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Inledning
Syfte
Kvalitetsprogrammet är framtaget för att vara ett stöd 
vid samordning och utformning av den yttre miljön 
mellan Eskilstuna kommun, berörda byggherrar och 
arkitekter. Syftet är att alla inblandade i den fortsatta 
utvecklingsprocessen ska ha en gemensam bild för att 
säkerställa god utformning och hög kvalitet i gestalt-
ningen av byggnader, gårdsmiljöer och offentliga rum. 

Kvalitetsprogrammet anger de grundläggande kva-
litetskraven och gestaltningsprinciperna för stads-
miljöns komponenter inom kvartersmark såväl som 
allmänna platser.

Användning och upplägg
Kvalitetsprogrammet är ett stöd till detaljplanen och 
hänvisar till det exploateringsavtal/markanvisnings-
avtal som tecknas mellan kommunen och respektive 
byggherre. 

Kvalitetsprogrammet ska även ligga till grund för 
bedömning av de kommande byggnaderna inom 
planområdet samt dessa byggnaders form-, färg och 
materialverkan (8 kap. 1§ pkt 2 PBL [2010:900]).

Kvalitetsprogrammet vänder sig till tjänstemän, 
byggherrar, arkitekter och fastighetsutvecklare såväl 
som till övriga intressenter för att skapa en gemen-
sam helhetsbild av det kommande området. Alla som 
är inblandade i Årby Norras utveckling har ett ansvar 
att se till att kvalitetsprogrammets intentioner följs. 
Innehållet i kvalitetsprogrammet ska fungera som 
vägledning och riktlinjer vid planering, utformning och 
projektering av Årby Norra. 

Vid utformning och projektering ska gestaltnings-
förslagen stämmas av mot kvalitetsprogrammet. 
Kvalitetsprogrammet kommer att föras vidare, från 
detaljplaneprocessen in i genomförande- och 
byggskede, och kopplas till olika former av genomför-
ande- och upplåtelseavtal. 

Gröna smitvägar genom Årbyområdet.
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Utgångspunkter
Utvecklingen av Årby Norra bygger på det inrikt-
ningsbeslut som Stadsbyggnadsnämnden godkände 
i september 2017. Inriktningsbeslutet beskriver i grova 
drag utvecklingsramarna för kommunen och bygg-
herrarna i den fortsatta processen med detaljplanen 
och kvalitetsprogrammet.

I kommunens översiktsplan 2030 anges att bostads-
byggande i första hand ska ske genom central förtät-
ning. Fler boende i centrum ger förutsättningar för ett 
tryggare och därmed attraktivare Eskilstuna.

Genom förtätning kan befintlig infrastruktur utnyttjas 
och det ges ett bättre underlag för service och andra 
funktioner i staden, vilket i sin tur ger bättre förutsätt-

ningar för att utveckla Eskilstuna till en miljömässigt, 
ekonomiskt och socialt hållbar stad.  

Utbyggnadsstrategin syftar till att skapa en samman-
hållen stad, att förtäta staden på lämpliga platser och 
möjliggöra nybyggnation av bostäder. Strategin siktar 
mot att skapa 5 000 nya bostäder inom staden fram 
till 2030. Stadsmiljöerna inom den befintliga stads-
strukturen ska utvecklas mot en levande och attraktiv 
blandstad. 

Stadens gröna ytor ska värnas och förtätningen ska 
inte ske på jungfrulig mark utan på gammal industri-
mark eller asfalterade ytor. Förtätning med nya bostä-
der och funktioner ska öka stadsdelarnas samman-
koppling till varandra. Kvalitén i det offentliga rummet 
ska höjas, tillgängligheten till hållbara transporter ska 
öka och närheten till lokal service ska byggas ut. 

Årby i staden 
Detaljplanens läge i staden och

kopplingar till kringliggande områden.
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Årbys läge i Staden
Årby ligger ca 1 km norr om centrala Eskilstuna och 
är en tydligt definierad stadsdel av sammanhäng-
ande bebyggelse som avgränsas av Årbygatan samt 
Fristadsvägen. Dessa vägar skapar en ringled som 
omsluter hela Årbyområdet. Utanför denna ring av 
lokalgator går E20 i norr, Mälarvägen i öster, och Tors-
hällavägen i söder. 

Trafikstrukturen skapar en tydlig avgränsning av om-
rådet. Årbys placering invid E20 och en av de större 
trafiklederna in till centrala Eskilstuna medför att om-
rådet utgör en viktig och tydlig entré in till staden.

Viktiga målpunkter norr om är stadsdelen Skiftinge, 
Årby naturreservat som utgör ett viktigt reaktionsom-
råde och Årby IP med flertalet större fotbollsplaner. 
I norr finns även en klätter- och baskethall och en 
förskola. Mellan Årby och Årby naturreservat sträcker 
sig ett grönstråk som kopplar samman områdena 
med staden. 

Söder om Årby ligger Munktellstaden med ny simhall 
och idrottshallar. Området är även rikt på kulturliv 
med museum och byggnader och anläggningar som 
vittnar om stadens gamla industriarv. Mellan Munk-
tellstaden och Årby utvecklas ett nytt bostadsområde 
inom kv. Nätet.

Årby Norr - Lokala kopplingar  
Planområdets kopplingar till omgivning och målpunkter i området.
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Stadsläkning
Inom utbyggnadsstrategin ingår projektet Stadsläk-
ningen som en viktig del. Projektet är ett långsiktigt 
och förvaltningsövergripande arbete som bygger på 
övergripande mål från kommunens översiktsplan och 
utbyggnadsstrategi. I Stadsläkningen ingår stadsdelar-
na Skiftinge, Årby, Lagersberg, Råbergstorp, Fröslunda 
och Skogsängen. 

Syftet med stadsläkningen är att koppla ihop staden, 
att bygga ”broar” mellan stadsdelar och dess invånare, 
att öka trygghet och trivsel, att tillgodose behovet av 
bostäder och komplettera ett relativt ensidigt bo-
stadsutbud med inslag av småhus, radhus och parhus. 

Stadsläkningen syftar även till att möjliggöra för ar-
betsplatser, lyfta befintliga park-, natur- och kulturvär-
den samt att ta tillvara stadsdelars potential, mångfald 
och engagemang.

Ortofoto

Stadsläkningens olika delprojekt i förhållande till Översiktsplanen och Utbyggnadsstrategin.
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Stadsdelen Årby
Arkitekturhistorisk analys
Årby ritades av arkitekten Gustaf Lettström som 
vann arkitekttävlingen om utformning av området 
med sitt förslag ”öppen stad”. Stadsdelen uppfördes 
1963-1966 och är en representant för efterkrigstidens 
stadsbyggande och estetiska ideal. Området berättar 
om en tid av kraftig tillväxt inom industrin, där Eskil-
stuna expanderade med stor inflyttning. 

Ur områdets stadsplan med centrum, skola och bo-
städer kan det lätt utläsas att Årby är uppfört som en 
helt egen stadsdel. Miljön ger även en god överblick 
över tidens stadbyggnadsideal med den konsekventa 
trafiksepareringen och stadsmiljöer präglade av ett 
hus i park-ideal med rikligt med grönytor. 

De stora volymerna och den tydliga dominansen i 
stadsrummet utmärker Årby i Eskilstuna som ett mo-
nument över tiden. Dess placering invid E20 medför 
att området utgör en viktig och tydlig entré in till 
staden. 

Estetiken och gestaltningen är välavvägd där materi-
alverkan, 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. Samtliga 
byggnader är uppförda med gavlar i rött tegel och 
vitfärgad puts eller skivmaterial på långsidorna. Färg-
sättningen på husen varierar med accentfärger i gult, 
grönt och rött. 

Samtliga byggnader möter marken direkt med 
bottenvåning som avviker i en mörkare kulör än den 
resterande långsidans fasad och som på vissa av de 
högre byggnaderna utgörs av en något indragen 
volym som lättar upp husets helhetsvolym. Fönster-
sättning, indragna balkonger och horisontella färgfält i 
fasaden skapar en symmetrisk och repetitiv struktur.

Det finns en tydlig kontrastering i material och kulör, 
som ger liv i arkitekturen där tegel möter puts och 
mörka nyanser möter ljusa. Taken är platta eller inte 
synliga med liten takfot. Konst och utsmyckningar 
återfinns på husen som reliefer vid entréer och trapp-
hus.

Stadsdelen Årby
Årbyparken omgärdad av rytmiskt placerade huskroppar.
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Placeringen av byggnadskropparna sker systema-
tiskt och rytmiskt vilket ger en förutsäg och enhetlig 
variation i miljön. Byggnadernas inbördes placering 
är planerade med öppningar och släpp för att tillföra 
goda dagsljusförhållanden i alla bostäder och skapar 
mellan dem rumsligheter med olika öppenhet och 
slutenhet. 

