
Kultur & Kongress
Ett gestaltningsförslag till ett nytt Kulturhus i Eskilstuna utifrån möjligheter 

för samnyttjande av lokaler

Ebba Gustavsson

Civilingenjör, Arkitektur 

2018

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser



Kultur & Kongress
Ett gestaltningsförslag till ett nytt Kulturhus i Eskilstuna utifrån möjligheter för samnyttjande av lokaler

Luleå Tekniska Universitet
Instutionen för samhällsbyggande och naturresurser

Civilingenjör Arkitektur

Examensarbete, 30 hp
Ebba Gustavsson



Titel
Kultur & Kongress

Ett gestaltningsförslag till ett nytt kulturhus i Eskilstuna utifrån möjligheter för samnyttjande av lokaler

Författare
Ebba Gustavsson

ebbgus-3@student.ltu.se

Examinator
Adolfo Sotoca, professor i arkitektur

Handledare vid LTU
Josefina Nordmark, adjungerad professor vid LTU

Extern handledare
Daniel Ängmo, stadsarkitekt på Eskilstuna Kommun

Nyckelord
Arkitektur, Kulturhus, Kongresshall, Samnyttjande av lokaler, Flexibel användning

Keywords
Architecture, Culture house, Congress Hall, Shared premises, Flexible use



Förord
Detta examensarbete är det avslutande arbetet i min Civilingenjörsutbildning inom 
Arkitektur, på Luleå Tekniska Universitet. Arbetet omfattar 30 hp och har genomförts 
under vårterminen 2018. 

Jag vill börja med att tacka Eskilstuna kommun och Utvecklingsenheten för att 
ha givit mig chansen att utföra arbetet med erat stöd. Jag vill även tacka mina 
handledare och alla som ställde upp på intervju. Slutligen vill jag också tacka min 
partner, mina vänner och min familj, som alla stöttat mig under processen. 



Sammanfattning
I takt med att befolkningen ökar, ökar trycket på utvecklingen av städerna. 
En av stretegierna för att möta detta är förtätning. Men för att en tät stad 
ska kunna erbjuda tillräcklig samhällsservice krävs att kommunen testar 
innovativa lösningar. En potentiell lösning är samnyttjande av lokaler och 
resurser. 

I ljuset av detta har Eskilstuna Kommun nyligen startat ett projekt där 
möjligheter för ett Kulturhus i kombination med kongresshall ska utredas. 
Tanken är att behoven ska samlokaliseras och samnyttjas. 

Detta arbete syftar till att ta fram en programskiss för projektet i Eskilstuna, 
utifrån en given plats och givna verksamheter. Programskissen ska delvis 
präglas av en utredning om vilka verksamheter som har möjlighet att 
samnyttja lokaler. Ramarna för det verkliga projektet är ännu inte satta, 
vilket gör att detta arbete är att betrakta som en hypotes. 

Metodiken för arbetet kan beskrivas som en kvalitativ och kombinerad 
metodik. Huvudstrukturen utgörs av litteraturen Idea Work, som stöttas 
av kompletterande metoder vid insamling av data och vid platsanalyser. 

Utifrån utredningen, den centrala placeringen och dess omfattande 
innehåll skapades en stor volym som ska vara integrerad och åskådlig 
på samma gång. Den inre strukturen ska tillfredsställa verksamheters 
enskilda behov, samnyttjandets behov, samt den befintliga rörelsen i 
kvarteret.  Stråket på byggnadens första plan utgörs av ett atrium med 
högt i tak, som ska ge en publik och transparent känsla. Den organiska 
formen ska bidra till åskådligheten i den rätlinjiga staden och vertikaliteten 
ska ge spänst åt fasaden. De vertikala indelningarna har en rytm som ska 
återspegla husets musikaliska innehåll.  

Programskissen är preliminär och inte detaljerad, men ger en initial bild 
av hur ett kulturhus i kombination med kongress kan ta form på den 
utvalda platsen. Vidare studier behöver göras, både inom studien om 
samnyttjandet samt gestaltningen. 

Slutsatsen blir att möjligheter till samnyttjande finns, inom de ramar som 
studerats. Projektet har dock varit komplext. Studien om samnyttjandet i 
kombination med kulturhusets omfattande innehåll gör att detaljnivån är 
låg. Det finns också en begränsning i form av stöd och strategier i frågan 
om programarbete vid samnyttjansprojekt, vilket skulle vara intressant att 
titta på i ett fortsatt arbete. 



Abstract 
As the population increases, the pressure on urban development is 
increasing. One of the strategies to meet this challenge, is by densification. 
But in order to provide the city sufficient community service, the municipality 
has to try innovative solutions. A potential solution is the utilization of 
premises and resources, and flexible use. 

Considering this, the municipality in Eskilstuna has recently launched a 
project to investigate opportunities for a Culture House in combination 
with a Congress Hall. The idea is that the needs will be co-located and 
utilized.

The purpose of this work is to develop a program plan for the project in 
Eskilstuna, based on a given location and providing activities. The program 
plan should be partly based on an investigation of which activities that are 
able to share premises. The frames for the real project are not yet set, 
which means that this work is to be considered as a hypothesis.

The methodology for the work can be described as a qualitative and 
combined methodology. The main structure consists of the literature Idea 
Work, supported by complementary methods for data collection and site 
analysis. 

Based on the investigation, the central location and its extensive content, 
a large volume was created that should be integrated and illustrative at 
the same time. The internal structure should satisfy the individual needs of 
the business, the need for shared utilization, and the existing movement 
in the neighborhood. The entrances and the passage on the first floor of 
the building consists of a high-ceiling atrium, which will give a public and 
transparent feeling. The organic form will contribute to the visualization in 
the rectilinear city and the verticality will give height in the façade. 

The vertical divisions have a rhythm that will reflect the musical content 
inside the building.

The program schedule is preliminary and not detailed, but gives an initial 
picture of how a cultural house in combination with Congress can take 
place at the chosen site. Further studies need to be done, both in the 
study of utilization and the design.

The conclusion is that opportunities for shared exploitation exist within the 
framework studied. However, the project has been complex. The study 
of shared exploitation combined with the extensive content of the cultural 
center makes the detail level low. There is also a general limitation in 
the form of support and strategies in the field of program work in co-
operation projects with shared premises, which would be interesting to 
look at in continued work.
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Bakgrund
I takt med att befolkningen i Sverige ökar behöver städerna utvecklas. En 
av strategierna för utvecklingen är förtätning. Förtätning av städerna anses 
gynna en hållbar utveckling då det minskar bilberoendet och bevarar 
naturmarker (Boverket, 2016). Men för att kunna erbjuda en växande 
befolkning tillräcklig samhällsservice i en tät stad behöver kommunerna 
testa innovativa lösningar (a.a.). 

”Samutnyttjande är huvudspåret, men vi pratar också om 
tredimensionella lösningar och fexibel användning. De här 
tre strategierna går ibland in i varandra, men grundtanken 
är att dela på resurser. Både på de fysiska, som lokaler 
och grönytor, men kanske också på personal och admin-
istration” säger Kristoffer Arvidson (Boverket, 2016, s. 15). 

Kommunerna har även en central roll i arbetet med att säkerställa välfärd 
och trygghet. En mångfald av kommunala verksamheter är nödvändiga 
för att möta de behov som finns. Å andra sidan ställs det krav på att 
dessa åtgärder sker på ett ekonomisk hållbart sätt. Samnyttjanden av 
kommunala resurser kan även vara en framgångsrik metod för att möta 
de ekonomiska kraven med bibehållen kvalitet och nytta (MSB, 2015). 

Samverkan och socialt deltagande har också en betydande roll för 
folkhälsan (Axelsson & Axelsson, 2007). Folkhälsan påverkas av aktörer 
utanför vården, som exempelvis kommunala myndigheter, privata 
företag och organisationer (a.a.). Genom samverkan kan delaktighet för 
samhällets mångfald öka, vilket är en viktig del för den sociala hållbarheten 
(Bengtsson, 2014). 

I ljuset av detta har Eskilstuna kommun nyligen startat ett projekt där 
möjligheter för ett nytt kulturhus i kombination med kongresshall ska 
utredas. Tanken är att dessa två behov ska samlokaliseras och samnyttjas. 
Det finns även tankar om att kommunal verksamhet och föreningsliv ska 

integreras i projektet. Kommunens egna referensobjekt är kulturhuset i 
Skellefteå och Malmö Live. 

I det lokala utredningsarbetet har olika scenarion framarbetats för att 
skapa en uppfattning om projektets omfattning. Det aktuella scenariot 
för det här arbetet omfattar: kongresshall, konserthall, musikskola, dans 
samt Balsta Musikslott. Utöver detta tillkommer även lokaler för en biograf. 
Dessa är exempel på aktiviteter som är aktuella för Eskilstuna Kommun i 
dagsläget och har därför valts som utgångspunkt i arbetet. Således kan 
arbetet ses som en hypotes, där det verkliga utfallet ännu är oklart. 

Uppdraget är att med stöd av kommunen göra ett gestaltningsförslag 
till projektet, utifrån en given plats och de givna verksamheterna. 
Gestaltningsförslaget ska präglas av en utredning om potentiella 
samnyttjanden av fysiska rum. Utredningen syftar till att undersöka 
möjligheter för ingående verksamheter att dela lokaler inom kulturhuset.

Problemformulering
I takt med att städerna förtätas minskar de tillgängliga ytorna. För att ta 
vara på de publika utrymmena är samnyttjande av lokaler en fördelaktig 
lösning. De samnyttjande lokalerna skapar även en plats med mångfald, 
där flera behov kan tillfredsställas. I Eskilstuna kommun pågår en utredning 
om ett nytt kulturhus i kombination med kongresshall. Arbetet i den här 
rapporten utgör en utredning med efterföljande förslag till programskiss 
för projektet i Eskilstuna. Utredningen kommer att undersöka potentiella 
samnyttjanden för verksamheterna. I detta fall avses fysiska rum och 
funktioner. Gestaltningsförslaget kommer sedan präglas av utredningen. 
Förslaget kan användas som ett förarbete eller som inspiration till förstudien 
om ett nytt Kulturhus i Eskilstuna kommun. 
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Syfte
Arbetet syftar till att ta fram en programskiss till ett nytt kulturhus i Eskilstuna 
kommun. Förslaget ska delvis baseras på en utredning om möjligheter till 
samnyttjande av lokaler i kulturhuset. 

Frågeställningar
Vilka aktiviteter i Eskilstuna Kulturhus har möjlighet att dela lokaler och 
utrymmen, avseende tid, rum, atmosfär och kontext?
 Vilka utmaningar kan identifieras?
 Vilka möjligheter kan identifieras?
 Vilka samband kan identifieras mellan aktiviteter?

Avgränsningar 
Arbetet avgränsas från ekonomiska och juridiska aspekter, även de 
aspekter som berörs i projekteringsskedet. De verksamheter som studien 
berör är begränsade till ett antal som är aktuella för projektet i Eskilstuna. 
Ramarna för det verkliga projektet är inte satta ännu, vilket gör att detta 
arbete är att betrakta som en hypotes. De aktuella verksamheterna listas 
nedan. 

 ◌ Balsta Musikslott 
 ◌ Biograf
 ◌ Café
 ◌ Dansverksamhet

 ◌ Kongress & Konferens
 ◌ Konsert & Föreställningar
 ◌ Musikskola
 ◌ Restaurang & Bar

Utöver dessa verksamheter har det tillkommit verksamheter i efterhand på 
grund av förändrade behov under processen. De aktuella verksamheterna 
är ett hotell och en ateljé med flexyta. Av den anledningen är dessa 
verksamheter gestaltade i programskissen, utan att vara omnämnda som 
fasta verksamheter i studien. Ytorna för hotellet och ateljén har även 
begränsad detajnivå med hänsyn till okunskapen om dess innehåll.

 
I Figur 1, till höger, illustreras arbetets fokusområde. Aktiviteterna och 
deras fysiska ytor kommer undersökas utifrån fyra aspekter. Aspekterna 
valdes för att inrikta studien mot ett fåtal utgångspunkter, med tanke på 
de begränsade resurserna och tidplanen. 

