbyområdet skulle bli en egen stadsdel 
som dominerades av grönytor med den samhällsservice 
som krävdes av en stad. 

Den stora parken som utgjorde (och utgör) områdets 
centrala mittpunkt var skapad för gemenskap, 
men också för att bereda närhet till grönska och 
rekreation just utanför den egna portuppgången. 
Landskapsarkitekten för park och gårdar var Walter 
Bauer som under sin verksamma tid varit mycket 
aktiv i att skapa parker och utemiljöer som skulle 
användas och brukas, och som samtidigt skulle vara 

sorters träd och stora gräsade ytor med mindre 
buskage och rumsligheter. Mitt i parken uppfördes 
ett landskapskonstverk. Konstnären Sivert Lindblom 
skapade ett skulpturlandskap för lek och utsmyckning 
med vallar och målade träskulpturer.

Bostäderna uppfördes i varierande storlekar för att 
passa olika typer av boende. Många treor uppfördes 
vilket var en ideal lägenhet för en familj, med separat 
kök, vardagsrum, sovrum och barnkammare.

Allt var rationellt planerat och väl genomarbetat efter 
tidens rön om god bostadsstandard. Vid invigningen 
1967 hade 1361 goda och rationella bostäder uppförts.

centrala delar till dess periferi. I det vinnande förslaget 
ses en tydlig ringled kring området som pressar 

förekom i viss del invid byggnaderna men en stor del 
av parkeringsplatserna placerades i områdets norra 
periferi, likt ett parkeringsfält, men ändå innanför 
ringleden som omslöt hela området.

Centrumbildningen underströk Årbys självständiga 
ställning till staden, med den för tiden väl tilltagna 
butiksytan. I centrum fanns två snabbköp, frisör, två 
banker, apotek, bibliotek och postkontor. Även en 
tobaksaffär öppnade och höll för tiden ett annorlunda 
koncept. Kunderna kunde gå runt och botanisera bland 
pipor, cigaretter och cigarrer. Istället för expediter 
och kassörskor bemannades butiken av värdinnor. 
Skolbyggnader uppfördes, en i området och en just 

Vy över Årby med 
Klosterkyrkan i bak-
grunden. Foto: Teddy 
Aarni, Eskilstuna stads-
museum
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Lindbloms landskapsskulptur 1973, Lindbloms arkiv.

Vykort över Årby, sannolikt sent 1960-tal eller tidigt 1970-tal. Eskilstuna Vykortsförening
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Ovan: Lisa Bauers skiss över lekplats i Årby. Nedan: Lisa Bauers perspektiv av ett parkrum i Årby.
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Eskilstuna - 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-

urbanisering redan under 1800-talets första hälft med 

som följd. Bostadsbyggande lät dock dröja och stadens 
stora expansion med ny bostadsbebyggelse inleddes 
först under början av 1900-talet. Främst utgjorde mel-

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-

-
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. Den moderna staden växer fram, 1960-tal. 
Eskilskällan

2. Byggnationerna vid Tunafors 1958, Eskilskäl-
lan

3. Byggnationerna vid Skogsängen tidigt 1960-
tal, Eskilskällan

1.

2.

3.
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ARKITEKTERNA

Gustaf Lettström
Gustav Lettström avslutade sina studier vid tekniska 

arkitektkontor, som vid tiden var ett av de mest nyda-
nande kontoren i Sverige och världen. Samtidig påbör-
jade Lettström sin egen verksamhet med kontor och 
uppdrag initialt i Stockholm och Eskilstuna. Den egna 
verksamheten kom han att arbeta på fram till sin pen-
sion vid 75 år ålder. Firman Lettström Arkitekter blev 
1977 uppköpt av FFNS arkitektkontor, i vilket Lettström 
blev delägare. Under sin verksamma tid ritade han 3650 
genomförda projekt.

Lettström var en utpräglad modernist som följde tidens 
strömningar. Han var mycket aktiv under 1950-talet och 
utförde då sport- och institutionsbyggnader. I Eskilstu-
na utmärker sig denna tid med Sporthallen i tegel och 
lekfulla former. Lettström ritade även hela bostadsom-
råden som har tydlig prägel av 1950-talet hemtrevnads-

Parallellt med arbetet med Årby var Lettström även ar-
kitekt för det nya stadsbiblioteket som uppfördes 1966. 
Till skillnad mot Lettströms tidigare arkitektur präglas 
de båda projekten av en mer rationell modernism, med 
stramare och enklare uttryck. Stadsbiblioteket har även 
tydliga paralleller till tidens kyrkoarkitektur, men ex-
klusiva och solida material vilket tillsammans med den 
strama gestalten ger byggnaden ett myndigt uttryck.

2.

1.

3.

1. SIF-huset, uppfört 1968. ArkDes Arkiv

2. Sporthallen i Eskilstuna, uppförd 
1955. ArcDes Arkiv

3. Bostadshus ritat av Lettström, troligt 
tidigt sent 1930-tal. ArkDes arkiv
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Walter Bauer
Bauer var verksam under andra halvan av 1900-talet 
och är en av Sveriges mest kända landskapsarkitekter. 
Han är mest känd för sitt arbete med äldre parkmiljöer. 
Bauer var en utpräglad modernist som förespråkade 
rekonstruktioner framför restaurering. Han såg den his-
toriska parken som ett underlag att arbeta vidare med, 
men som behövde anpassas till dagens behov.  Bauer 
var mycket mån om att platserna kunde användas och 

dess färdigställande. 

”Den som planterar träd vill gärna se dem i andanom som full-
vuxna, vad nu detta ord kan innebära. Eller göra sig en före-
ställning om hur de en gång i framtiden kan komma att te sig.”

i Sverige har han varit aktiv i Österrike och Danmark. 
Bauer tillbringade även mycket av sin tid i bibliotek och 
arkiv där han botaniserade bland historiska planritning-
ar, situationsplaner och perspektivritningar.

Hans fru Lisa Bauer var konstnär och delaktig i Walters 
arbete. Hon gjorde bl.a. perspektivritningar på hur de 
planerade trädgårdarna och parkerna skulle bli när de 

Europa för att studera trädgårdskonst. 

1.

2.

3.
1. Skönstaholms landskap, utanför Stockholm ritades av Bauer, ArkDes Arkiv

2. Gunnebo slottspark restaurerades av Bauer i mitten av 1900-talet. ArkDes Arkiv

3. Landskapet vid Denvikstull ritades av Bauer på 1950-talet. ArkDes arkiv
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ETT NYTT 
STADSBYGGNADSIDEAL

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 

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.

Byggnationerna av Årby. Foto: Modellverkstaden, Eskilstuna stadsarkiv
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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-

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 

Infrastrukturen var inte uppbyggd för att bilarna skulle 
-

olyckor. Barn var extra utsatta och under 1950- och 

var framtiden och man förutsåg en kraftig ökning av 

massbilismen och i nya stadsbyggnadsprojekt kunde 
man bygga och planera så att människor och bilar säkert 

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-

närhet till motionsspår i det gröna.

Lettströms originalillustration av Årby. Foto: Modellverkstaden, Eskilstuna stadsarkiv
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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 
une architecture, 1923) framhålls hur ny teknologi och nya 
material kan möjliggöra den nya arkitekturen. Le Cor-
busier 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.

• 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
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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 

-
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.

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”.
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