Husen i norr består av lamell- och skivhus i fyra 
respektive åtta våningar. Husen är belägna i ett 
zick-zackmönster, där skivhusen är orienterade i väst- 
östlig riktning och lamellhusen i nord-sydlig riktning. 
Längorna består av två hus av varje typ och är sam-
manbyggda i varandras gavlar med balkonger. 

Lamellhusen/Skivhusen som står i L-form i norra 
delen har en öppen passage mellan husen. Samma 

byggnader har genomgående entréer för åtkomst 
från både gata och gård.  

Den östra delen av Årby består av tre skivhus på 12 
våningar. De 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. Det mittersta huset innehåller en lägre 
byggnad där Årby centrum och kommersiella verk-
samheter finns. 

Det antikvariska utlåtandet anger att arkitekturen i 
Årby är att beakta som särskilt värdefullt bebyggel-
seområde för sin tids bostadsarkitektur, som präglas 
av välstuderade och effektiva planlösningar, rationellt 
byggsätt och ett medvetet reducerat uttryck i fasad. 

Gångstråk och genomsläpplighet
Bebyggelsen står i en ortogonal struktur. 
Byggnadernas trappande placering skapar diagonala 
parkrum. De sammanlänkade gavlarna har smitvägar 
som tillåter finmaskigt nät av gångvägar.

Existerande hushöjder i Årby idag 
Den existerande bebyggelsen i Årby består av skivhus 
och lamellhus i 8- resp. 4- Våningar. Centrum är markerat 
med ett 12-vånings skivhus.

Entréer och angöring
Byggnaderna har genomgående entréer. 
Angöring sker från områdets periferi 
vilket medger bilfritt rum i dess centrum. 

Rum mellan hus
Strukturen skapar en varierad sekvens 
av rumsligheter mellan byggnader.



Diagonala stråk genom grönområdet
Diagonala parkstråk skapar rörelse i den 

ortogonala strukturen.
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Grönstruktur
Mitt i Årby ligger Årbyparken som utgör en central och 
viktig plats för området och dess omgivning. Land-
skapet ritades ursprungligen av landskapsarkitekten 
Walter Bauer. Årbyparken är en kommunalt ägd park 
och en av de mest använda parkerna i Eskilstuna. 
Parken består av flera större gräsytor som möjliggör 
umgänge. 

Det finns även en större rymdlekplats, utegym, 
fotbollsplan och en skulptur av konstnären Sivert 
Lindblom. En lekplats för mindre barn är planerad 
att uppföras i Årbyparken intill centrumhuset. Runt 
de befintliga husen på kvartersmark finns sittmöbler, 
stadsodlingar och mindre lekplatser. Den tydligt 
präglade grönstrukturen, med park och gröna gårdar 
är särskilt viktigt för områdets karaktär och kulturhis-
toriska värde.

Gång- och cykelstråk
Området Årby är tydligt separerat från biltrafik genom 
en ringled runt området. Parkeringsplatser är place-
rade i periferin och ansluter till husen som omgärdar 
områdets bilfria och gröna mitt. 

Gång- och cykelvägar bildar ett viktigt finmaskigt nät 
av stråk inom området. Dessa varierar i skala, från 
asfalterade fält till upptrampade stigar. Vägar till skola 
och förskola upplevs som trygga, vilket är en stor 
kvalitet att bevara i den nya detaljplanen. 

Nätet av gång- och cykelvägar är tydligast anlagt i 
väst- östlig riktning till områdets centrum, medan 
gc-stråken i nord-sydlig riktning inte är lika tydliga i 
sin sträckning och framkomlighet. Dessa länkar från 
norr till söder inom området är viktiga att förtydliga vid 
planerandet av Årby Norra.

Ägandeförhållanden
Området norr om Årbys befintliga hus, Årby Norra, 
består idag framförallt utav en parkeringsplats, träd-
planteringar samt av Årbygatans förskola. Planområ-
det för Årby norra omfattar cirka 8 hektar mark, vilken 
idag till största del ägs av Kommunen. 

För att kunna genomföra planen behöver kommunen 
även förvärva mark för att säkerställa att allmänna 
gator, parker och torg i området kan skapas. 

Passage mellan husen
Smitvägar bildar ett finmaskigt vägnät genom området.

Gångstråk
Solbelysta murytor i sydvänt hörn mellan huskroppar. 

Fotografiernas lägen



Skivhus, gavel
Gavelmur i tegel med vertikal fönsterrad.

Närbild Tegelmur
Rött tegel binder samman området.
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Fasadritningar
Tegelyta i fasad markerat i rött. Andelen tegel i fasad 

är totalt ca 35% i de befintliga byggnaderna.

Skivhus, Nordfasad
Fasadernas består i huvudsak av tegel och skivmaterial i 
kombinationen vit-gult. Husens fackindelning speglas i 
fasadens rytm.

Skivhus, sydfasad
Balkonger mot gården i den norra delen, indragna i fasaden.

Fotografiernas lägen



Visionsbild av Årby Norra
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Vision för Årby Norra
Nytt och gammalt
Den homogena byggnadsutformningen som präglar 
Årby är ett tidstypiskt arv från sin tid. Planen för ut-
byggnad föreskriver en plantypologi, volymhantering 
och materialval som anknyter till den befintliga miljön. 
Samtidigt leder mångfalden av byggherrar och frihe-
ten i fasadutformning till att utbyggnaden kommer att 
framstå som ett nytt variationsrikt tillägg, präglat av vår 
tid.

Planen syftar till att möjliggöra attraktiva, rationella 
och trygga bostäder. Särskild tonvikt läggs vid möjlig-
heten till bostäder i markplan. Målet är att möjliggöra 
tydliga gränser mellan den privata bostaden och 
allmän platsmark, lösningar som skiljer sig från det be-

fintliga Årby där det finns tidstypiska brister i planering 
av mötet mellan byggnad och anslutande mark för 
just bostadsändamål.  

Sammanläkande 
Visionen för utbyggnaden av Årby Norra är del av 
kommunens övergripande stadsläkningsstrategi. 
Målet är att tillföra en ny årsring till den befintliga be-
byggelsen som tydligt tar utgångspunkt i de kvaliteter 
som den gröna, barnvänliga och välplanerade stads-
delen har idag.  

Planen lägger stor vikt vid nya gemensamma publika 
rum och stråk som förbinder det befintliga och det 
nya Årby. Genom en utbyggnad på de stora parke-
ringsytorna kommer även Årby som helhet att stärkas 
som en attraktiv grön länk mellan centrala Eskilstuna 
och rekreationsområdet Årbyreservatet.     
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8 punkter för Årby Norra

Fortsatt barnsäker  
stadsdel

Planerad trafiklösning hindrar genomfartstrafik och 
skapar bilfria stråk i både i öst-västlig och nord-sydlig 
riktning vilket syftar till att öka tillgängligheten och 
göra området attraktivt för både gående och cyklister. 

Hänsyn tas till att även här skapa trygga skolvägar och 
attraktiva bullerskyddade förskolegårdar. De lokala 
parkerna ska vara centrala och enkla att nå. 

Främja lokal aktivitet  
och förskolan vid centrala  
lägen i stadsdelen

Sociala samlingsplatser som mindre torg, fritidsgård, 
lek- och idrottsplatser och odling understödjer för-
skolors möjlighet att nyttja den offentliga miljön.

Lokaler för t.ex. verktygsbibliotek eller lokal arbetspool 
främjar både sociala interaktioner och trygghet, en 
lokal ekonomi och känslan av tillhörighet.

Stärka lokalt  
centrum

Förslaget stärker befintligt centrum och områdets 
koppling till rekreationsområdet.

Årby Norra  
- porten till Eskilstuna

Gestaltning av Årby Norras front mot nordost skall 
vara en representativ bebyggelse som utgör porten till 
Eskilstuna.

Integrerande stadsplanering  
med “Hus i park” 

Ny detaljplan syftar till att stärka befintliga stråk och 
etablerar nya kontinuerliga publika stråk som integre-
rar ny och befintlig bebyggelse med övriga staden. 
Stadsdelen får en sammanhållen “hus i park”-karaktär. 

Nytolkning av  
Årbys bebyggelse

Ny bebyggelse synliggör och utvecklar kvaliteter i det 
befintliga Årby med en gestaltning av byggnadsvo-
lymer och tegelfasader som upprättar tydliga band 
mellan nytt och befintligt. 

Planen bereder samtidigt plats för radhuskvarter och 
ett högre punkthus, nya bostadstypologier som i 
kombination med mångfalden av byggherrar kommer 
leda till en mer variationsrik sammanhållen miljö. 

Den gröna  
stadsdelen 

Gröna kvaliteter utvecklas och ekosystemtjänster 
nyttjas i utformningen av allmän parkmark, utform-
ningen av gator och stråk, tillkommande odlingslotter, 
bostäder på markplan med uteplatser, radhus med 
gatuvända förgårdar och privata gårdar, rikligt med 
balkonger, enskilda terrasslösningar och indrag på 
takvåningar. 