Aktivitet

Tid

Rum

Atmosfär

Kontext

Kortsiktigt
Långsiktigt
Öppettider

Storlek 
Öppenhet
Omslutenhet

Ljudnivå
Dagsljus
Interiört uttryck

Funktioner
Relationer
Placering

Figur 1. Fokusområde



2. METODIK
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Beskrivning av metodval
Med hänsyn till att arbetet behnadlar ett gestaltningsförslag, med 
vetenskapligt inslag, har metodiken valts till en kombination av kvalitativa 
metoder. Kvantitativa metoder, som exempelvis enkätstudier, valdes bort 
då arbetets syfte efterfrågar data som inte går att mäta kvantitativt. Istället 
eftersträvades ett fåtal intervjupersoner med god kunskap inom det aktuella 
området. För att skapa en uppfattning om kulturhusets och samnyttjandets 
behov genomfördes intervjuer, fältstudier och littaraturstudier inom området. 
Vidare studerades även referensobjekt som komplement till litteraturen. 
 
Metodiken kan således beskrivas som en kombinerad kvalitativ och 
kombinerad metodik med en övergripande struktur, som kompletteras 
med specifika metoder. Den övergripande strukturen är baserad på 
litteraturen Idea Work och är en generell metod för att ådstakomma 
goda idéprocesser (Carlsen, Clegg & Gjersvik, 2017). Idea Work bygger 
på att idéprocessen kan delas in i tio kvalitéer, som alla är viktiga för 
att i slutändan komma fram till en bra lösning (a.a.). De tio kvalitéerna 
illustreras nedan i Figur 2 och beskrivs kortfattat i följande text. Under varje 
kvalité beskrivs vilka kompletterande metoder som använts som stöd i 
momenten. De tio kvalitéerna behöver nödvändigtvis inte behandlas i en 
specefik följd, utan förekommer iterativt men med viss dispositon. 

Utöver metodikens kvalitativa metoder valdes den även tack vare dess 
fria ramar och anpassningsbarhet till ämnet. Då gestaltningsförslaget 
behandlar ett nytt kulturhus eftersträvades en metodik som öppnade upp 
nya tankegångar i idéskapandet. 

I Figur 3 på nästa sida illustreras metodiken schematiskt. Varje kvalittet 
kan översättas till moment eller strategier i arbetet. Dispositionen i arbetet 
är i grunden iterativ, men kan ändå härledas till ett ordning. 

PREPPING

ZOOMING OUT

CRAVING WONDER

ACTIVATING DRAMA

GETTING PHYSICAL

DUOBLE RAPID PROTOTYPING

DARING TO IMAGINE

LIBERATING LAUGHTER

GENERATIVE RESISTANCE

PUNK PRODUCTION

INTERWOVEN

AFFECTIVE

MATERIAL

CONTROVERSIAL

IDEA WORK IN 10 QUALITIES

Figur 2. Strukturen i Idea Work
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PREPPING

ZOOMING OUT

CRAVING WONDER

ACTIVATING DRAMA

GETTING PHYSICAL

DUOBLE RAPID PROTOTYPING DARING TO IMAGINE

LIBERATING LAUGHTER

GENERATIVE RESISTANCE

PUNK PRODUCTION

Litteraturstudie
Studiebesök
Interjuver

Referensobjekt

Platsanalys
Volymskisser

Lokalprogramskisser

Fokusdiskussion

Koncept
Målformulering

Syntes
Sambandsschema

Volymstudie
Sol- & Skuggstudie

Lokalprogram

Handledning

Programskiss
Illustrationsbild

Generellt tankesättHandledning

IDEA WORK

Figur 3. Strukturen i Idea Work tillämpad i arbetet
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Prepping
Prepping handlar om att erhålla kunskap inom området, genom generell 
utbildning och studering av föregående- och specifika fall. Prepping kan 
således beskrivas som ett moment av förberedelse inför en idéprocess 
(Carlsen, Clegg & Gjersvik, 2017). Prepping har i det här arbetet inneburit 
insamling av data, i form av litteratur, intervjuer och studiebesök. Litteraturen 
har samlats genom sökningar i universitetets databas samt google scholar. 
Val av intervjupersoner har skett med stöd av Eskilstuna Kommun. Som 
stöd i processen har litteraturen Fallstudier som Forskningsmetod använts, 
skriven av Sharan B Merriam år 1994. Hon beskriver fallstudien som en 
plan för att samla in och organisera data, som sedan resulterar i en 
slutprodukt (Merriam, 1994). litteraturen har även beskrivande kapitel för 
olika moment som ansågs vara av värde för arbetet. 

Zooming Out
Zooming out är ett moment där helhetsbilden lyser klarare än detaljerna 
(Carlsen, Clegg & Gjersvik, 2017). Momentet innefattar sökande av 
kontexten och potentiella konsekvenser, vilket ger nya infallsvinklar 
och en bild av helheten. Denna kvalité motsvarar en syntes och ett 
sambandsschema i arbetet. Syntesen sammanfattar och analyserar 
insamlade data och sambandsschemat är ett försök att samla relationer 
och samband mellan verksamheterna, som grund till lokalprogrammet. 

Craving Wonder
Craving wonder kan inte speglas genom direkta moment, utan handlar 
mer om att ha ett passionerat intresse för utmaningen och en ständig 
nyfikenhet att hitta lösningar (Carlsen, Clegg & Gjersvik, 2017). Craving 
Wonder har varit närvarande i det här arbetet genom ett passionerat 
sökande efter en utformning som är integrerad och åskådlig på samma 
gång. Kvalitén är således en del av flera aktiviteter och tillägnas inte ett 
kapitel i rapporten. 

Activating Drama
En nyckel för att skapa engagemang och driva idéarbete är att aktivera 
drama (Carlsen, Clegg & Gjersvik, 2017). Den kvalitén bejakades genom 
att göra en målformulering för projektet med tillhörande koncept. I arbetet 
studerades intressenters målbeskrivningar av projektet, för att sedan 
mynna ut i en intern målbeskrivning. Målbeskrivningen följdes upp av ett 
koncept för utformningen. 

Daring to Imagine
Denna kvalité handlar om att våga kliva in i okänt territorium och skapa 
gemansamma fantasier (Carlsen, Clegg & Gjersvik, 2017). Daring to 
Imagine har i detta arbete inneburit en fokusdiskussion om husets framtid 
och hur samnyttjandet påverkas av den. Fokusdiskussionen genomfördes  
som en fri diskussion med berörda parter på Eskilstuna Kommun. 

Getting Physical
Getting physical handlar om att ta avstånd från beroendet av elektroniska 
medel och istället materialisera och visualiserna med hlälp av fysiska 
skisser (Carlsen, Clegg & Gjersvik, 2017). Därav har kvalitén inneburit 
en analys av platsen, följt av skisser på volymer och lokalprogram. Som 
stöd för platsanalysen användes två kompletterande metoder: Estetisk 
Byutformning och The Image of the City. Estetisk Byutformning är en 
visuell analys som bygger på utformningsprinciper för gestaltning (Thiis-
Evensen, 1992). Syftet är att få en översikt över platsens visuella särdrag, 
med hjälp av tre ingående aspekter: Omgivande landskap, omgivande 
bebyggelse och stadens möblering. 

The Image of the City är en metod utarbetad av Kevin Lynch och utgår från 
fem baselement i genomförandet: stråk, barriärer, områden, knutpunkter 
och landmärken. De kompletternade metoderna har valts för att få struktur 
och bredd i platsanalysen. Metoderna rekomenderas även av Boverket i 
Lär känna din ort (2006). 
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Double Rapid Prototyping
Denna kvalité syftar till att producera snabba modeller och förbättringar 
av halvarbetade idéer så att de kan delas in i ett tidigt skede (Carlsen, 
Clegg & Gjersvik, 2017). Double Rapid Prototyping har i det här arbetet 
inneburit volymstudier i sketchup och snabba lokalplaner i ArchiCad för 
att testa idéer och sedan välja vilken som ska utvecklas vidare. 

Liberating Laughter
Liberating Laughter syftar till att göra idéprocessen energisparande genom 
glädje, lekfullhet och humor (Carlsen, Clegg & Gjersvik, 2017). Kvalitén 
bygger på sociala band vilket gör den svår i det här arbetet, som är 
självständigt. Hanledningstillfällena med handledarna har varit fantasifulla 
och roliga vilket skapat energi i processen, vilket gör att kvalitén varit 
något närvarande. Kvalitén har inget tilldelat kapitel i rapporten. 

Generative Resistance
Denna kvalité innebär att man utsätter sitt arbete för kritik och inte ser 
det som något störande som bör undvikas, utan som ett hjälpmedel att 
vidga arbetet och förbättra (Carlsen, Clegg & Gjersvik, 2017). Generative 
resistance har varit närvarande i arbetet kontinuerligt genom handledning 
där arbetets utsätts för kritik. Denna kvalité har inget kapitel i rapporten. 

Punk Production
Punkt production innebär direkt realiserande av ideér med hög nivå. Den 
slutgiltiga, produktiva delen för att färdigställa arbetet (Carlsen, Clegg & 
Gjersvik, 2017). Den här kvalitén utgör slutskedet i gestaltningsprocessen, 
där de färdiga illustrationerna tas fram. I detta kapitel presenteras arbetets 
resultat. 

Disposition
Utifrån givna förutsättningar och metodval kan följande disposition 
beskrivas. Dessa alltså de kvalitéer som har ett eget kapitel i rapporten 
och de kommer presenteras i följande ordning. Efterföljande kapitel är 
Diskussion, Referenser och Bilagor. 

PREPPING
I detta kapitel börjar studien och insamlingen av data i form av litteratur, 
fältstudier, intervjuer och referensobjekt. 

ZOOMING OUT
I det här kapitlet sammanfattas och analyseras datan för att sedan ge svar 
åt frågeställningen. Här sammanställs även de samband som ligger till 
grund för lokalprogrammet. 

ACTIVATING DRAMA
Vidare skapas engagemang i form av målbeskrivningar för projektet. 

DARING TO IMAGINE
I nästa kapitel tas projektet till andra höjder i form av en ostrukturerad 
diskussion om byggnadens framtid och möjliga utvecklingar. 

GETTING PHYSICAL
I detta kapitel börjar det fysiska arbetet i form av platsanalyser och skisser 
på volymer och lokalprogram. 

DOUBLE RAPID PROTOTYPING
Sedan görs prototyper i form av volymstudier och sol- och skuggstudier. 
Detta för att göra ett urval bland idéerna. 

PUNK PRODUCTION - RESULTAT
I nästa kapitel presenteras resultatet i text och bild i form av en programskiss. 



3. PREPPING
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Del 1 - Att planera för samnyttjande i projekt
Befintliga strategier och studier 
Boverket (2016)
Rätt tätt – En idéskrift om förtätning av städer och orter 
De utmaningar som följer av förtätning av städer och orter är ökade 
behov av mark för samhällsservice, akustisk design, sol- och dagsljus, 
samt grönska (Boverket, 2016). Dessa utmaningar har präglat studien då 
de tros vara applicerbara även innanför väggarna, i from av samnyttjande 
av lokaler inom ett kulturhus, samt för att de berör delar av arbetets 
fokusområde. Litteraturen har även använts som generell inspiration 
till gestaltning av byggander på en central placering. Litteraturen från 
Boverket (2016) består delvis av interjuver med verksamma i branschen, 
utspridda över landet. I intervjuerna kommenteras de utmaningar som 
belyses ovan. 
  
De mest frekventa orden i dagens stadsplanering är förtätning och 
blandning, säger Peder Hallqvist på Örebro Kommun (Boverket, 2016). 
En mer varierad och rik miljö är även essensen av förtätningen (a.a.). För 
att säkra samhällsservicen i en tät stad behöver lokalerna optimeras. Detta 
bör diskuteras redan på planeringsstadiet för att kunna säkerställas menar 
Kristoffer Arvidsson på Malmö Stad (Boverket, 2016). 

”Samutnyttjande är huvudspåret, men vi pratar också om 
tredimensionella lösningar och flexibel användning. De här 
tre strategierna går ibland in i varandra, men grundtanken 
är att dela på resurser. Både på de fysiska, som lokaler 
och grönytor, men kanske också på personal och admin-
istration, säger Kristoffer Arvidson” (Boverket, 2016, s. 15). 

Samnyttjande handlar om att skapa ett användningsområde för lokaler 
och utemiljöer, utöver basverksamheten (Boverket, 2016). På kvällar och 
helger kan exempelvis en förskolas gård och lokaler vara en plats för 
föreningsliv (a.a.). 

”Ytorna ska utformas för kärnverksamheterna, deras behov 
kommer i första hand, men vi måste kunna utnyttja dem 
även på andra sätt, säger Kristoffer Arvidson” (Boverket, 
2016, s. 17). 

Boverket belyser även att samhällsservicen ska vara yteffektiv, men att 
det inte innebär att verksamheterna erhåller färre kvadratmeter lokalytor 
och utemiljöer (2016). Med arbetet kommer trygghetsaspekter så som 
behovet av separata entréer, vilket behöver beaktas när flera verksamheter 
samsas i samma byggnad, menar Kristoffer Arvidsson (a.a.). 

En av riskerna med förtätningen är att det tummas på grönskan som är 
behövlig för människor, djur och växter. Om vi utesluter för mycket grönska 
blir det en obalans mellan grönytornas olika funktioner, menar Carola 
Wingren, professor i landskapsarkitektur vid Sveriges Lantbruksuniversitet 
Alnarp (Boverket, 2016). 

Det finns exempel där kyrkogårdarnas gångar används som motionsspår 
och gräsmattor på bostadsområden blir till odlingslotter. (Boverket, 2016). 
I takt med förtätningen får de befintliga grönytorna nya funktioner och 
användningsområden, samtidigt som de spelar en allt viktigare roll som 
ett klimatsmart inslag i stadsplaneringen (a.a.). 
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Andra konsekvenser av förtätningen är ökade ljudnivåer. Den täta staden 
innebär fler hus, fler människor och fler funktioner inom ett mindre 
område. Utvecklingen för med sig liv och rörelse men därav även högre 
ljudnivåer (Boverket, 2016). Dock finns det vissa ljud som har kvaliteter 
som uppskattas i staden. Dessa ljud kan med fördel användas för att 
främja platsernas sociala funktion (a.a.). Vidare beskrivs att:

”Istället för buller ska man tänka ljudkvalitet som stödjer 
platsens funktion. Ljudet är en del av den arkitektoniska 
gestaltningen av staden, säger Björn Hellström, professor 
i ljudkonst vid Konstfack, docent i arkitektur och akustisk 
designer på Tyréns AB” (Boverket, 2016, s. 24).

Björn Hellström förklarar att skapande av rum i rummet är nyckeln för att 
sänka ljudnivån, och att detta även har en social effekt (Boverket, 2016). 

Sen elektricitet blev etablerat i våra hushåll har vår dygnsrytm förändrats 
men våra gener har inte hunnit ikapp, menar Marie-Claude Dubois, 
dagsljusexpert på White arkitekter och lektor vid Lunds tekniska högskola 
(Boverket, 2016). Vidare beskriver Marie-Claude att kroppens celler 
fortfarande är programmerade för att fungera i dagsljus och att bristen på 
dagsljus leder till ohälsa (a.a.). 

Arkitekturen kan bidra till att optimera dagsljuset i tät bebyggelse på 
flera sätt Boverket, 2016). Ett verktyg är att variera mängden fönsterytor 
vertikalt, där de nedersta våningarna behöver ha mer glas än de översta, 
påpekar Marie-Claude (a.a.). Nedre delen av fasaden bör även ha ljusa, 
reflekterande färger (a.a.). Byggnadens djup och planlösning är även 
viktiga faktorer (a.a.)

Ryd & Fristedt (2004)
Att lyckas med program
En byggnads struktur ska ge fysisk struktur åt verksamheterna och 
upprätthåller på så vis samband och avskildhet mellan aktiviteter 
(Ryd & Fristedt, 2004). Måttförhållandena inom byggnaden ska även 
möjliggöra för en lämplig konfiguration av ingående aktiviteter, så att 
en sammanhängande funktion skapas (a.a.). En god beskrivning av 
sambanden är viktiga för styrningen av projektet, samt grundläggande 
bedömningskriterier vid granskning av planlösningar och förslag till 
lokalisering menar Ryd och Fristedt (2004). 

Ryd & Fristedt (2014)
Brukare och krav – Metoder för definition av byggnadsprojekt 
Vid lokalplaneringen underlättar det också om lokalanvändaren har en 
god uppfattning om verksamheten och kan beskriva den, på så vis ökar 
chanserna att lokalerna fungerar på bästa sätt (Ryd &Fristedt, 2014). 

Planeringen som modell sträcker sig även över lång tid. Ryd & Fristedt 
belyser vikten av att beskriva funktionerna med hänsyn till förutsebar 
utveckling, men att begränsa dem (2014). Lokalernas användningsområde 
ska begränsas till de som går att översiktligt beskriva, eftersom den 
fullständiga generaliteten är orimlig. 

Samnyttjade av lokaler beskrivs som en planeringsprincip, då många 
verksamheter inte har behov av vissa lokaler mer än begränsad tid (Ryd 
& Fristedt, 2014). I detta fall är det viktigt att integrera de tillkommande 
verksamheterna i planeringen (a.a.).   
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Fortsättningsvis belyser Ryd & Fristedt hur verksamhetens processer 
bör beskrivas (2014). Huvudprocesserna bör lyftas fram och 
verksamhetsberättelsen ska redogöra för hur de går till och vilka aktiviteter 
och funktioner de innehåller, samt hur de hänger ihop (a.a.). Vidare finns 
det anledning att utvidga beskrivningen av verksamheten till mer än bara 
mätbara fakta. Beskrivningen innehåller med fördel upplevelser av den 
tänkta miljön och omgivningen (a.a.). 

”Detta kan göras som en berättelse om en vandring gen-
om lokalerna och vad man vill möta under en sådan och 
hur interaktionen mellan olika brukare kan upplevas och 
stärkas genom lämplig utformning av lokalerna” (Ryd & 
Fristedt, 2014, s. 30).   

Projektets syfte ska formuleras tydligt via en målformulering (Ryd & Fristedt, 
2014). Mål som gäller samverkan mellan olika aktörer ska återges här 
och val av modeller för samverkan kan anges (a.a.). 

Bengtsson (2014) Examensarbete i Folkhälsokunskap
Samverkan mellan kommun, föreningar och näringsliv för att stärka 
människors delaktighet i samhället 
Bengtssons studie belyser erfarenheter och önskemål om samverkan 
mellan kommuner, näringsliv och föreningsliv. En av utmaningarna hon 
identifierade var tidshindret. Det ansågs att samverkan inte fick plats i 
tidschemat då kärnverksamheten utnyttjar all tid (Bengtsson, 2014)

Fortsättningsvis belyser Bengtsson att intervjupersoner ansåg 
att samverkansarenor mellan samtliga aktörer saknas. Inga av 
intervjupersonerna uppgav att de delade lokaler med andra och om 
samnyttjande skett utanför verksamheten hade det gjorts med liknande 
verksamheter (Bengtsson, 2014). 

I efterföljande avsnitt redovisas statliga krav och föreskrifter från olika 
myndigheter. Dessa berör inte samnyttjandet av lokaler påtagligt men 
ger vägledning i indelningen av verksamheterna utifrån fokusområdet. 
Samverkan mellan verksamheterna kan innebära delande av luftrum, inom 
husets ytterväggar. För att göra en lämplig fördelning av verksamheterna 
i lokalprogrammet, utifrån ljudnivåer och dagsljus, används dessa 
föreskrifter som grund. Grunden används sedan när sambanden mellan 
verksamheterna ska analyseras till potentiella samnyttjansmöjligheter. 
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Statliga krav och föreskrifter
  Boverket (2017b)
  6:322 Dagsljus 

“Rum eller avskiljbara delar av rum där människor vistas 
mer än tillfälligt ska utformas och orienteras så att god till-
gång till direkt dagsljus är möjlig, om detta inte är orimligt 
med hänsyn till rummets avsedda användning” (Boverket, 
2017, s. 93). 

“För beräkning av fönsterglasarean kan en förenklad 
metod enligt SS 91 42 01 användas. Metoden gäller för 
rumsstorlekar, fönsterglas, fönstermått, fönsterplacering 
och avskärmningsvinklar enligt standarden. Då bör ett 
schablonvärde för rummets fönsterglasarea vara minst 10 
% av golvarean. Det innebär en dagsljusfaktor på cirka 1 
% om standardens förutsättningar är uppfyllda. För rum 
med andra förutsättningar än de som anges i standarden 
kan fönsterglasarean beräknas för dagsljusfaktorn 1,0 % 
enligt standardens bilaga. (BFS 2014:3)” (Boverket, 2017, 
s. 94). 

  Boverket (2017c)
  6:33 Utblick 

“Minst ett fönster i rum eller avskiljbara delar av rum där 
människor vistas mer än tillfälligt bör vara placerat så att 
utblicken ger möjlighet att följa dygnets och årstidernas 
variationer” (Boverket, 2017, s. 94). 

  

  Boverket (2017d)
  7:22 Lokaler

”Byggnader som innehåller lokaler, deras installationer och 
hissar ska utformas så att ljud från dessa och från an-
gränsande utrymmen likväl som ljud utifrån dämpas. Detta 
ska ske i den omfattning som den avsedda användningen 
kräver och så att de som vistas i byggnaden inte besväras 
av ljudet. De installationer som brukaren själv råder över 
och som inte påverkar ljud- nivåer i någon annan lokal i 
samma byggnad, omfattas dock inte av ljudkraven. I lo-
kaler ska efterklangstiden väljas efter vad ändamålet med 
utrymmet kräver (BFS, 2013:14)” (Boverket, 2017, s. 120).

  Boverket (2017a)
  3:1451 Ljudmiljö

“I publika lokaler där personer med nedsatt orienterings-
förmåga är beroende av ljudmiljön för att kunna ta del av 
väsentlig information ska ljudmiljön utformas för god hör-
barhet, god taluppfattbarhet och god orienterbarhet” 

“Lokalerna bör utformas så att bakgrundsnivån ekvivalent 
ljudnivå LpAeq från tekniska installationer, hissar eller 
annan trafik än egentrafik uppgår till högst 
- 30 dB i samlingssalar, 
- 35 dB i receptioner samt lokaler för hälso- och sjukvård, 
och 
- 45 dB i övriga lokaler enligt första stycket” (Boverket, 
2017, s. 20).
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Folkhälsomyndigheten (2014:13, 2014:15, 2014:45)
Folkhälsomyndigheten har allmänna råd gällande höga ljudnivåer för 
såväl utom- och inomhusaktiviteter. Dessa aktiviteter omfattar exempelvis 
konsert- och träningslokaler samt diskotek (FoHMFS, 2014:15). I lokaler 
där endast vuxna (över 13 år) har tillträde är riktvärdet för ekvivalent ljud 
under en viss tidsperiod: LAeq, T =100 dB. Där både vuxna och barn 
vistas är riktvärdet: LAeq, T =97 dB. Aktiviteter särskilt riktade till barn bör 
dock ha en ljudnivå under 90 dB (a.a.). 

Det är även skillnad i de allmänna råden beroende på om publiken är 
stationär eller mobil. 

”Arrangemang med stationära besökare avser arrange-
mang där besökaren befinner sig på samma plats hela 
tiden såsom konserter, teaterföreställningar, biografer, 
spinningpass etc.” (SP Sveriges Tekniska Forskningsinsti-
tut, 2014:45, s. 8). 

”Arrangemang med mobila besökare avser arrangemang 
där besökaren rör sig omkring. Exempel på sådana ar-
rangemang är diskotek, nattklubbar, dansbanor, pubar, 
styrketräningslokaler” (SP Sveriges Tekniska Forskningsin-
stitut, 2014:45, s. 8).