Radhus - en ny typologi  
i Årby Norra

Planen ger förutsättningar för att integrera radhuset 
som ny bostadstyp i Årby Norra.

1

2

3

5
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8



Illustrationsplan Årby Norra
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Stadsradhusen uppförs i tre delområden och består 
av två till tre våningar med möjlighet till större privata 
takterrasser. Parkeringsbehovet som genereras av 
radhusen tillgodoses inom den egna fastigheten.

Område 4
Västra delen planeras för ett äldreboende och en för-
skola. Större uppsamlande dagvattendamm förläggs 
med fördel här i väster då hela Årby Norra höjdmäs-
sigt faller av hitåt.

Område 5 
I östra delen grupperas en ny bebyggelse bestående 
av parkeringsgarage och höghus runt den befintliga 
förskolan som även skyddar förskolan och det nya 
bostadsområdet från trafikbuller. 

Tornet är placerat mot ett mindre torg, en förläng-
ning av den befintliga centrumbildningen, och dess 
södervända entréfasad ger ett gott läge för lokaler. 
Den högre torndelen planeras att framförallt inrymma 
bostäder. 

Parkeringsgaraget i Årby områdets norra hörn bildar 
tillsammans med punkthuset en entré mot infarten till  
Årby från Mälarvägen, 

Område 6
Aktivitetshus, I dialogen har behovet framkommit 
att främja lokala behov som t.ex. odling, idrott, lek, 
gemensamhetshus, verkstad, bibliotek och fritidsgård 
samt understödja förskolors möjlighet att nyttja den 
offentliga miljön. 

Platsen vid aktivitetsstråkets slut i öster är väl lämplig 
för ett sådant allaktivitetshus och runt detta hus bildas 
en mötesplats i form av en torgbildning och park mel-
lan de befintliga och de nya bostäderna.

Kvartersmark
Övergripande beskrivning  
av strukturen 
Planen etablerar nya kopplingar inom dialogområdet 
och stärker befintliga kopplingar mellan Årby, Årby 
naturreservat och Munktellstaden. Målet med de ut-
pekade stråken är att skapa flöden genom stadsdelen 
i form av promenadvägar, cykelvägar och parker. 

Planen bygger på en nytolkning av den befintliga 
bebyggelsestrukturen och skapar ett antal nya öppna 
kvarter med liknande höjd på bebyggelse som de be-
fintliga husen. Inom varje kvarter planeras det för en 
variation av flerbostadshus och radhus med möjlighet 
att kunna uppföra lokaler i strategiska lägen i botten-
våningen.

Område 1 
Bebyggelsen i norr, längs med Årbygatan består av en 
högre och tätare bebyggelse om sex till tio våningar. 
Bebyggelsen tecknar sig med en varierande takhöjd 
ut mot E20 och ger porten in till Eskilstuna en ny och 
spännande silhuett. Huvudentréerna till byggnaderna 
vänds mot Årbygatan i norr och ger därmed liv och 
närvaro till gatan och det närliggande sportfältet.

Område 2
En lägre bebyggelse på fyra våningar med möjlighet 
till takterrassering i strategiska lägen. Släpp mellan 
husen planeras för att möjliggöra rörelse genom om-
rådet och undvika alltför långa och obrutna fasader 
ut mot gatan. Huvudentréerna vänds mot gata och 
privata uteplatser etableras mot parksida.

Område 3
För att skapa större variation i boendeformerna förs 
två nya bostadselement in i Årby genom stadsradhus 
och lägre punkthus. 

4

6
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Skivhus i sex till tio våningar
Husen längs med Årbygatan definierar Årbyområdets 
siluett mot norr. Husen ges sex till tio våningsplan och 
relaterar till befintlig skivhus-bebyggelse i Årby. 

Den maximala byggnadshöjden är även här satt 
för att möjliggöra bottenvåningar med lokaler och 
bokaler samt att ge möjlighet till indragna terrasser/
kungsvåning på översta våningsplanet. Planeringen av 
skivhusens markplan med kvartersmark mot söder är 
gynnsam för att bereda plats för bostäder med skyd-
dade privata uteplatser i söderläge.

Stadsradhus
Stadsradhusen består av tre separata kvarter, två som 
står i spegelvända rader parallellt med lokalgatorna 
samt en rad med framsida mot lokalgata och bakgård 
mot förskolan och äldreboendet. Planen tillåter rad-
hus i två till tre våningsplan.

Lägre punkthus
De lägre punkthusen är placerade mot aktivitetsstrå-
ket och ett av de nya skivhusen. Dess placering skapar 
en volymhantering mellan de befintliga och nya skiv-
husen och radhusen.

Bostadshus - fyra byggnadstyper 
Planen föreskriver fem olika byggnadstyper; stads-
radhus, lamellhus i fyra vån, skivhus i sex till tio vån, 
mindre punkthus i fyra vån och ett höghus med 
intilliggande parkeringshus.  

Bostadshusen i fyra och tio våningar följer befintliga 
typologier i området medan stadsradhusen, punkthu-
sen och höghuset är nytillskott som skapar en större 
spännvidd och variation i den nya bebyggelsen. 

Lamellhus i fyra våningar
Huskropparna stående i nord-sydlig är bestämda till 
fyra våningar, ett våningsantal relaterar till befintliga 
Årbys lamellhus och en lägre skala som ger ett mer 
småskaligt gaturum mot park och radhusgatan. 

Byggnadshöjden är tilltagen för att möjliggöra olika 
lösningar för omhändertagande av bottenvåningen 
och ge möjligheter för t.ex. lokaler med högre takhöjd 
i husens södra del mot aktivitetsstråket samt bostäder 
på bottenvåningen i ett något upplyft läge mot gata 
och park. Lösningar med lägenheter med mezzanin-
våning i bottenplan är även uppmuntrade. 
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Husen längs med Årbygatan har gynnsamma lägen 
vid gavlar mot lokalgatan där butikslokaler eller ge-
mensamma lokaler som t.ex. tvättstuga och cykelrum 
kan anordnas. 

Även lokaler i bottenvåningen till höghuset kommer få 
en central plats i området. Stora flöden av människor 
kommer röra sig till och från parkeringshuset och det 
kommer att bli viktigt att synkronisera placeringen av 
lokalyta med entrén till parkeringshuset.

Aktivitetshus
Årby centrum var i planen från 60-talet ett tecken för 
Årbys självständighet. Den nya detaljplanen stärker 
detta centrum med en större samlande plats som 
förenar torg och park. Målet är att Årbys centrumbild-
ning med service lokaliserad till en plats ska utökas. 
Målsättningen är att bereda plats för ett kultur- och 
aktivitetshus. Frågan om hur ett aktivitetshus skulle 
kunna finansieras och drivas måste utredas vidare.

Platsen för Aktivitetshuset är belägen i anslutning till 
parkområdet med möjlighet för frukträdsodlingar, ko-
lonilotter och en aktivitetsyta för t.ex. skateboardpark. 
Aktiviteten i huset riktas till boende i hela Årby, både 
unga och äldre.

Bostäder i höghus
Höghuset är den enskilt högsta byggnaden i områ-
det och blir tongivande i gestaltningen av områdets 
siluett. Ett tydligt samspel etableras mellan skivhusens 
sammanhållna taklinje mot Årbygatan och höghusets 
utropstecken i områdets nordöstra hörn.  

Läget i staden och byggnadshöjden ställer stora krav 
på byggnadsutformning och noggrann analys av kon-
sekvenser för omgivningen.  

Lokaler
Lokaler är tillåtna i bottenvåningarna på både la-
mellhus, punkthus, höghuset och skivhus och det 
finns ett flertal ställen som lämpar sig väl för lokaler. 
Lamellhusens södra gavel mot Aktivitetstråket har en 
framskjuten placering i planen för att ge tre strategiska 
lägen med lokaler, gynnsamma för handel eller publik 
verksamhet. De framskjutna gavlarna ger även rytm 
och orientering till stråket genom att skapa förtätning-
ar i gaturummet. 

Mot gård och park har lokalerna möjlighet till uteplat-
ser. Lokalerna kan tillhöra en kommersiell verksamhet 
eller vara en gemensamhetslokal. Grundprincipen är 
att tillföra mer stadsliv till gaturummet som stärker 
aktivitetsstråkets funktion som ett sammanbindande 
och publikt öst-västligt stråk.

Elevation  Aktivitetsstråk 
Punkthus och lamellhus-gavlar mot gångfartsgata. 

Sektion genom lokalgata 
Skivhus, radhus och punkthus på gatans vardera sida.

Sektionens läge
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Översiktsbild från nordväst
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Utformning
Entréer och förgårdsmark 
Planområdet innehåller 3 typer av gator: Årbygatan i 
norr, de nord-sydliga lokalgatorna och gångfartsgatan 
som sträcker sig mellan befintlig och ny bebyggelse i 
öst- västlig riktning (Aktivitetsstråket). 