För stationära besökare får riktvärdet för LAeq, T =100 dB inte överskridas 
under T=1h, medan riktvärdet tillämpas enligt T=15min för mobila besökare 
(SP-INFO, 2014:45). För lokaler med undervisning är riktvärdet för buller 
inomhus istället: LAeq, T =30 dB (FoHMFS, 2014:13). 

Arbetsmiljöverket (2009)
Arbetsplatsens utformning, AFS 2009:2
Likt föreskrifterna i BBR anger arbetsmiljöverket att stadigvarande 
arbetsplatser som är avsedda att vistas i mer än tillfälligt, ska normalt 
utformas tillfredställande med dagsljus och utblick (Arbetsmiljöverket, 
2009). 
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Del 2 - Beskrivningar av verksamheterna
Kongress & Konferens
Bokningsbolaget (2017)
Skillnaden mellan konferens och kongress
Enligt företaget Bokningsbolaget är den främsta skillnaden mellan 
konferens och kongress storleken (2017). En konferens är en ordnad 
sammankomst för möten, seminarier och diskussioner, vilket betraktas 
som en engångsföreteelse. Kongress däremot, sträcker sig över minst en 
hel dag och har även en finare middag på programmet. Kongress anses 
även som en regelbunden sammankomst, men som roterar mellan olika 
städer. Därav finns vissa krav på dessa lokaler och för att kunna kalla sina 
lokaler för kongresslokaler menar Bokningsbolaget att en kongresshall 
ska rymma minst 144 personer (Bokningsbolaget, 2017). 

Konferenslokalen på Elit Stadshotell i Eskilstuna är ljus och öppen med 
naturligt ljus och avskalad inredning. Kongresshallen i Västerås är också 
avskalad och öppen men däremot betydligt större och saknar ljusinsläpp.

Emelie Gard (personlig kommunikation, 28 februari 2018) 
Projektledare inom Convention Bureau på Destination Eskilstuna
Emelie Gard är en del av företaget Destination Eskilstuna och arbetar som 
projektledare inom Convention Bureau. Emelie berättar om Destinations 
Eskilstuna tankar och behov i projektet Kultur & Kongress i Eskilstuna. 
Hela intervjun återges i Bilaga 3. 
 
Precis som Bokningsbolaget (2017) menar Emelie Gard att en kongress, 
till skillnad från en Konferens är större. En kongress kan innebära att allt 
mellan 4 och 10 olika saker pågår i olika lokaler, och olika kongresser 
behöver olika typer av lokaler. Flexibilitet är A och O säger Emelie. Det 
är även utställare som ofta finansierar kongresserna, vilket gör att stora 
utställningsytor erfordras. Detta kan lösas med bland annat vikväggar. 

Figur 4. Konferensrum på Elit Stadshotell  i Eskilstuna

Figur 5. Kongresshall vid Aros Congress Center i Västerås
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”Karlstad CCC och Malmö Live är båda bra exempel på 
anläggningar där man har löst det smart. Stora ytor kan bli 
en stor sal eller flera små rum” säger Emelie Gard (per-
sonlig kommunikation, 28 feb 2018). 

Utredningen i Eskilstuna gällande Kultur- och Kongress pågår och 
Destination Eskilstuna har tagit fram en sammanställning av lokalerna för 
kongress (personlig kommunikation, 14 februari 2018). De menar att 
lokalerna kräver en yta på 6000–8000 m2 och har följande behov:

 ◌ Välkomnande entré med reception
 ◌ Garderob inkl bagageutrymmen 
 ◌ Toaletter 
 ◌ Plenumlokal för 1 000 personer, delbar i minst 2 delar
 ◌ Konferenslokaler i flera olika storlekar delbara flexibla  

   öppningsbara ytor 
 ◌ Utställar- och mingelytor (exkl måltidsyta) 
 ◌ Måltidsyta 
 ◌ Loger 
 ◌ Lagerytor bakom scen
 ◌ Hiss direkt från godsmottagning (tänk bilar på scenen) 
 ◌ Barer 
 ◌ Tillagnings- och beredningskök
 ◌ Förrådsutrymme godsmottagning/lager
 ◌ Övrig biyta/allmänt förrådsutrymme

Utöver dessa behov bör även ett hotell ligga i anslutning till byggnaden, 
belyser Emelie Gard (personlig kommunikation, 28 feb 2018). Ur ett 
operatörperspektiv är det fördelaktigt med hotell och kongress nära 
sammankopplat, menar hon. 

Det är också viktigt att måltidsytan rymmer samma antal personer som 
deltar i kongressen, d.v.s. om 1000 personer deltar i en kongress, 

ska 1000 personer kunna äta tillsammans på en bankett (personlig 
kommunikation, 28 feb 2018). Matsalen ska också vara anpassad efter 
både kongress och kultur interiört. Vid ett möte är det inte bra om det 
är för ombonat, och på en konsert är det inte bra om det är för avskalat 
menar Emelie. Matsalen nyttjas både vid lunch och middag. 

I övrigt bör alla lokaler ligga i anslutning till varandra på ett eller annat sätt 
menar Emelie (personlig kommunikation, 28 feb 2018). Kongresshallen 
kan exempelvis med fördel ligga i mitten, då konferensrum, mingelytor, 
utställarytor och annat kan placeras runt om (a.a.). 

Kongresshallen behöver inte nödvändigtvis ha tillgång till naturligt ljus, 
utan kan ljusas upp med hjälp av materialval och ljussättning påpekar 
Emelie. Konferensrum, mingelytor och utställarytor däremot kan med 
fördel ha tillgång till dagsljus. 

”Inte för kalt och inte för tråkigt men inte för mysigt heller, 
en blandning eller en anpassningsbar lokal är bra” säger 
Emelie Gard (personlig kommunikation, 28 feb 2018). 

Kongressen sker främst på vardagar menar Emelie, men även på helger 
ibland. Under kongressen alla dagar är det bra om utställarna kan nyttja 
sin yta kontinuerligt, för att slippa packa ner och upp. Dock nyttjas själva 
kongresshallen oftast bara på dagtid, medan kvällen spenderas med 
middag. 

Emelie Gard tror att lokalerna skulle kunna nyttjas av andra verksamheter 
när de inte används, och påpekar att kongresserna bokas väldigt långt i 
förväg, vilket öppnar upp möjligheterna för god planering. Det finns också 
en möjlighet för samnyttjande med Bio-verksamhet. Biografsalonger 
skulle absolut kunna vara kompletterande seminarielokaler vid en stor 
kongress menar hon. 
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Konsert & Föreställningar
Riksteatern (2017)
Råd och riktlinjer vid projektering av teaterlokaler
Riksteatern har publicerat en rapport vid namn Riksteaterns råd och 
riktlinjer vid projektering av teaterlokaler (2017). I denna beskrivs 
generella anvisningar och krav gällande projektering av teaterlokaler. För 
att kategorisera scener används ett färgsystem, där röd är den största 
typen, följt av grön, blå och gul (Riksteatern, 2017). Röda scener beskrivs 
som ”stora scener”, gröna scener beskrivs som ”stora och mellanstora 
scener”, blåa scener beskrivs som ”stora och mellanstora scener med 
enklare utrustning” och gula scener beskrivs som ”mindre scener med 
enklare utrustning”.

En svart scen (s.k. Black Box) är en svartmålad teaterlokal med grid i taket 
och rörsystem för upphängning av den tekniska utröstningen (Riksteatern, 
2017). Detta är en scen som inte uppfyller kraven i Riksteaterns färgsystem, 
men som förekommer (a.a.). 

Anette Pallhed (personlig kommunikation, 26 feb 2018)
Kommunikationschef på kultur- och fritidsförvaltningen
Anette Pallhed återberättar om förvaltningens tankar om projektet Kultur & 
Kongress i Eskilstuna. Hela intervjun återges i Bilaga 2.

Det stora samnyttjandet i projektet Kultur & Kongress i Eskilstuna ser Anette 
Pallhed i kongresshallen, kombinerad med konserthall. Det kommer bli 
en teknisk fråga gällande akustik menar hon. I övrigt behöver relationerna 
med loger och repetitionssalar lösas. 

Utöver de givna verksamheterna önskar förvaltningen flexibla ytor för 
gästverksamheter. Hon beskriver dom som delade, öppna ytor, som kan 
användas av tillfälliga verksamheter. Även en ateljé är ett önskemål. Den 
är tänkt som ett koncept, med mer än bara ett typ av skapande. Här ska 
man kunna komma som privatperson och sy, dreja eller måla t.ex. Men 
det finns även önskemål om att ateljén ska kunna vara exklusiv för lokala 
konstnärer, under tider de behöver en.
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Biograf
SF Bio (u.å.a)
SF Bio:s webbsida för möten och event
”Förvandla mötet till en upplevelse”. Enligt SF Bio är deras biograflokaler 
potentiella kongresslokaler där allt ifrån bolagsstämmor till barnaktiviteter 
kan hållas (SF Bio, u.å.). Eventen kan innebära både effektiva frukostmöten 
som längre kick-offer. 

Sf Bio (u.å.b)
Sf Bio:s webbsida för biljetter
På hemsidan kan man också se aktuella visningar för veckan. De flesta 
filmerna visas på kvällstid både på vardagar och helger. På eftermiddagarna 
visas även mycket och ibland även innan lunch (11:00). Det verkar dock 
vara ovanligt med bio-visningar på morgonen eller förmiddagen. 

Thomas Voghera (personlig kommunikation, 25 mars 2018)
Arkitektkonsult åt Svenska Bio
I Eskilstuna finns ett behov av nya biografsalonger. Thomas Voghera tror 
att det är aktuellt med 5 salonger med varierande storlek, på en yta om 
ungefär 2000-2500 kvm. Måtten på salongerna är grova och anges i 
Tabell 1. Han påpekar dock att numera är det troligare att man bygger 
en stor salong följt av flera små, istället för att gradera alla salonger. I det 
fallet blir den stora salongen likt nummer 1 och de små lika nummer 5 
i Tabell 1.

 

Nummer
Längd 
(m)

Bredd 
(m)

Höjd   
(m)

Yta    
(m2)

Sittplatser

1 21 25 9,5 525 280
2 15 13 6 195 120
3 14 12 6 168 90
4 12 10 5 120 54
5 11 10 5 110 40

Tabell 1.      Biografsalongernas dimensioner

I frågan om salongerna går att samnyttja med andra verksamheter är han 
tveksam. Den stora salongen är den primära och kan vara ofördelaktig 
att dela på menar Thomas. Han förklarar att det första valet är att ha en 
stor salong med få kompromisser för egen användning och att det sitter 
långt inne att den skulle delas med andra verksamheter. 

I så fall finns det bättre förutsättningar att låna ut en mindre salong på 
dagtid, för tillfälliga event eller möten, tror han. 
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Musikskola
Anette Pallhed (personlig kommunikation, 26 feb 2018)
Kommunikationschef på kultur- och fritidsförvaltningen
Anette Pallhed återberättar om förvaltningens tankar om projektet Kultur & 
Kongress i Eskilstuna. Hela intervjun återges i Bilaga 2.

Musikskolan är en kommunal verksamhet för barn på deras fritid, både 
enskilt, i grupp och i ensambleverksamhet förklarar Anette. Verksamheten 
pågår alla tider på dygnet, 7 dagar i veckan. Det förekommer även öppen 
verksamhet, där barn får komma och prova på, påpekar hon. Skolan är 
tillgänglig för barn i 4–20 års ålder, efter skolan. 

När det gäller utformningen av undervisningsrummen är det mycket 
varierande menar hon. Storleken på rummen är efter behov men det blir 
mer och mer gruppundervisning. Alla rum behöver akustikanpassas och 
det interiöra uttrycket ska främja kreativitet menar hon. 