Målsättningen i planen är att möjliggöra uteplatser 
och även ge möjlighet till egna entréer direkt från 
gata för att skapa en aktiv och trygg gatumiljö. Planen 
innehåller genomgående förgårdsmark för att stimu-
lera till uteplatser mot park och gata. Förgårdsmark 
mot Årbygatan och mot lokalgata är 2m djup.  

Mot parker har lamellhusen 3m förgårdsmark för att 
ge plats för privata uteplatser. Övrig förgårdsmark 
utformas som en del av det hårdgjorda gaturummet 
med markering av entréer och cykelparkering. 

Sektion skivhus och Årbygatan

Sektionens läge

Vy från Årbygatan - öst
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Vy från Årbygatan - väst
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1.

Vy från sydväst



Vy från en av lokalgatorna
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Balkonger och uteplatser
Planen uppmuntrar till ett rikt användande av bal-
konger och uteplatser i markplan för att skapa ett 
grönt och levande gaturum. Balkonger med upp till 
två meters djup tillåts mot både gata och gård/park.

Planen tillåter även utstickande element i form av 
burspråk med upp till 1,5 meters djup. Burspråk tillåts 
ej i bottenvåning utan här uppmanas att ge huset ett 
samlat fasadliv.

De nord-sydliga lägre husens gavlar, som vetter mot 
aktivitetsstråket, kan gestaltas med burspråk men ej 
med balkong. Balkonger i detta läge anses ha alltför 
stor påverkan på det publika stråket och riskera att 
leda till intressekonflikter.

Eventuella loftgångar är lämpligast mot gård med 
maxutstick på 1,5m. 

Tak
Det befintliga Årby har genomgående platta tak. För 
att skapa en upplevelse av ett sammanhängande 
område gäller därför för både högre och lägre flerbo-
stadshus att de ska gestaltas med platta tak.

För att skapa en mer variationsrik och aktiverad tak-
siluett på de högre skivhusen mot Årbygatan upp-
muntras indrag av översta våningen för takterrasser. 
Tak på alla flerbostadshus är med fördel s.k. ”gröna 
tak”. 

Radhusens tak tillåts ha en fri takvinkel med en total 
byggnadshöjd på max 11m. Indrag på översta vå-
ningsplanet för terrasser är även här önskvärt.

Dagvatten
Dagvatten löses inom kvartersmark. Det kan göras 
mellan byggnad och gata eller genom ”gröna tak”.

Gröna tak som hanterar dagvattnet inom kvartersmarken, Malmö

Gröna aktiva takterasser, Göteborg
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Material och kulör
Det röda teglet är ett utmärkande fasadmaterial i Årby 
idag och förekommer även rikligt i övriga Eskilstuna. 
Fasaderna i existerande Årby präglas även av vertikala 
ljusa putspartier i vitt, grönt, gult/ockra och rosa.  

För att stödja visionen (punkt 2) om en medveten 
nytolkning av det befintliga Årby föreskriver planen att 
tegel skall användas med minst 30% i fasad, vilket är 
den omfattning som tegel förekommer i det befintliga 
byggnaderna. 

Tegel skall användas för låga byggnadselement i han-
teringen av landskapsgestaltningen i gränsen mellan 
kvartersmark och allmän platsmark. 

Sockelvåning och fasader
Den befintliga bebyggelsen är gestaltad med karakte-
ristiska gavlar med tegelfasad samt en på långsidorna 
tydligt avläsbar sockelvåning, huvudsakligen med 
fasad av tegel som skiljer sig från övriga huskroppen. 

Planen lägger stor vikt vid gestaltningen av nya bygg-
naders möte med mark och möjligheten att i mötet 
etablera en tydlig koppling mellan befintlig och ny 
bebyggelse. Därför är det ett krav, med vissa avvikelser 
för t.ex. radhusen, att sockelvåningen gestaltas med 
fasad av tegel.  

Anvisad färgskala ansluter till färgskalan i den befintli-
ga bebyggelsen där både tegel och puts förekommer 
och vilket kan rymmas inom den röda färgskalan från 
ljust rött till mörkt rött och/eller den gråa färgskalan 
från mörkt grå till ljust grå.

Då fasaderna säkras med hög andel tegel kan övrig 
andel fasad ges större material- och kulörfrihet ge-
nom t.ex. plåt, trä, puts och skivmaterial. Material och 
kulörer som rekommenderas ses i illustrationen ovan 
”Material och kulörer”.

Material och kulörer
Tegel i röda, gråa och gula 
kulörer samt glaserat tegel, 
olika trä- och plåtmaterial

Elevation radhus 
Exempel på Tegelanväning i radhusfasad och murar

Stadsradhus i tegel
Proctor and Matthew Architects, Cambridge



1. VY ÖVER ETT AV LAMELL OCH SKIVHUSEN
Vy från sydöst
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Gestaltning höghuset
Höghuset kommer bli porten in till staden och ett nytt 
landmärke för Eskilstuna. Stor vikt ska därför läggas på 
byggnadens utformning, material/kulörval, förhållning 
till den mänskliga skalan (förhållningssättet mellan 
torg/gata och huset samt sockel/bottenvåningen 
m.m.), och kvalitéerna som finns på platsen där huset 
placeras.

Något nytt och eget
Byggnadens höjd kommer avvika markant från både 
befintliga Årby, Årby Norr och den generella siluetten 
i Eskilstuna. Byggnaden blir med det något nytt och 
eget. Det är därför viktigt att gestaltningen, med re-
spekt till den befintliga fysiska miljön i närområdet och 
i staden som helhet, tillför något nytt. 

Stort fokus ska ligga på att byggnaden skapar en egen 
och spännande identitet som tillsammans med övrig 
ny bebyggelse markerar den nya stadsdelen.      

Den mänskliga skalan
Den högre byggnaden ska förstås som olika delar: 
Sockeln, en mellandel och en topp där framförallt 
sockelvåningen tillsammans med de nästkommande 
våningarna är viktiga för upplevelsen från gatan. För 
att byggnaden ska bidra till en mer aktiv, attraktiv och 
trygg stadsmiljö krävs ett noggrant möte med marken, 
en tydlig sockelvåning och att fasaden skapar ett bra 
samspel mellan utemiljön och interiören. 

Byggnaden ska ha tydliga entréer som samspelar med 
de allmänna platser som tillkommer direkt nedanför 
byggnaden, där öppningar och uppglasade partier kan 
göra byggnaden inbjudande och bidra till stadsdelens, 
gatans och platsens liv och rörelse.

Bullerhantering
Byggnadens placering i nära anslutning till Väg 53 och 
E20 medför att gestaltningen av byggnaden måste 
beakta bullerförhållandena för att kunna säkerställa 
goda livskvalitéer inomhus. 

Discus, Nacka (ej byggd)

Porten, Nacka (ej byggd)

Kulturhus Sara, Skellefteå (under byggnation) Culture Casbah, Malmö (ej byggd)
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Byggnadens form, struktur och byggnadsdetaljer 
behöver skapa bullerdämpande effekter och tysta 
sidor för de lägenheter som ska placeras i byggnaden. 
Genom bullerdämpande effekt av exempelvis ingla-
sade balkonger, tillsammans med ljudabsorbenter i 
tak, kan man, enligt framtagna utredningar, uppnå en 
bullerdämpning upp mot 10 dBA. 

Täta sidor i det höga husets hörn skulle också, tillsam-
mans med delvis inglasade balkonger, kunna tillgodo-
se minskade ljudnivåer vid fasaden med 15dBA.

Gemensamma uteplatser
Till följd av att byggnaden utsätts för höga bullerni-
våer på tre av fyra fasader ska en gemensam, eller 
flera, uteplats tas med i gestaltningen som uppnår 
bullervärden om 50 ekvivalent dBA. De gemensamma 
uteplatserna bör placeras på den västra sidan, in mot 
Årby, för att kunna klara bullernivåerna. 

Det uppmuntras att byggnaden gestaltas med vertika-
la trappningar, där terrasser skapas som uppnår goda 
ljudnivåer utomhus.

Norra tornet, Stockholm 

Hagalund, Solna (ej byggd)

Karlatornet, Göteborg (under byggnation)



Alla lägenheter, obero-
ende storlek, behöver 
vända 50 procent av 
lägenheten mot en tyst 
sida  

Alla lägenheter som är 
större än 35 kvadratme-
ter behöver vända 50 
procent av lägenheten 
mot en tyst sida  

Alla lägenhetesstorlekar 
klarar bullerriktvärderna  

Alla lägenhetesstorlekar 
klarar bullerriktvärderna 
och tyst sida för lägen-
heter på röda eller 
oranga fasader  

Bullerutsatt från tre håll 

Byggkroppen skapar en 
gemensam uteplats som 
uppnår bullerriktvärderna 

3. Lägenheter behöver utformas 
så att de klarar bullerriktvärderna

4. Utformningen av byggnaden 
ska skapa en gemensam uteplats 
som klarar bullerriktvärderna

1. Bullerpåverkan

Huskroppen behöver 
formas som en hästsko 
eller ett ”L” för att kunna 
skärma av bullret och 
skapa tysta sidor

Bullerkällor:
- Europavägen
- Väg 53
- Lokala vägar i området

2. Utformningen av byggnaden 
behöver ligga till grund för att 
kunna hantera bullret

27



Vy från trafikplats 132 - Årby
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Vy från  Västergatan
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Förskolor
Behovet av fler förskoleplatser i Årby Norra tillgodo-
ses dels av utbyggnad av Årbygatans förskola, dels en 
ny förskola i kombination med vårdboende i planens 
nordvästra hörn. 

Med syftet att skapa trygga skolvägar, lättåtkomlighet 
för hämtning/lämning och avskilda bullerskyddade 
förskolegårdar har förskolorna placerats i planområ-
dets västra respektive östra kant. 

Med sina lägen i direkt anslutning till Aktivitetsstråket 
har bägge förskolor bilfri tillgång till Årbys parker.   

Utbyggnad befintlig förskola
Utbyggnaden med fler avdelningar av Årbygatans för-
skola och förtätningen av bostäder och P-hus i direkt 

anslutning ändrar inramning och förutsättningarna för 
förskolan. Syftet med planen har varit att i mesta mån 
kompensera den minskande gårdsytan/barn med 
fördelar såsom minskande bullernivåer genom den 
bullerskärm ny bebyggelse tillför. 

Samnyttjandet av det publika och gröna torg som 
etableras i direkt anslutning söder om förskolan är ur 
barnperspektiv positivt. Samtidigt ställer närheten till 
parkeringshuset krav på gestaltningen av detta gäl-
lande byggnadshöjd och grönska i fasad för att skapa 
en mer attraktiv och lättillgänglig koppling till det nya 
Aktivitetsstråket.      

Förskola och vårdboende
Placeringen av den nya kombinerade förskolan och 
vårdboendet i områdets nordvästra hörn är planerad 
för att i likhet med Årbygatans Förskola (befintlig) dra 

Utemiljö ombyggd förskola
Grön gård med olika rumsligheter. 

Samverkanshuset Nordstjärnan, Umeå Vårdboende med förskola.
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fördelar av sitt läge i områdets kant gällande access 
med bil från nordväst, bilfri bullerskyddad gård mot 
öster och bilfri access till Aktivitetsstråket och Årbys 
parker. 

Bebyggelsen i fyra våningar ansluter till det befintli-
ga Årbys typologi. Ny bebyggelse i direkt anslutning 
till förskolans gård är lägre radhus som ger en intim 
inramning och begränsad skugga. 

Utemiljö förskolegårdar
Den befintliga förskolan utökas med ett antal avdel-
ningar och dagens gård minskas i och med utbygg-
naden, vilket ger fler barn på mindre yta. Detta ställer 
högre krav på förskolans gård som omgestaltas. 

Målet är att återskapa dagens gröna atmosfär sam-
tidigt som tillägg av nya funktioner och rumsligheter 

ger ytor för rörelse, kreativitet och lugn där fler får 
plats. Stor vikt läggs vid hållbara material, omsorg om 
detaljer och god utevistelse i både sol och skugga. 
Parkeringsytor väster om förskolan ska också om-
vandlas för att utöka den befintliga förskolegården.

Den nya förskolans och vårdboendets gård bildar 
tillsammans en helhet, eventuellt med några delar åt-
skilda av lägre staket. Gården kan nyttjas av respektive 
grupp vid olika tider på dygnet eller tillsammans. 

Vårdboendets gröna, tillgängliga miljö med kvällssol 
kan omgärda och därmed bidra till förskolans soliga 
gård med redskap som används dagtid. Planterings- 
och odlingslådor som sköts gemensamt, ev. grillplats 
och sittytor kan vara gemensamma.  

Förskola och vårdboende 
Redskap på delad gård som kan samnyttjas.

Utemiljö förskola och vårdboende 
Skyddade delar för de äldre i relation till förskolegården.

Rumsbildande grönt parkrum. Utemiljö förskola och vårdboende 
Grönskande ram till delvis gemensam gård.
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Parkering
Förutsättningar
Inför arbetet med byggherredialogen genomfördes 
en parkeringsberäkning av området. Beräkningen 
genomfördes under sex olika tidpunkter på varda-
gar och helgdagar under april och maj 2016. Inom 
området finns det idag ca 700 parkeringar vilka har 
en medelbeläggning på ca 28-38%, I samband med 
en exploatering av området behöver ca 300 av dessa 
parkeringsplatser att återbyggas för att åter skapa 
parkering för de befintliga bostäderna, vilket ska lösas 
inom projektet. 

Flexibla och gemensamt nyttjade parkeringslösningar 
uppmuntras. Parkeringen för de nyskapade bostä-
derna löses inom kvartersmark, i parkeringsgarage. 
Gatuparkering på allmän platsmark får enbart använ-
das av besökande. Antalet parkeringsplatser för de 
nya bostäderna ska utgå ifrån Eskilstuna kommuns 
gällande parkeringstal ”Parkeringstal för ett Eskilstuna 
i förändring”.

Parkeringshus
Parkeringshuset (byggnaden närmast på bilden ovan) 
i områdets nord-östra hörn bildar tillsammans med 
höghuset en markering av huvudinfarten med bil in till 
Eskilstuna. Höghuset och parkeringshusets gestaltning 
får därför en betydande roll som fasad mot infarten till 
Årby och Eskilstuna och fungerar även som ett buller-
skydd för boende och förskolebarn i området.

Gestaltningsmässiga och programmatiska hänsyn 
behöver tas för att ge en levande byggnad i detta 
strategiska läge. Ett sätt att göra detta är att ge takvå-
ningen av garaget ett socialt och publikt program. En 
lättare takkonstruktion med högre rumshöjd skulle 
kunna ge plats för tex. lek och bollspel i ett läge nära 
Årbys sportfält. 

Möjligheten att skapa kontorsytor på husets övre 
våningar/tak bör även utredas. Taket skulle även kun-
na ha grönytor som skulle kunna användas av såväl 
kontor som allmänhet. 

Illustration över parkeringsgaraget
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P-hus - Relationen till höghuset
Planen öppnar upp för en sammankopplad relation 
mellan parkeringshus och höghus där t.ex. kontors- 
och arbetsplatser kan använda parkeringsplatser, 
aktivitetsytor på tak eller kommersiella utbud i botten-
våningarna både på parkeringsplan och parkerings-
husets entréplan. 

Parkeringsyta skulle kunna tas i tillfälligt anspråk av 
events så som matmarknader eller loppmarknader. 
Att redan nu tänka in ett annat möjligt nyttjande av 
parkeringsyta ger även en form av framtidssäkring för 
byggnaden i det fall att behovet av parkering i framti-
den skulle minska.  

P-hus - Entréer och ytor  
runt byggnaden
Torgplatsen som bildas söder om höghuset blir en 
utvidgning av Årbys befintliga centrum och lämpar sig 
för både caféer och matplatser i söderläge samt ger 
möjlighet till kommersiellt utbud. Entré med trappor 
och hiss placeras mellan höghus och parkeringsgara-
ge. 

P-hus - Material
Grönska och transparens genom materialval öpp-
nar upp parkeringshusets volym och relationen till 
kvarteret. En smitväg som separerar förskolegård och 
parkeringshus går mellan södra torget och Årbygatan 
och här kan fasaden längs parkeringshuset med fördel 
användas som ett grönt vertikalt element. Väggen 
mot förskolegården skulle också med fördel kunna 
utformas så att den kan användas vid lek.

P-hus - Dagvatten
Löses inom kvartersmark eller på tak.

Underjordiskt parkeringsgarage
Planen möjliggör fyra underjordiska parkeringsgarage, 
två under radhuskvarter, ett under den delvis nyskapa-
de förskolegården och ett under en av parkerna. Vikt 
bör läggas på att skapa möjligheter till levande, grön 
och stimulerande miljö på garagens terassbjälklag, 
både på förskolegård och på radhus och flerbostads-
husens gårdar. 

1.

Höghuset sett från E20
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Parkeringsgaragens uppgångar i söder, mot aktivitets-
stråket och befintlig bebyggelse, behöver samordnas 
med gestaltningen av aktivitetsstråket och en del 
av ytan mellan radhus och befintlig bebyggelse bör 
lämnas utan underbyggt garage för att möjliggöra 
plantering av träd i detta viktiga läge. 

Parkering för radhus
Radhusen har parkering på egen mark eller i parke-
ringsgaragen.

Gatuparkering
Gatuparkering sker i angivna parkeringsfickor längs 
med lokalgator och längs med Årbygatan. Där park 
möter gata finns ej plats för gatuparkering för att prio-
ritera säker gång- och cykelöverfart. 