Hon tror även att vissa lokaler med instrumentundervisning är svåra att 
dela med andra då instrumenten behöver förvaras i rummen, men vissa 
instrument är mobilare än andra. Här gäller det även att planera för förråd 
i anslutning, som kan tänkas behövas för vissa instrument. Musikskolan 
vill även kunna nyttja en Black Box och även kongresshallen ibland (en 
delbar kongresshall förslagsvis). 

Michael Wärme (personlig kommunikation, 14 mar 2018)
Tillförordnad rektor på Musikskolan
Det är studiedag på Musikskolan i Eskilstuna och Michael Wärme tar emot 
mig för en rundtur genom lokalerna. Lokalerna ligger i samma byggnad 
som Stålforskolan, som är en grundskola med musikprofil. Musikklasserna 
på Stålforsskolan har instrumental inriktning och är ett samarbete mellan 
grundskolan och Musikskolan, vilket gör att de delar vissa lokaler, en del 
utrustning och lärarresurser. Musikskolans verksamhet sker även ute på 

kommunens övriga skolor, där lärare undervisar barn lokalt.
Michael beskriver att dom trivs i sina nuvarande lokaler på så vis att de är 
anpassade efter deras verksamhet, men att det ibland kan uppstå otrygga 
situationer. Vissa av Musikskolans elever är unga, 5-6 år, som vistas i 
samma utrymmen som Stålforsskolans högstaduieelever. Stumtals kan de 
äldre eleverna vara stökiga vilket kan leda till att de mindre barnen känner 
att miljön är otrygg menar Michael. 

Vi går en rundtur genom lokalerna och Michael berättar om verksamheten. 
Han förklarar att en del av lokalerna är kontor för administrativt arbete för 
dom anställda. 

Undervisningslokalerna är relativt likartade med öppna rum, utan indelning. 
Majoriteten har även tillgång till dagsljus, vilket uppskattas. Dock kan det 
vara problematiskt med fönster i markplan, om människor går förbi eller kan 
tittar in menar han. Det problemet kan delvis lösas med hjälp av gardiner 
men det är önskvärt med lokaler utan påtaglig insyn, säger Michael.  
Vissa av undervisningslokalerna är inte helt rektangulära, av akustiska 
skäl, utan har sneda väggar på långsidorna. Här sker undervisning både 
i grupp och enskilt förklarar Michael. 

Det finns även en del loger som kan användas för undervisning vid 
behov. Dock saknar vissa av dessa lokaler tillgång till naturligt ljus, vilket 
gör att det blir jobbigt att arbeta i dom hela dagar påpekar Michael. 

Det finns två olika konsertsalar, en liten med 74 sittplatser, och en stor 
med över 500 sittplatser. Dessa används flitigt av musikskolan och andra 
verksamheter i huset. Michael menar att en stor konserthall, med 1000 
sittplatser inte är aktuell för deras del. En mindre eller delbar konserthall 
däremot är mer aktuell. Det finns också en inspelningsstudio som är 
kopplad till konserthallarna. Studion används också flitigt av verksamheterna 
i huset. 
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Till undervisningssalarna och konsertsalarna finns förråd för förvaring av 
instrument och annan utrustning. Förråden är fulla och andra ytor får 
utgöra förvaring i brist på utrymme. Det är en av anledningarna till varför 
Musikskolan i dagsläget är trångbodda menar han.  Det är heller inte 
bara förvaring av instrument som behöver beaktas, även utrymmen för 
uppackning. Det kan också vara fördelaktigt om slagverken kan förvaras 
på samma plan som konserthallen, av logistiska skäl. 

Michael tror att det är möjligt för Musikskolan att dela utrymmen med 
Balsta Musikslott, men att tidsaspekten kan vara ett problem. Musikskolan 
har lugna förmiddagar och mycket på kvällarna, och så är troligtvis fallet 
för Balsta Musikslott också menar han. Men finns det många replokaler/
undervisningsrum är det säkert möjligt, för tillfället finns det 4 stycken 
undervisningslokaler här som skulle kunna användas som replokaler. 

Musikskolan har en instrumentverkstad, där vissa instrument blir 
ompysslade och lagade. Vi pratar om scenariot med en stor verkstadsateljé 
i ett kulturhus och Michael menar att vi nu utgår från hur verksamheten 
ser ut idag men att i en framtid där musikskolan blir kulturskola kan 
en verkstadsateljé vara aktuell för deras del. Musikskolan har även ett 
stadigvarande program med öppen verksamhet en viss tid i veckan, där 
barn får prova på instrument och så. 
 
Jag frågar hur han ser på det interiöra uttrycket i lokalerna och Michael 
säger att han tror att en ombonad och lekfull miljö är bra, där barnen kan 
känna sig trygga och omhändertagna. Det som vi saknar egentligen är 
en samlingspunkt fortsätter han. Ett café eller liknande där eleverna kan 
samlas och mötas i trygg miljö. 

Om cafét skulle delas med hela kulturhuset skulle dock samma problematik 
eventuellt kvarstå, som vid mötet mellan musikskolans unga elever och 
Stålforskolans högstadieelever. Det vore nog bra med ett café kopplat till 
musikskolan för sig. 

Avslutningsvis påpekar Michael att all verksamhet inte går att flytta. Allt 
under samma tak är att föredra men Symfoniorkestern och stålforsklasserna 
är svåra att flytta här ifrån, vilket gör att Musikskolans verksamhet till viss 
del också behöver vara kvar. Den andra, ämnesundervisningen som 
Musikskolan driver skulle däremot kunna placeras centralt i ett kulturhus. 
En central placering vore dessutom bra för Musikskolan med tanke på 
kommunikationer och marknadsföring. 

Utöver rundturen får jag också ta del av ett dokument som samanfattar 
Musikskolans lokaler. Dokumentet består av en tabell där alla utrymmen 
klassas efter typ, samt storlek. Således kan det konstateras att de flesta 
lokalerna är undervisningrum, följt av förråd och kontor. Fördelningen av 
lokalerna illustreras i Tabell 2 nedan. 

Typ Undervisning Kontor Förråd Loger Studio Summa
Antal 21 7 12 3 1 44
Total yta 826 120 383 23 80 1432

Tabell 2.  Musikskolans nuvarande lokalfördelning
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Balsta Musikslott
Eskilstuna Kommun (u.å.a)
Eskilstuna Kommuns webbsida för Balsta Musikslott
På Eskilstuna Kommuns hemsida beskrivs Balsta Musikslott som ett 
musikhus som drivs av Ung Fritid i Eskilstuna, i samarbete med fyra 
studieförbund. De allmänna öppettiderna är onsdagar 17–21, medan de 
med tag (genom ett passersystem) kommer åt sina replokaler utanför 
dessa tider. 

Studiefrämrandet (u.å.). 
Studiefrämrandet har lagt upp en bild på deras hemsida från en av 
replokalerna på Balsta Musikslott, bilden visas i Figur 6. Replokalen är 
liten med enkel interiör och ljusinsläpp. 

Anette Pallhed (personlig kommunikation, 26 feb 2018)
Kommunikationschef på kultur- och fritidsförvaltningen
Anette Pallhed återberättar om förvaltningens tankar om projektet Kultur & 
Kongress i Eskilstuna. Hela intervjun återges i Bilaga 2.

Balsta musikslott är musikverksamhet i form av 70 replokaler och en 
inspelningsstudio. Inspelningsstudion är viktig, men det är oklart om 
behovet av replokaler är lika stort som det varit förut menar hon. Vissa 
av replokalerna delas medan andra är personliga, de som är personliga 
står dock tomma ganska mycket. Här gissar hon på att det går att ha ett 
samarbete med musikskolan och dela vissa lokaler. 

Med tanke på eventuella samarbeten så menar hon att Balsta Musikslott 
har en relation till Musikskolan. Dansverksamheten har också det, som 
ska bli en del av musikskolan. 

Figur 6. Replokal på Balsta Musikslott
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Dansverksamhet
Anette Pallhed (personlig kommunikation, 26 feb 2018)
Kommunikationschef på kultur- och fritidsförvaltningen
Anette Pallhed återberättar om förvaltningens tankar om projektet Kultur & 
Kongress i Eskilstuna. Hela intervjun återges i Bilaga 2.

Dansverksamheten i huset är tänkt att bli en del av musikskolan, som därav 
blir en kulturskola, men även för föreningsliv. En utredning ska göras för 
att titta på möjligheterna för samnyttjande mellan Kulturskolans dans och 
föreningslivet. Dansverksamheten pågår också på blandade tider, precis 
som musikskolan, men föreningslivet är övervägande kvällstid tror hon. 

I danslokalerna är det önskvärt, men inget krav på dagsljus, menar hon. 
Fönster mot gatan, med insyn, skulle dock kunna vara problematiskt tror 
hon. I det fallet är musikskolan mindre känslig. 

Michael Wärme (personlig kommunikation, 14 mar 2018)
Tillförordnad rektor på Musikskolan
På Musikskolans bottenvåningen finns det danslokaler som är stora och 
öppna. Han tror att lokalerna med fördel kan ha tillgång till dagsljus, men 
indirekt dagsljus. Direkt dagsljus kan nog bli problematiskt med tanke på 
bländning och sådär menar han. En källarlokal är nog tråkigt för dom.

Balettakademien Stockholm (u.å.) 
Balettakademiens hemsida under rubrik: våra lokaler
Balettakademien befinner sig på Birger Jarlsgatan 70 i Stockholm. 
Lokalerna beskrivs som ljusa och luftiga och rymmer bl.a. danssalar, 
uppehållsrum, ett kafe och olika studios. Danssalarna beskrivs även med 
hjälp av bilder, varav Figur 7 och Figur 8 illustrerar två av dom. I dessa 
ses stora, öppna salar med ljusinsläpp och avskalad interiör. 

Figur 7. Danslokal hos Balettakademien i Stockholm

Figur 8. Danslokal hos Balettakademien i Stockholm
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Del 3 – Referensobjekt
Studiebesök hos Luleå Kulturhus
Kulturhus med bibliotek, konsthall, konserthall, restaurang, café och 
konferens
Inledningsvis i studien genomfördes ett studiebesök på Luleå Kulturhus. 
Alla noteringar som gjordes beskrivs i Bilaga 1. 

Vid besöket noterades att det finns interiöra utmaningar med att samla 
flera aktiviteter i ett och samma hus. Ibland skiljer sig atmosförerna åt, i 
form av ljudmiljö och interiört uttryck. Dessa kunde dock hanteras med 
hjälp av skapande av rum i rummet. På så vis kunde flera aktiviteter vara 
nära sammankopplade, utan att störa varandra. Flexibel interiör gjorde 
också att en lokal kunde hushålla ett flertal aktiviteter. 

Det kunde också konstateras att av alla verksamheter på plats var 
konferensdelen den mest skyddade. Konferensrummen var placerade 
ovanför de mer publika delarna. Cafét däremot, var placerat i markplan 
intill foajén där foajéns rörelse bidrog positivt till verksamheten. Foajén var 
även något som delades mellan verksamheterna i huset.

Skellefteå Kommun (2015a)
Underlag till lokalprogram och tävlingsprogram för Skellefteå Kulturhus; 
Bilaga 1 – Lokaler
I Skellefteå planerar man för ett nytt kulturhus där en del av tankarna 
om den framtida byggnaden har fokus på flexibilitet. Det föreslås vara 
multifunktionellt och transformativt som även möjliggör kongresser i centrala 
delarna av staden (Skellefteå Kommun, 2015a).  Kommunen menar att 
huset ska vara flexibelt i den mening att olika funktioner samnyttjar ytor, 
som gör huset effektivare att använda. En återkommande princip som 
beskriver samordningen är 70/130-principen, som enligt Kommunen 
betyder att olika verksamheter kan under perioder låna ut lokaler mot att 

Gästscen 1400 m2

En A-scen som uppfyller Riksteaterns krav 
för stora scener. Lokalen ska vara akustiskt 
anpassningsbar utifrån typ av evenemang 
samt vara flexibel för att dela in i mindre 
lokaler som kan användas parallellt.

12 Lokaler 50-240m2
Lokaler i olika storlekar som ska kunna 
anpassas efter olika ändamål, exempelvis: 
möte, utställning, repetition

Multimedia 
studio

50m2 En gemensam ljud- och bildstudio.

Foajé 1200m2 En stor gemensam foajé.

Loger 150m2 Delade loger för gästande artister med 
dusch/WC.

Omklädning
srum

50m2 För gästande kör, förening etc.

Artistfoajé 60m2 Ett uppsamlingsrum i anslutning till 
scenerna.

WC/Dusch 50m2 Duschar i korridor och i anslutning till 
omklädningsrum.

Garderob 200m2 Publiksgarderob.

Publika WC 70m2 Publika WC fördelat rumt om i huset.

Tabell 3.        Samnyttjade lokaler i Skellefteå Kulturhus
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de i andra perioder får väsentligt mycket större ytor att arbeta på (2015a). 
Denna princip föreslås vara ledande för kulturhusets lokalplanering (a.a.) 
Bilagan innehåller även en sammansatt tabell över funktioner och ytor 
som ska delas i kulturhuset. Dessa är sammanfattade i Tabell 3. Det ska 
tilläggas att Tabell 3 är en sammanfattad och förenklad version av den 
ursprungliga tabellen i materialet från Skellefteå Kommun. 

Skellefteå Kommun (2015b)
Underlag till lokalprogram och tävlingsprogram för Skellefteå Kulturhus; 
BILAGA 3 – Sammanfattning av utredningen hur synergier kan skapa 
samarbeten och mervärden, av Björn Masuhr 
Utöver kärnverksamheternas lokaler ska kulturhuset innehålla en 
Gästscen. Gästscenen och dess salonger ska utformas så att de även 
kan användas som kongress- och mötessalar genom att vara flexibel 
och delbar (Skellefteå kommun, 2015b). 

”Genom att integrera kultur- och mötesdelarna med va-
randra kan en unik dynamik skapas i huset och lokalerna 
används mer flexibelt under fler dagar på året” (Skellefteå 
Kommun, 2015b, s. 7). 

Skellefteå kommun belyser även avsikten att göra kulturen mer tillgänglig 
för den breda allmänheten, där Masuhr ger förslag till kompletterande 
verksamheter som exempelvis spa, butiker med koppling till kultur, galleri, 
kontor, Science Center, permanenta showroom, rektyreringstorg, bio, 
musik- eller filmstudio. (2015b)

Masuhr har även tankar om hur exteriören ska ta plats i staden. Han 
föreslår bl.a. att fasaden kan användas för att projicera objekt samt att 
byggnaden kan användas som en downhill-arena där man kan åka 
exempelvis skidor, snowboard, mountainbike och skateboard (Skellefteå 
kommun, 2015b). På så vis bidrar även exteriören till att skapa kopplingar 
till idrott och annan ungdomsverksamhet (a.a.). 

Lundgren & Vilander (2006) Examensarbete 
Akustikdriven träkonstruktionsutformning för Studio Acusticum
Redan 1997 utlystes en arkitekttävling i Finland, i hopp om att hitta en 
unik lösning för en kombinerad konsert- och kongresshall (Lundgren & 
Vilander, 2006). Tävlingen utlystes av Finlands arkitektförbund SAFA. 
Det vinnande bidraget kom från arkitektfirman Artto Palo Rossi Tikka Oy, 
med Hanno Tikka och Kimmo Lintula som ansvariga arkitekter (a.a.). 
byggnaden heter Sibeliushallen och är belägen i Lahti.

”Konserthallen, med dimensionen 51x36x22 m3 och plats 
för 1 250 personer, utnyttjas av såväl musiker som före-
dragshållare. Pga. den varierande verksamheten som före-
kommer i lokalen var ett av huvudmålen för byggnationen 
att kunna optimera akustiken för all tänkbar aktivitet. Lo-
kalen har därför variabel akustik med justerbara akustiska 
dörrar och tak” (Lundgren & Vilander, 2006, s. 19).

Figur 9. Sibeliushallen
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Sibeliushallen som visas i Figur 9 är relativt avskalad interiört men ändå 
varm och elegant med hjälp av belysning. Konserthallen saknar ljusinsläpp 
helt. 

Elmia (u.å.)
I Jönköping finns ett Kongress- & Konserthus där salarna Hammarskjöldsalen 
och Rydbergsalen är multifunktionella (Elmia, 2018) 

Scen för såväl paneldebatt som symfoniorkester, bekväma 
stolar för långa sittningar, modern ljud- och ljusteknik etc. 
Utrustning även för TV-upptagningar och internsändningar. 
Bekväma logeutrymmen” (Elmia, u.å.).

Folkets hus – Kulturhuset i Trollhättan (u.å.)
I Trollhättan finns två salar, Forum 1 & 2, som är multifunktionella. Dessa 
salar används till konferenser, föreläsningar teater och konserter, men är 
även en modern 3D-biograf (Kulturhuset i Trollhättan, u.å.). 

Upplev Vaxholm (u.å.)
Vaxholms Biografteater är en av landets äldsta fungerande biograf. Idag 
visar biografteatern 3D-bio, teater, balettföreställningar och direktsänd 
opera. Till byggnaden hänvisas även företagsevenemang.  Figur 10 
visar en bild över Vaxholms Biografteater. Lokalen är öppen, varm och 
har stoppade röda stolar. Ljuset justeras med belysning och lokalen 
saknar ljusinsläpp. 

Figur 10. Vaxholms Biografteater



4. ZOOMING OUT



33

Syntes
Underfråga 1
Vilka utmaningar har identifierats?
Den täta staden för med sig utmaningar i samhällsservice, akustisk 
design, sol- och dagsljus samt grönska (Boverket, 2016). Behovet av 
samhällsservice kan mötas med hjälp av samnyttjande, där samnyttjandet 
av lokaler behöver planeras i ett tidigt skede (a.a.). I de projekt där 
samnyttjande av lokaler ska planeras för är det även viktigt att de 
tillkommande verksamheterna integreras i planeringen, menar Ryd och 
Fristedt (2014). Goda beskrivningar av verksamheterna och samband 
dem emellan är en förutsättning för bra programarbete enligt Ryd och 
Fristedt (2014). Dock ska fortfarande lokalerna vara anpassade efter 
kärnverksamheterna i första hand, och vara tillgängliga för övrig verksamhet 
(Boverket, 2016). Här behöver en slags indelning göras utifrån vilka 
verksamheter som är primära och sekundära i tillgången till lokalerna. Det 
kan också pointeras att den yteffektivitet som eftersträvas innebär inte att 
funktioner får mindre tilldelad yta, utan bättre samverkan (Boverket, 2016).

Skellefteå kommun beskriver också att ett gemensamt användande av 
lokaler kräver god planering och att det långsiktiga behovet påverkas 
av samnyttjandet (2014b). Det långsiktiga behovet är svåre att uppfylla 
och är en utmaning i sig att förutse. Därav finns ett behov av att föra 
en diskussion om framtiden, för att kunna planera för samnyttjande 
över tid. Detta borde därför integreras i tidigt skede och återspelglas i 
programskissen.

Tid
Enligt Anette Pallhed på kultur- och fritidsförvaltningen (personlig 
kommunikation, 26 feb 2018) förekommer många av de kulturella 
aktiviteterna inom projektet Kultur & Kongress på varierande tider. Att dela 
in aktiviteterna ur ett tidsperspektiv är svårt och kommer därför utgöra en 

utmaning. Detta är också den största utmaningen enligt Michael Wärme 
på Musikskolan (personlig kommunikation, 14 mar 2018). Michael menar 
att samnyttjandet mellan Musikskolan och Balsta Musikslott försvåras av 
att båda verksamheter nyttjar lokalerna på kvällstid främst. Detta gör alltså 
att antalet lokaler som kan delas mellan verksamheterna begränsas. 

Både Emelie Gard (personlig kommunikation, 28 feb 2018) och 
Bokningsbolaget (2017) påpekar att kongresser varar över flera dagar 
och att vissa utrymmen då behöver nyttjas dygnet runt, som exempelvis 
utställarytor. Det finns möjligheter att nyttja själva kongresshallen på 
kvällstid, men i begränsad utsträckning menar Emelie. 

Thomas Voghera, arkitektkonsult åt Svenska Bio, tror att det är svårt att 
ersätta en stor biografsalong med en delad kongress/konserthall, även 
då de fysiskt påminner om varandra. Han menar att det första valet är att 
ha en stor salong med få kompromisser för egen användning, medan 
mindre salonger kan lånas ut dagtid (personlig kommunikation, 25 mar 
2018). 

De stora utrymmena såsom Kongress- & Konsertahallen samt biografens 
största salong har därmed begränsad flexibilitet. Kongresshallen behövs 
till kongress när det är bokat och vice versa för en stor konsert. 

Rum
Delandet av lokaler kan även medföra tidpunkter där stora ytor står 
outnyttjade. Exempelvis var ytorna för lounge vid kväll- och helgtid 
tilltagna i Luleå Kulturhus, vilket blev tomma kommunikationsytor dagtid 
(se Bilaga 1). Dock är dessa ytor värdefulla vid konferens och kongress, 
då stora utställarytor krävs, menar Emelie Gard (personlig kommunikation 
28 feb 2018). Det vore därför fördelaktigt om det fanns ett storleksmässigt 
samband mellan aktiviteter som delar ytor. Det är även viktigt med 
rummens flexibilitet menar Emelie. Rummen ska kunna delas in och 
öppnas upp efter behov. 
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Med funktionerna kommer också krav gällande utformning som ska 
uppfyllas. Exempelvis kräver en kongress utrymme för en större middag 
eller bankett (Bokningsbolaget, 2017). Emelie Gard på Destination 
Eskilstuna pointerar också att en restaurang i anslutning till kongressen 
ska ha plats för samma antal deltagare som på kongressen (personlig 
kommunikation, 28 feb 2018). Dock behöver även lokalen kunna minskas 
eller separeras, vid små eller flera sällskap (a.a.). 

Atmosfär
Vid besöket på Luleå Kulturhus konstaterades att utmaningar finns 
gällande atmosfärer och dess ljudmiljö, när aktiviteter delar lokaler och 
luftrum (se Bilaga 1). Delade atmosfärer kan utgöra ett vertikalt samband 
mellan våningsplan. Beaktning bör tas till potentiella ljudnivåer i anslutning 
till luftrummet för att förhindra spridning. De akustiska kraven i BBR är inte 
konkreta utan anger att en byggnads ljudförhållanden ska anpassas utifrån 
verksamheten, vilket gör att verksamhetens krav på ljudklass är styrande 
(Boverket, 2017). Dock anges konkretare riktvärden gällande publika 
lokaler i avsnitt 3:1451, där ljudmiljön ska utformas för god hållbarhet, 
exempelvis samlingssalar och reception. Emelie Gard på destination 
Eskilstuna (personlig kommunikation 28 feb 2018) menar också att en 
lugnare atmosfär i kongress- och konferenslokaler att föredra och att 
störande ljud bör undvikas. I Luleå Kulturhus har man valt att placera 
konferensrum delvis skiljt från kulturella aktiviteter, vilket skulle kunna vara 
för att säkerställa en lugn atmosfär. 

Folkhälsomyndigheten anger också riktvärden för höga ljudnivåer 
inomhus, vilket omfattar flera av de kulturella verksamheterna. Detta gör 
sammantaget att en grov indelning av verksamheterna kan göras utifrån 
potentiella ljudnivåer. Indelningen visas i Figur 13. Indelningen behöver 
sedan användas för att beakta verksamheternas ljudnivåer vid planering 
av lokalprogrammet. 

Utöver akustiken kan atmosfärerna krocka i samband med alkohol. Av 
den anledningen kan det vara fördelaktigt om utrymmen där alkohol kan 
tänkas serveras, är avskiljbara. En annan atmosfärskrock kan också vara 
när människor i olika åldrar delar lokaler, som Michael Wärme (personlig 
kommunikation, 14 mar 2018) pointerar vid besöket på Musikskolan. 
Detta skulle exempelvis kunna inträffa om unga elever på Musikskolan 
vistas i samma utrymmen som Balsta Musikslotts bandmedlemmar. 
Platsens mångfald ska vara rik, utan att det uppstår otrygga miljöer. 