Parkering för rörelsehindrade
Parkering för rörelsehindrade ska ske på kvartersmark. 
På lamellhusens kvartersmark ryms parkering för 
rörelsehindrade i norra delen av smitvägen mellan 
byggnaderna för att samtidigt bereda plats för den 

raka gång- och cykelpassagen genom området. Plat-
ser för tillgänglig angöringsparkering ska finnas till de 
bef. husen i aktivitetsstråket och på torget

Cykelparkering
Cykelparkering för bostäder ska lösas inom kvarter-
smark i cykelrum eller på förgårdsmark. Ytterligare 
cykelparkering planeras även i anslutning till nya par-
ker och längs aktivitetsstråket, samt vid aktivitetstorget 
i öster.

Tekniska byggnader
Transformatorstationer och sophus
Transformatorstationer kommer att uppföras i två 
lägen inom planen, ett i öster och ett i väster av om-
rådet. Dessa hus ska gestaltas för att harmoniera med 
ny och befintlig bebyggelse med fasad i tegel och 
platta tak med växtbäddar, s.k. ”gröna tak”. Även de 
sophus som planeras inom planen ska gestaltas enligt 
ovan principer.

Parkering i Årby Norra

Underjordiskt garage under park

Underjordiskt garage under förskolegården
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Solstudier
Bilderna visar hur solen står klockan 9, 12 och 15  
i månaderna mars, juni, september och december.
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Allmän Platsmark
Gestaltningstema 
Strukturförslaget bygger på att större gemensamma 
kommunala parker och ytor skapas som knyter an till 
den befintliga grönstrukturen i Årby. Det nya bostads-
området ska knytas ihop med de befintliga husen och 
parkerna i Årby genom ett större gemensamt stråk i 
öst-västlig riktning. 

Stråket kommer få en central plats i Årby för att läka 
samman områdena, utformningen av det offentliga 
stadsrummet ska därmed utformas med hög kvalitet 
och omsorg om detaljer. I den östra delen av strå-
ket planeras ett torg, med huvudfunktion att vara en 
mötesplats. 

På torget kan en byggnad i form av ett aktivitetshus 
uppföras. I den västra delen av området bevaras och 
utvecklas den befintliga parken för att hantera dag-
vattnet i området.

Gröna stråket
I samband med pågående exploatering i Årby Nor-
ra samt i Munktellstaden, som tidigare varit gammal 
industrimark, kommer fler människor röra sig inom 

och genom områdena. Boende i Årby kommer i allt 
större utsträckning röra sig ner till Munktellstaden för 
att använda de nyligen uppförda samhällsfunktioner-
na. Boende i Munktellstaden kommer röra sig upp 
mot Årby Naturreservat och därmed passera Årby 
och Årby Norra. Ett tryggt stråk som binder samman 
stadsdelarna med varandra är därför centralt. 

Stråket passerar även via ett naturområde med gamla 
ekar som har höga biologiskt värden. Ekbacken ligger 
idag ensamt utan naturliga spridningskorridorer 
genom staden. Det är därför betydelsefullt att stråket 
utvecklas grönt och präglas av buskar- och trädplan-
teringar för att skapa en biologisk spridningskorridor 
från ekbacken till Årby Naturreservat. 

Genom hela stråket ska det vara möjligt att cykla och 
gå. Stråket passerar i vissa delar trafikerade gator där 
de är viktigt att utformningen fortsatt är grön. Dagvat-
tenhanteringen längs stråket till dagvattendammen i 
väster kan vara öppen. 

Urbana stråket
Det urbana stråket utgår ifrån Årby centrum där det 
finns butiker, samhällsservice och kollektivtrafik. 
Stråket ska knyta ihop och utvidga centrum med det 
planerade torget och aktivitetsstråket. Stråket ska 

Bild över gestaltningstema allmän platsmark
Bilden visar gröna parkerna i det framtida bostadsområdet 

samt viktiga stråk. med målpunkter.
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utformas som ett mer urbant stråk, med större andel 
hårdgjorda ytor. Dessa ska utformas för att underlätta 
lek, skate, basket, sittplatser, mötesplatser och handel.

Aktivitetsstråket 
Aktivitetstråket är ett publikt rum som bitvis är till-
gängligt för bilar, och bitvis är bilfritt. Stråket utformas 
med hög kvalitet vad gäller material och gestaltning. 
Stråket fylls med olika aktiviteter i händelsezoner för 
boende i befintliga och kommande Årby. Stråket görs 
grönt med planteringar av träd, buskar och perenner, 
samt utrymme för dagvattenhantering. 

Målet med de utpekade stråken är att skapa flöden 
genom och inom stadsdelen i form av attraktiva 
promenadvägar, cykelvägar och parker men samtidigt 
binda ihop olika ekosystemtjänster och skapa en ny 
spridningskorridor genom norra Eskilstuna.

Smitvägar
Det nya området planeras med, förutom gator och 
stråk, flera smitvägar mellan och genom kvarter och 
parker. Smitvägarna mellan radhuskvarter uppmuntras 
att gestaltas så att man skapar och bjuder in spontan 
rörelse i öst-västlig riktning.

Dessa smitvägar bildar en viktig väv av framkomlighet 
och förbindelser samtidigt som de har en roll som 
spridningskorridorer. Belägna på allmän platsmark 
bör de ha en sammanhållande utformning genom 
hela området. Detta för att öka läsbarheten mellan 
offentlig och privat mark, samtidigt som det bidrar till 
områdets orienterbarhet. 

Smitvägarna utformas företrädesvis i genomsläppligt 
markmaterial, med kantfriser i gatsten och görs så 
gröna som möjligt med anslutande gärna flerskiktade 
planteringar. Vägarna ska vara trygga och väl belysta.

Material
Den allmänna platsmarken bildar ram till de olika 
kvarteren. Använda material bör därför samverka till 
en viss genomgående kvalitet och ett återkommande 
sammanhållande uttryck. Övergripande bör utvalda 
material vara miljömässigt producerade, hållbara av 
god kvalitet och åldras vackert. 

Detta gäller även växtmaterialet. Extra omsorg vid ge-
staltning läggs punktvis längs aktivitetsstråket och på 
utvalda platser i parker och torget i öster. Områdets 
målbild är grönt, ordentligt och städat.

Grönskande aktivitetsstråk 
Dagvattenhantering, aktivitetsytor,  

mönster markmaterial, Ottawa, Canada.

Gångfartsgata
Rikliga planteringar, markbeläggning och samlande 

belysning skapar trivsam skala för gång- 
och cykeltrafikanter trots bred köryta. 

Materialmöten
Markmaterial, Näsbyparkskolan
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Gator
För att skapa tydliga gränser och göra området lättläst 
ska gatorna i området ha en enhetlig markbeläggning 
för gående och cyklister som avviker från markbe-
läggningen där bilar får vistas. 

Årbygatan 
Årbygatan är stadsdelens huvudgata och stråket för 
merparten av trafiken i området. Gatan ska ha en 
stadsmässig utformning som underlättar för förflytt-
ning med cykel eller till fots. Gatan planteras med en 
eller flera trädrader för att balansera upplevelsen av 
bebyggelsen och göra gatan trivsammare. Körfältet är 
till största del asfalterad och avgränsas med kantsten. 

Dagvattenhanteringen från gatan kan lösas i fördröj-
ningsmagasin eller skelettjord till trädplanteringar, 
planteringar som även kan utnyttjas till återkomman-
de avsmalning av gatan, och därigenom fartreduce-
ring. Ett tydligt gång-och cykelstråk skapas på den 
södra sidan som knyter an till den befintliga strukturen 
i Årby. 

På den norra sidan anläggs en gångbana. Årbygatan 
är lång och rak i den norra delen och bör utformas 
med hastighetsdämpande åtgärder med en god 
gestaltning. Kanstensparkering kan anordnas på den 
södra sidan om Årbygatan. Bussparkering till Årby IP 
anordnas på den norra sidan. 

Över Årbygatan passerar ett grönt stråk ifrån parken 
till Årby naturreservat. Passagen över gatan är upphöjd 
och markeras med annan markbeläggning än körba-
nan. Gående och cyklister har företräde för att skapa 
säkra passager och främja tillgängligheten för barn i 
området. 

En yta närmast fasaderna ingår i kvartersmarken för 
att skapa en förgårdsmark runt byggnaderna. Dagvat-
tenhantering från bostadshusen kan anläggas närmast 
fasad i form av öppna eller slutna anläggningar.

Lokalgata
Gatorna som leder in i området är de näst största. 
Gatornas körbanor är asfalterade och avgränsas med 
kantsten, trädplantering och fördröjningsmagasin för 
dagvatten i öppna eller slutna system. Gångbanor 
finns på båda sidorna och cyklister får förekomma i 
blandtrafik.