Delandet av lokaler förutsätter även att dess interiöra uttryck är 
mångfunktionellt eller flexibelt. För att lokalerna ska kunna fungera för 
både kultur och kongress, behöver rummens uttryck tillfredsställa båda 
delar, menar Emelie Gard (personlig kommunikation 28 feb 2018). Detta 
är en annan tanke om samnyttjandet, där det inte längre finns någon riktig 
kärnverksamhet, utan båda verksamheter delar på lika villkor. Oavsett 
behöver någon form av indelning göras. Akustikanpassningen i lokalerna 
är även en utmaning som måste lösas, belyser Anette Pallhed (personlig 
kommunikation 26 feb 2018). 

Kontext
Det finns också utrymmen som behöver ha nära till förrådsytor. Anette 
Pallhed (personlig kommunikation, 26 feb 2018) beskriver att musikskolans 
undervisningsrum ibland behöver tillgång till förråd för skrymmande 
instrument. Skrymmande instrument kan även göra att rummen är svåra 
att samnyttja över lag, eftersom instrumenten behöver förvaras inne i 
rummet, belyser Anette. Detta bekräftar även Michael Wärme (personlig 
kommunikation, 14 mars 2018). Han menar också att det behövs 
stora förrådsytor, och slagverken gärna på samma våningsplan som 
konserthallen.
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Underfråga 2
Vilka möjligheter har identifierats?
Precis som planeringen är en förutsättning för samnyttjandet av lokaler, 
är även planeringen en möjlighet. Byggnadens struktur ger fysisk struktur 
åt verksamheterna som bor i huset menar Ryd & Fristedt (2004). Därav 
upprätthåller byggnadens struktur samband och avskildhet mellan 
verksamheterna, vilket ger en möjlighet att planera detta med tanke på 
potentiella samnyttjanden. 

Vid fältstudien i Luleå konstaterades att verksamheterna i huset delar entré, 
genom en stor foajé (se Bilaga 1). Entré med välkomnande reception 
var även något som Emelie Gard ansåg var delbart med andra kulturella 
verksamheter, vilket talar för möjligheterna med en gemensam entré. 

Tid
Användning av lokaler utanför verksamheters öppettider är en möjlighet, 
detta tillämpas redan på Balsta Musikslott. Vidare beskriver Boverket 
(2016) att publika lokaler även kan vara en plats för föreningsliv vid sidan 
av kärnverksamheten. Beroende på typ av lokaler så vore samverkan med 
föreningsliv ett sätt att skapa bredare aktivitet i byggnaden rent tidsmässigt. 
Enligt Anette Pallhed finns möjligheter till samnyttjande mellan Eskilstunas 
Musikskola och föreningsliv, i form av dansverksamhet (personlig 
kommunikation, 26 feb 2018). Hon menar att det finns möjligheter för 
föreningslivet att nyttja danslokalerna på tider då Musikskolan inte brukar 
dom. Även Emelie Gard, på Destination Eskilstuna, belyser att lokalerna 
som kongressverksamheten nyttjar kan användas till annat när de inte är 
bokade.

Rum
Mobil inredning möjliggör även temporära ytor för andra evenemang, vilket 
gäller både bibliotekshyllor och matsalsinredning. Mobil inredning skulle 
även kunna vara ett verktyg för att åstadkomma temporära utställningsytor 

vid stora kongresser. Inne i Kulturens Hus i Luleå finns det många stora 
avskalade ytor som på vardagar agerar en ljus och öppen lunchmatsal, 
som på helger kan vara en plats för mässa eller annat event (se Bilaga 
1).

Det finns även ett samband mellan kongress och konsert i fråga om 
storlek. Dessa verksamheter kan alla nyttja en stor Gästscen, som även 
beskrivs av Skellefteå Kommun (2014a) och Emelie Gard (personlig 
kommunikation, 28 feb 2018). För mindre scener och Black Box finns 
även en samhörighet mellan konsert, konferens, möten, bio, och andra 
föreställningar. Mellanstorleken har således potential för många typer av 
verksamheter om utformningen och placeringen av lokalen är flexibel. 
Detta bekräftas både av flera referensobjekt, samt SF Bio, som uppmanar 
till möten och konferenser i lokalerna. 

Ett storleksmässigt samband har identifieras mellan replokaler, 
undervisningsrum, omklädningsrum och loger. I den större kategorin 
hittas konferensrum, danssalar och stora undervisningsrum. Detta 
möjliggör nutida och framtida samnyttjanden ur perspektivet storlek och 
omslutenhet.  Det som skiljer sig är tillgången till naturligt ljus. 

Förutom tidsaspekten tror Michael Wärme (personlig kommunikation, 14 
mar 2018) att det skulle finnas möjligheter för Musikskolan att dela vissa 
lokaler med Balsta Musikslott. Michael nämner även att det finns loger 
som vid behov används som undervisningsrum. Även om en loge inte är 
optimal som undervisningslokal och replokal, så finns det möjligheter till 
samnyttjande av dessa slutna rum. Det gör att vid behov, kan Musikskolan 
eller Balsta Musikslott disponera en betydligt större yta än normalt, likt 
Skellefteås 70/130-princip. 

Atmosfär
I Luleå Kulturhus var kulturcafét placerat intill foajén. Foajéns rörelse 
bidrog med liv till ett i övrigt stilla café, vilket gjorde att atmosfärerna inte 
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upplevdes krocka med varandra, utan mötet var naturligt (se Bilaga 1).
Skapande av rum i rummet medförde också att olika atmosfärer kunde 
samsas på öppen yta. Skapandet av rum i rummet är återkommande 
och beskrivs som en akustisk åtgärd av Boverket (2016) och som en 
förutsättning för flexibilitet i underlaget från Skellefteå Kommun (2014b). 
Rum i rummet skulle också kunna skapas med hjälp av vikväggar för 
ökad flexibilitet, som är beprövat i Malmö Live, som Emelie Gard beskriver 
(personlig kommunikation, 28 feb 2018). 

Utmaningarna med ljudnivåer kan även ses som en kvalitet, belyser 
Boverket (2016). De akustiska problemen som finns kan därför vändas till 
möjligheter om de tas till vara på ett bra sätt. Här kan ett vidare samband 
undersökas för att hitta ljud som är kvaliteter i en viss miljö. Ett sätt att 
skapa lämpliga ljudnivåer kan även vara att skapa rum i rummet, som 
tidigare nämnts. 

Vissa aktiviteter har drag av flera interiöra uttryck, vilket möjliggör för flexibel 
användning. Exempelvis var restaurangen i Luleå kulturhus uppdelad i 
två zoner, varav den ena var ombonad och den andra var avskalad (se 
Bilaga 1). Vid mässor och andra evenemang kan därför den avskalade 
matsalen användas som utställningsplats medan restaurangen får ha den 
ombonade delen till sitt förfogande. På vardagar då många äter lunch i 
restaurangen, blir matsalen återigen restaurang. Den flexibla interiören var 
även något som Emelie Gard (personlig kommunikation, 28 feb 2018) 
menade var en nyckel. Kongresshallen och omkringliggande ytor ska 
fungera både för möten och för kultur, vilket gör att det inte kan vara för 
ombonat eller för avskalat, menar hon. 

Kontext
Vad gäller kulturhuset i Skellefteå är flera möjligheter identifierade 
gällande samnyttjande i den egna utredningen. En Gästscen (röd scen) 
är tänkt att kunna användas för såväl teater som kongress (2015b). Flera 
referensobjekt har kunnat identifierats angående konsert i kombination 

med kongress och bör därför anses rimligt. Eftersom Skellefteå Kommun 
planerar för en teaterscen i samband med kongress kan det vara möjligt 
med en Gästscen som brukas av både kongress, konsert och teater. En 
sådan scen kan även vara delbar i mindre sektioner som kan användas 
parallellt (Skellefteå Kommun, 2015a). Begreppet Black Box nämns 
även av Skellefteå Kommun som en flexibel lokal för olika typer av 
aktiviteter (2014c). Utöver detta kan flera andra lokaler samnyttjas, vilket 
redovisades i Tabell 1. I tabellen anges bland annat omklädningsrum, 
loger och lokaler som delade uttrymmen, där lokalerna syftar till rum där 
utställning, repetition eller konferens kan pågå. Sådana typer av rum har 
därför möjlighet att också delas i detta projekt. 

På flera orter i Sverige förekommer multifunktionella rum där både kultur 
och konferens kan äga rum, som i exempelvis Elmias lokaler i Jönköping 
(2018). För mindre föreställningar och konferenser, som lämpar sig i mindre 
lokaler än Riksteaterns röda scen, finns flera möjligheter till samnyttjande. 
Utöver platserna för föreställningarna, d.v.s. scenerna med olika storlek 
och karaktär, så tillkommer andra typer av lokaler. Dessa lokaler är 
tillexempel repetitionssalar, utställningsytor, konferensrum, loger och andra 
slutna rum. Dessa rum anges av Skellefteå Kommun som samnyttjade 
ytor och genom flexibel utformning kan dessa således vara det. SF Bio 
uppmanar även till evenemang som kongress, möten och barnaktiviteter i 
deras lokaler (SF Bio, u.å.), som också Emelie Gard menar kan vara extra 
seminarielokaler vid stora kongresser (personlig kommunikation, 28 feb 
2018). Även Thomas Voghera (personlig kommunikation, 25 mar 2018) 
tror att det är rimligt att en mindre biografsalong lånas ut på dagtid till 
andra verksamheter. 

Det finns även en möjlighet för SF Bio att nyttja en kongresshall/konserthall, 
sett till storleken, ljussättningen och det interiöra uttrycket. Vid en delbar 
kongresshall skulle filmvisningar även kunna ske där, som hos flera av 
referensobjekten.
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Underfråga 3
Vilka samband kan identifieras mellan aktiviteter?

Tid
För de aktiviteter som studerats kan en grov indelning göras utifrån 
aktuella tidsaspekter. Nedan visas en fyrdimensionell indelning, i Figur 11. 
Observera att vissa typer förekommer vid flera tidpunkter.

Rum
Sett till olika verksamheters rum, i storlek och omslutenhet kan flera 
samband identifieras. 

Det som skiljer konferensrummen och undervisningsrummen från 
omklädningsrum, replokaler och loger, är tillgången till naturligt ljus. 
Konferensrummen marknadsförs som ljusa rum med mycket fönster, 
vilket också är att föredra enligt Emelie Gard (personlig kommunikation, 
28 feb 2018). Rum med stora fönster innebär även insyn, vilket kan 
vara problematiskt för flera av verksamheterna, men i synnerhet för 
omklädningsrum och loger. Således kan dessa slutna rum delas in i tre 
kategorier; lokaltyp 1, 2 och 3. Lokaltyp 1 är en öppen, ljus och stor 
lokal, medan lokaltyp 2 är öppen, ljus och liten lokal, och lokaltyp 3 är 
en öppen, mörk och liten lokal. 

Förmiddagar

Eftermiddagar

Kvällar

Helger

Kongress
Konferens
Café
Restaurang
Ateljé

Kongress
Konferens
Café
Restaurang
Atlejé
Balsta Musikslott
Musikskola
Dansverksamhet
Biograf

Café
Restaurang
Ateljé
Balsta Musikslott
Musikskola
Dansverksamhet
Biograf
Konsert
Bar

Café
Restaurang
Ateljé
Balsta Musikslott
Dansverksamhet
Biograf
Konsert
Bar

Figur 11. Indelning av verksamheterna ur ett tidsperspektiv
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Atmosfär 
De interiöra uttrycken som identifierats för olika aktiviteter sammanfattas i 
Figur 12. Det ska också tilläggas att indelningen är grov och baserad på 
intervjupersoners uppfattning, egen uppfattning och genom observationer. 

Beträffande ljudnivåer så har dessa uppskattats av interjuvpersoner, egna 
observationer och genom myndigheters riktvärden. Ljudnivåerna för olika 
typer av aktiviteter illustreras nedan i Figur 13.