En yta närmast fasaderna ingår i kvartersmarken för 
att skapa en förgårdsmark. Dagvattenhantering till bo-
stadshusen i form av öppna eller slutna anläggningar 
kan anläggas närmast fasad. 

Kanstensparkering anordnas framför lamellhusen men 
ej framför radhusen. Nedfarter till de underjordiska 
parkeringshusen kommer ske från dessa gator.

Vy från en av parkerna över ett släpp i lamellhusen.



Bilderna visar nya lokalgator i Årby.
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Gångfartsområde/Aktivitetsstråket
Mellan det nya och befintliga Årby utformas en gata 
som ett aktivitetsstråk och gatan får karaktären av ett 
gångfartsområde. Gångfartsområdet är ett publikt 
och rekreativt rum som ska binda ihop områdena 
med varandra. Entrézon och angöring till de befintliga 
fastigheternas sker på egen mark. 

Gångfartsområde kommer på flera platser övergå helt 
till gång- och cykelväg som smalnas av för att inte 
möjliggöra för genomfartstrafik. Gång- och cykel-

trafik ska prioriteras medan biltrafiken har begränsad 
framkomlighet. Det ska tydlig framgå i utformningen 
vart dessa passager sker och tydligt visa vart bilarna får 
vistas. 

Gångfartsområde ska utformas grönt och med yta för 
öppna eller slutna dagvattenanläggningar som leds 
mot den västra delen av området. 

Längs gatan i norr kan uppgångar till de underjordiska 
garagen komma upp i from av hisschakt och trapp-
hus. 
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Parker
De nya parkytorna ska sinsemellan variera till inrikt-
ning och innehåll. Det kan göras genom skala, val 
av växtlighet, topografi och målgrupper.  De ska i 
programområdet utgöra de viktiga gröna mellan- 
och vardagsrum som redan finns i dagens Årby, men 
bidra med nya kvaliteter både innehållsmässigt och 
biologiskt. Gröna, trygga uterum planerade med god 
belysning och skötsel. 

Park 1
Parken ligger i en naturlig lågpunkt i området dit 
dagvatten från Aktivitetsstråket ska ledas. Dagvatte-
nutformningen kan exempelvis utformas i ett öppet 
svackdike som gestaltas för att klara både blötare och 
torrare perioder. 

Befintliga träd på platsen som anses värdefulla ska 
bevaras. Gång- och cykelstråk söderifrån upp till Akti-

vitetsstråket och mot Årbygatan kan med fördel ledas 
genom parken.

Park 2
Ett något mindre parkrum som kan ta sig en mer 
urban gestaltning, till följd av att ett parkeringsgarage 
kan placeras under det. Parken kan komma att höjas 
mellan 0,8 och 1 meter över gatuhöjden. Upphöjning-
en kan med fördel används där trappor och ramper 
gestaltas som sittplatser i söderläge. Själva parken 
kan gestaltas för aktiviteter av mer urban kvalité som 
exempelvis utegym. 

En tydlig koppling mot aktivitetsstråket är avgörande 
för parken. Höjdskillnaden mellan parken och Aktivi-
tetsstråket måste också gestaltas med omsorg för att 
parken inte ska skapa en semi-privat känsla.

Överblick över parkerna i Årby norra

Lekyta/Dagvattenhantering 
Försänkt gräsyta fungerar som fördröjande  

dagvattenmagasin vid skyfall, Tyskland. 

Dagvattenhantering
Svackdike med lekfunktioner.

1

3

4

2

5
5
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Park 3
Den centrala parken ska bilda en grön attraktiv länk 
mellan den befintliga gröna strukturen i Årby och Årby 
Naturreservat i norr. Längs parkens västra del, skapas 
ett separat cykelstråk, tänkt att förstärka och förtydliga 
förbindelsen mellan aktivitetsstråk och Årby naturre-
servat i nord-sydlig riktning. 

Parken bildar norra Årbys nya stadsdelspark och bör 
gestaltas som en sådan, med variation av vegetation 
och olika parkrum för olika åldrar, rörelse, aktivitet och 
sociala möten. Rikligt med sittplatser, grillplatser, plats 
för ev. odlingslotter och rörelsestråk planeras för att 
möjliggöra möten och uppmuntra utomhusvistelse. 
Ett högt besökstryck kräver även bra material och en 
omsorgsfull gestaltning för att hålla över tid. 

I söder mot Aktivitetsstråket kan t.ex. en mindre boll-
plan i kombination med en lekplats för äldre barn pla-
ceras och i anslutning till denna ska det möjliggöras 
för uteservering eller ett mindre torg mot aktivitets-

stråket ifall byggnaden uppförs med servicefunktioner. 
Det är viktigt att utformningen av parken harmoniserar 
med parkytan mellan de befintliga husen i söder.

Parken bildar en fortsättning av parkytan mellan de 
befintliga husen i söder och ska gärna samspela med 
dessa ytor. De uteplatser och balkonger som uppförs 
mot parken ska ha en tydlig avgränsning av vad som 
är kvartersmark och allmän platsmark. Vid behov 
utförs gräsytor nedsänkta och kan därigenom fungera 
som fördröjning av dagvatten vid skyfall.

Park 4
Platsen utformas som en park med torg. Ytan ska vara 
en central mötesplats i Årby som kan fyllas med olika 
aktiviteter utefter behov. På ytan möjliggörs det för ett 
allaktivitetshus som kan ha sin verksamhet både inne 
och ute. Utanför byggnaden skapas en händelsezon i 
form av ett torg där möten och handel kan ske. Delar 
av ytan uppförs för stadsodling och fruktodling. 

Uteplats på kvartersmark
Tydlig avgränsning på uteplats 

kvartersmark allmänplatsmark, Hamburg.

Parkreferens
Blommande träd eller träd med starka höstfärger  
förstärker årstidsvariationer. En varierande topografi  
kan skapa spännande rumslighet. 

Uteplats mot park, referens Dulsberg, Hamburg
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En skatepark, parkour eller andra aktiviteter kan upp-
föras på den östra delen. I den norra delen av parken 
ska det möjliggöras för uteservering eller minitorg 
mot aktivitetsstråket ifall byggnaden uppförs med 
servicefunktion. Torget ska utformas bilfritt och ha 
tydliga gång- och cykelstråk som binds ihop med det 
befintliga Årby. Skate- eller parkour- ytan kan utföras 
nedsänkt till fördröjning av dagvatten vid skyfall.

Park 5
Söder om radhusen skapas två miniparker i söder-
vända lägen längs aktivitetsstråket. Gatan söder om 
parken ska utformas som en gångfartsgata, parken får 
gärna genom sin utformning ha en hastighetsdäm-
pande funktion. 

Parkerna ska hantera dagvatten från gatan i öppna 
eller slutna system. Uppgångar från underliggande 
parkeringsgarage kan ske i form av en trappa och hiss 
till parkdelarna. Parkerna gestaltas med fördel både 
med flerskiktad vegetation, sittplatser och ev. lek- eller 
spelfunktioner i kombination med bra belysning. 

Parker och gräsytor ska genomgående planeras så att 
biltrafik och enstaka fordon inte får tillträde till dessa.  
Planteringsytor och enstaka träd i hårdgjorda ytor pla-
neras med upphöjda kanter, trädskydd och skyddande 
möblering.  

Från kvartersmark till parkmark
Referens Park 3. Ett sätt att låta kvartersmark möta parkmark genom stora anslutande planteringar.  
De nedsänkta planteringarna fungerar dessutom som fördröjnings- och reningsytor för dagvatten. Foto: Agence Laverne

Stadsodling
Biologisk mångfald och social interaktion.

Öppen dagvattenhantering/fördröjning
Ängsholmsparken, Topia Landskapsarkitekter
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Cykelbana i allé
Referens cykelväg längs park 3, Göteborg

Ungdomslek 
Parkour, Umeå  

Aktivitetsstråket
Referens park 5, Aktivt gaturum, Storbritannien

Skateyta stadsmiljö

Torg- och marknadsyta
Referens park/torg 4, Wilhelmsburk, Hamburg

Aktivitetstorg och park
Referens park/torg 4, Auckland NZ

Aktivitet för olika åldrar
Referens park, gator och torg, Köpenhamn
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Ekosystemtjänster
Strategier för hållbarhet 

inom nya Årby
Ekosystemtjänster är ett sätt att synliggöra de funk-
tioner och processer, direkta och indirekta, hos 
ekosystemen som gynnar oss människor, det vill säga 
upprätthåller eller förbättrar människors välbefinnan-
de och livsvillkor. 

Ekosystemtjänsterna kategoriseras oftast i fyra grup-
per: 

l De stödjande, grundläggande funktioner  
 som t.ex. fotosyntes och jordmånsbildning

l Till de försörjande hör de varor som ekosystemen  
 producerar, som mat, rent vatten etc.

l De reglerande och upprätthållande, funktioner som  
 påverkar miljöfaktorer såsom t.ex. klimat, erosion  
 och vattenkvalitet

l De kulturella, är hur man upplever en plats,  
 som t.ex. estetiska upplevelser och trygghet 

Planområdet idag består övervägande av asfalterade 
parkeringsplatser, mellanliggande gräsytor samt en-
staka träd och genererar idag inga ekosystemtjänster 
viktiga för platsen. 

Exploatering av tomterna och den antagna detaljpla-
nen, med framför allt parkerna och huvudstråket, det 
s.k ”Aktivitetsstråket” bedöms öka förutsättningarna 
för att fler, nya, ekosystemtjänster kan skapas i områ-
det. Samtidigt som de befintliga tjänsterna söder och 
norr om Årby, samt i den näraliggande Årbyparken, 
kan knytas samman i och med det planerade området 
och därigenom stärkas.

Stödjande tjänster
Ökad konnektivitet Norra Årby ska koppla ihop 
anslutande biologiska naturområden genom sprid-
ningsvägar i både öst-västlig och nord-sydlig riktning. 
Genom att koppla ihop olika områden utökas möj-
ligheter för flora och fauna att sprida sig till och från 
kringliggande områden för att söka föda eller skapa 
nya habitat. Detta gäller även inom bostadsgårdar och 
mellan kvarter. 

Vägar kan vara barriärer för fåglar och insekter, men 
kan också fungera som korridorer mellan olika områ-
den, om de med jämna mellanrum förses med vege-
tation som exempelvis buskar, träd eller gröna fasader.

Det bör inom området underlättas för vertikal och 
horisontell vegetation för att höja förutsättningar för 
biologisk mångfald och habitat.  Vertikal vegetation 
innebär exempelvis olika skikt i planteringar med un-
dervegetation, busk- och trädskikt. 

Stödjande tjänster Försörjande tjänster Reglerande och  
upprätthållande  
tjänster

Kulturella tjänster

l Biologisk mångfald

l Habitat

l Matproduktion l Luftkvalité

l Lokal klimatreglering

l Vattenrening och    
     hantering

l Bullerreducering

l Skydd mot  
     extremt väder

l Pollinering och  
     fröspridning

l Landskapskaraktär

l Sinnligupplevelse

l Inspiration och  
     naturpedagogik

l Estetiska värden

l Rekreation

l Hälsa

l Sociala interaktioner

l Tillgänglighet

l Offentlighet

l Rekreationell  
     attraktivitet

l Mångfald

l Trygghet

l Utbyte av kunskap

Kategorisering av ekosystemtjänster
På grund av planområdets avsaknad av i stort sätt alla 
ekosystemtjänster viktiga för Årby bör följande tjänster 
ingå i planeringen för området.
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Även balkonger och takplanteringar är möjligheter 
att skapa vertikal vegetation. Vertikala förutsättningar 
handlar också om att se till det som finns under mar-
ken, där jorddjup och sammansättning är avgörande 
för livskraftig vegetation.

Imitation av omgivande natur 

Utformning och val av vegetation i området ska i för-
sta hand utgå från lokalt förekommande arter. På det 
sättet ges förutsättningar för spontan invandring och 
chanserna ökar för att få ett fungerande ekologiskt 
system. Samtidigt bör platsens förutsättningar beaktas 
vid växtval. Slagskugga eller kraftiga vindströmmar vid 
hög bebyggelse kräver exv. speciella växter.

Försörjande tjänster
Odling i olika skalor bör uppmuntras. Exempelvis 
odling på den egna balkongen, gården eller på allmän 
platsmark samt plantering av fruktbärande träd och 
buskar. Odlingar och fruktträd möjliggör inte bara 
matproduktion utan också pollinering och kulturella 

Odling i olika skalor

tjänster som sociala interaktioner, naturpedagogik 
och estetiska värden. Urban odling bygger på intres-
se och delaktighet vilket förändras under tid. Ytor för 
odling bör därför vara dynamiska och kunna skapas 
vid behov. 

Reglerande och  
upprätthållande tjänster
Gröna strukturer
Växter och träd påverkar det lokala klimatet och kom-
mer vara en tillgång i det nya Årby. De ökar genom sin 
skuggning och transpiration luftfuktigheten, sänker 
temperaturen och ger god kvalitet på luften. Träd med 
stort bladverk alternativt barrträd binder damm och 
absorberar luftföroreningar. Att träden i Årby skul-
le torka ut lerjorden och ligga bakom många av de 
sättningar som finns idag stämmer inte. Träden bidrar 
där de står, till en bättre jordstruktur och tar hand om 
mycket av det ytvatten som uppstår. Val av vegetation 
ska i första hand utgå från lokalt förekommande arter. 

Vertikal och horisontell vegetation

Gröna strukturer för bättre miljö och lokalklimat

Hantering av dagvatten

Ekosystemstrategier i bildform
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Hantering av dagvatten 

För att inte belasta det kommunala dagvattensyste-
met och inte öka föroreningshalten i Eskilstunaån ska 
dagvattnet fördröjas och renas lokalt, se även dagvat-
tenrapport och kvalitetsprogram. Området skall efter 
exploatering klara en flödesbelastning vid ett 20-års-
regn. Kravet från kommunen är att flödet från plan-
området inte får öka jämfört med en naturmark.

l Dagvatten från gator ska utjämnas och renas i  
 nedsänkta växtbäddar och/eller i träd, planterade  
 i skelettjordar. 

l Takdagvatten leds till intilliggande gräsytor  
 alternativt till växtbäddar eller fördröjs i gröna tak.                   

l Dagvatten från allmän platsmark renas och  
 fördröjs i parkernas och i Aktivitetsstråkets grönytor  
 alternativt på aktivitetstorget och leds delvis till  
 svackdike/dagvattendamm i väster.

Bullerdämpande åtgärder 

Bullret från E20 dämpas inom området av bebyggel-
sens placering, med hög bebyggelse mot norr och 
tysta gårdar mot söder. Hastigheten bör hållas nere 
på lokala gator. Vegetation i gaturummet har endast 
marginell bullerdämpande effekt, men kan öka upple-
velsevärdet och minska det upplevda bullret.

Extremväder och klimatförändringar 

Proaktiva handlingar som minskad konsumtion och 
minskat användande av fossila bränslen kan på sikt 
påverka klimatförändringarna. Detta kan uppmuntras 
i området t.ex. genom att skapa förutsättningar för en 
cykelkultur där förvaltande bostadsbolag kan erbjuda 
lån av lådcyklar för lämning av barn på skola eller för 
handling för att minska bilanvändandet. På samma 
sätt kan gemensamhetspooler för utlåning av bil etc. 
leda till minskad konsumtion.

Kulturella tjänster
Olika skalor och funktioner

Bilfria stråk i öst-västlig och nord-sydlig riktning syftar 
till att öka tillgängligheten och göra det attraktivt för 
gående och cyklister. Bitvis utgörs stråken av gröna 
smitvägar och generösa parkytor samt ytor för möten 
och lek mellan kvarteren, som t.ex. Aktivitetsstråket. 

Strategierna för hur ekosystemtjänster kan hanteras i Årby Norra i plan.  
Exempel på var de olika strategierna kan tas i fysiskt uttryck visas genom  
de streckade linjerna.
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eller fastighetsägaren att utemiljön upprätthåller sin 
funktion.

Grundläggande skötsel kan kompletteras med att 
involvera boende, föreningar eller skolor. Genom att 
få vara med att påverka sin omgivning finns det också 
större motiv till att ta hand om den. En strategi skulle 
kunna vara medbestämmande om en bostadsgårds 
utformning utifrån förutbestämda växtsammansätt-
ningar som gynnar biologisk mångfald.

Detta gäller även hyresrätterna i området, där delar 
av bostadsgårdar skulle kunna anläggas först när 
människor flyttat in, som ett sätt att öka delaktighet 
och medbestämmande samtidigt som underlag för 
val av vegetation består av förutbestämda samman-
sättningar som gynnar den biologiska mångfalden.

Stråken ska också fungera som spridningsvägar, vilket 
i sin tur ger förutsättningar för estetiska värden, sinnlig 
upplevelse och kan locka till rekreation. Mindre torg 
kan bli samlingsplatser och möjliggöra aktiviteter och 
ge förutsättningar för möten.

Möten, trygghet och lokalt engagemang 

Planera för gemensamhetslokaler, öka medborgardel-
tagande genom t.ex. stadsodling, koppla trygghet till 
hållbarhet: engagera boende som exempelvis lokala 
kvarter- och bovärdar.

Utveckling över tid och skötsel  
Hårt slitage och utebliven skötsel är hot för fungeran-
de system och biotoper. Detta sätter krav på de som 
anlägger och sköter utemiljön, vilket även gör det till 
en ekonomisk fråga. För den allmänna platsmarken 
är kommunen ansvarig, men för privatträdgårdar 
och bostadsgårdar är det antingen upp till individen 

Trygghet och lokalt engagemang
Lohsepark, Hamburg