Det finns både samband och variationer gällande aktiviteters tillgång till 
naturligt ljus. För vissa är en rik mängd naturligt ljus viktigt för atmosfären, 
medan det ibland är oönskat. Genom observationer, interjuver och statliga 
riktlinjer kan följande indelning göras grovt, se Figur 14. 

Figur 12.        Verksamheterna efter interiört uttryck

Konsert, replokaler, inspelningsstudio & biograf 

Bar & danslokaler

Musikskolans undervisninglokaler & repetitionsrum

Restaurang, café, mingel/utställning & omklädningsrum

Kongress, konferens, loger & kontor

Figur 13. Indelning av verksamheterna efter ljudnivåer
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Danslokaler
Loger 
Omklädningsrum

Ateljé
Restaurang
Café
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Foajé
Konferens 
Kontor
Undervisningsrum

Figur 14. Grov indeling över önskat intag av dagsljus
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Kongress

Konferens
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Omklädningsrum

Inspelningsstudio

Kontor

Förråd

Garderob

Utställningsytor

Mingelytor
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Huvudfråga
Vilka aktiviteter i Eskilstuna Kulturhus har möjlighet att dela lokaler och 
utrymmen, avseende tid, rum, atmosfär och kontext?
Genom observationer, studerande av referensobjekt och intervjuer kan 
flera möjligheter till samnyttjanden identifieras, inom de aspekter som 
berörs. Det största samyttjandet till ytan är kongresshallen i kombination 
med konserthall, som också är en av grundtankarna med det verkliga 
projektet i Eskilstuna. Den stora lokalen kan användas vid kongresser 
och vid konserter och uppvisningar från Musikskolan, dansverksamheten 
eller andra artister. Med en stor kongress- och konserthall tillkommer 
också andra typer av lokaler, så som omklädningsrum, loger och förråd. 
Dessa utrymmen kan således också samnyttjas av kongress, konferens, 
och konsert. Omklädningsrummen kan även nyttjas på daglig basis av 
dansverksamheten i form av musikskolan och föreningsliv. Vid speciella 
behov kan även logerna användas som undervisningsrum eller replokler 
för Musikskolan eller Balsta Musikslott. 

Det finns också potential för samnyttjande av en Black Box. Dess 
flexibla format gör det möjligt för Musikskolan, Blasta Musikslott och 
dansverksamheten att ha olika typer av föreställningar. Den kan också 
agera kompletternade scen vid kongress eller konferens. 

En inspelningsstudio är något som efterfrågas av både Musikskolan 
och Balsta Musikslott, och kan möjligtvis delas mellan verksamheterna. 
Verksamheterna emellan kan dela flera utrymmen med varandra vid 
behov. En replokal kan bli ett undervisningsrum och vice versa. På sikt 
gör detta att en av verksamheterna har goda möjligheter att expandera, i 
ett scenario där den andra avvecklar. 

För de stora ljusa lokalerna finns möjligheter till samnyttjande av konferens, 
kongress, Musikskolan och dansverksamheten. En danssal skulle till 
exempel kunna agera temporärt undervisningsrum eller mötesrum och 
vice versa. 

Biografsalongerna kan lånas ut delvis till andra verksamheter, vilket gör att 
det på dagtid skulle kunna fungera som kompletterande kongresslokaler 
till exempel. 

I övrigt kan öppna ytor runt om i huset agera mingelytor och utställarytor 
vid evenemang, som kan tillägnas olika typer av verksamheter i huset vid 
behov. Kongress- och konferensytorna kan även agera “open space” för 
gästande verksamheter, vid sidan av kongresser och konferenser. 

I efterhand, när verksamheterna studerats noggrannare, har vissa 
verksamheter och aktiviteter tillkommit. Dessa var inte med i studien från 
början men har ändå identifierats som potentiella samnyttjanden. 

Det första är en stor atelje, som skulle kunna fungera både som allmän 
plats och verkstad, genom indelning. På så vis kan en ateljé vara öppen 
för allmänheten samtidigt som viss utrustning delas med Musikskolans 
verkstad och lokala konstnärer. 

Hotellet och dess aktiviteter är det andra. Exempelvis behövs en restaurang 
till hotellet, som då skulle kunna delas med allmänheten. 

På nästa sida illustreras samnyttjandet genom en sammanställning, se 
Figur 15 och Figur 16. 
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Figur 15. Sammanställning av lokalerna
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Figur 16. Potentiella samnyttjanden
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Sambandsschema
För att binda ihop informationen om verksamheterna till konkreta 
samband görs olika sambandsscheman. Dessa ska skapa en grund för 
utformningen av lokalprogrammet och vidare gestaltning. 

Interna samband 
Inom huset finns flera samband, som kan delas in i flera olika kategorier. 
De interna sambanden anses här vara det motsatta till publika samband, 
där kommunikationer behövs som inte är tillgängliga för allmänheten. 

Restaurangen, baren och cafét behöver ha ett varuintag vilket gör att 
ett internt samband kan identifieras mellan dessa verksamheter och en 
entré. Restaurangen kommer även behöva servera gäster vid kongress 
eller konferens, vilket gör att en intern kommunikation behövs mellan 
dem. Det finns också ett internt samband mellan restaurangen och 
hotellet då det är hotellets restaurang. Vid kongress eller konsert behöver 
även stora utställningsföremål eller instrument kunna transporteras till 
kulisserna. Det gör att ett internt samband behövs mellan en entré och 
scenutrymmena. Även artister och föreläsare behöver någonstans att ta 
vägen, vilket gör att kommunikationen mellan en entré och kulisserna 

behöver kunna transportera både gods och människor på ett smidigt 
sätt, innanför det publika. Musikskolan, dansverksamheten och Balsta 
Musikslott kommer även att använda scenen och dess utrymmen vilket 
gör att dessa verksamheter ska kunna använda sig av lokalerna avskilt. 
Sedan är det aktuellt med ett internt samband mellan Muskilskolan och 
dansverksamheten, då det finns planer på att integrera dansverksamheten 
i skolan. Musikskolan och Balsta Musikslott har också möjlighet till 
samnyttjande av lokaler, vilket gör att en intern kommunikation bör finnas 
där. Balsta Musikslotts bandmedlemmar ska kunna ha fri tillgång till 
replokalerna, vilket gör att ett internt samband mellan Balsta Musikslott och 
en entré bör förekomma. Detta gäller även dansverksamheten om dess 
lokaler ska kunna användas av föreningsliv vid sidan av kärnverksamheten. 

Biografen har också ett internt samband med en entré, då filmerna ofta 
visas fram till sent på kvällen. Då biografens lokaler kan användas som 
kompletterande seminarielokaler vid en stor kongress hade det varit 
önskvärt med en intern kommunikation där emellan. 

Publika samband
Generellt ska de publika sambanden vara enkla och många. Besökare 
ska kunna ta sig runt till de olika verksamheterna i huset med enkelhet, 
för att stärka den publika och transparenta känslan. De verksamheter 
som primärt behöver ha publika samband med entré är de verksamheter 
som i hög grad är allmänna och bör kunna nås från markplan. Dessa 
är Restaurang och Bar, Café och Biograf. Även ateljén kan anses vara 
publik då den till viss del skulle vara tillägnad allmänheten. 

De sekundära publika sambanden är till Musikskolan, dansverksamheten 
och Balsta Musikslott, där det finns både öppen och sluten verksamhet. 
Detta innebär att det ska finnas publika kommunikationer till verksamheterna, 
med viss integritet. De mer slutna varsamheterna är kongress och 
konferens, samt konsert. Dessa utrymmen behöver dock även goda 
publika kommunikationer. Vid en konsert exempelvis behöver människor 
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Restaurang 

& Bar
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Figur 17. Interna Samband mellan verksamheterna
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kunna transporteras till ingången till konserthallen.
Med tanke på de interna och de publika sambanden kan verksamheterna 
således delas in efter direkta eller indirekta samband. De direkta 
sambanden representerar ett direkt sammarbete eller samnyttjande mellan 
verksamheterna, som innebär god kommunikation mellan dem. Indirekt 
samband innebär samnyttjande eller samarbete vid vissa tillfällen, men 
inte på daglig basis, vilket gör att viss kommunikation behövs emellan. 

Direkta samband
Konsert och Kongress har ett direkt samband genom att de delar den 
stora kongreshallen, samt loger och omklädningsrum. Detta betyder att 
de interna sambanden också kan delas, så som interna kommunikationer. 
Vid en kongress ingår även måltid, vilket gör att kongressen har ett direkt 
samband med restaurangen. 
Även musikskolan använder frekvent konsertsalar, vilket gör att den 
verksamheten har ett direkt samband till konserten. Även dansverksamheten 
planeras kunna nyttja omklädningsrum i anslutning till konserthallen vilket 
gör att direkt samband finns. Då dansverksamhetet är tänkt att bli en del 
av musikskolan finns ett direkt samband dem emellan. 

Eftersom möjligheter till samnyttjande av lokaler hittades för Musikskolan 
och Balsta Musikslott finns även ett direkt samband mellan dem. De 
direkta sambanden ska beaktas när lokalprogrammet tas fram, för god 
funktion och tillgänglighet. 

Indirekta samband 
De indirekta sambanden visar på samnyttjansmöjligheter vid speciella 
event eller tillfällen. Dessa samband bör beaktas, men inte i lika stor 
utsträckning som direkta samband. Exempelvis kan biografsalongerna 
nyttjas som konferenslokaler vid behov, lika så danssalarna och 
stora undervisningsrum. Konferenslokalerna kan även bli musik- eller 
danslokaler vid behov. 
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Figur 18. Direkta samband mellan verksamheterna
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Figur 19. Indirekta samband mellan verksamheterna
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Indelning efter primär eller sekundär åtkomst
I arbetets syntes konstaterades att en indelning av verksamheterna efter 
åtkomst till lokalerna var att föredra. Utifrån givna förutsättningar i det här 
arbetet görs följande indelning. 

Kongress- och konserthallen ska i första hand vara till kongressens 
förfogande. Detta görs på grunderna att lokalen inte är tänkt att vara en 
utpräglad konserthall. Det innebär att kongress- och konferensverksamheten 
bör ha den bästa åtkomsten till kongresshallen. 

Därefter kommer Musikskolan, Balsta Musikslott och dansverksamheten, 
som tillsammans delar på resterande tid. Dessa behöver också åtkomst 
till lokalerna.

Vidare kan Musikskolan, Balsta Musikslott och Dansverksamheten ha ytor 
som förvaltas individuellt för egen del, och som i andra hand kan lånas 
ut mellan varandra. Ytorna kan också lånas ut vid Kongress & Konferens. 

Dock borde Black Boxen vara till Musikskolans förfogande i första 
hand, då det verkar som att de har störst nytta av den. Det innebär att 
Musikskolan ska ha den bästa tillgången till den, men att den ska vara 
tillgänglig för de övriga verksamheterna. 

Inspelningsstudion är primärt till för Balsta Musikslott. Dock är denna av 
vikt för Musikskolan, vilket gör att de också bör ha en god kommunikation 
till den. Inspelningsstudion kan med fördel vara kopplad med både 
Kongress- och konserthallen samt Black Boxen. Det gör att övriga 
verksamheter också kan komma att vilja använda sig av den. 



5. ACTIVATING DRAMA
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Målbeskrivning
Stadsbyggnadsförvaltingen
Visioner med projektet (personlig kommunikation 26 feb, 2018)
Med projektet Kultur & Kongress i Eskilstuna hoppas man kunna uppföra ett 
nytt kulturhus där kulturen och näringslivet möts. Kultur- & Kongresshuset 
ska vara en plats för inspiration, utveckling och evolutionsarbete. Byggnaden 
i sig är tänkt som en fysisk manifestation som speglar var Eskilstuna stad 
vill befinna sig i framtiden, samt ett resultat av framarbetade tankar och 
behov. Byggnaden ska även tåla förändring över tid. Utformningen ska 
samspela med omgivningen och vara integrerad, samtidigt som dess 
höga arkitektoniska kvalitet ska vara en kulturbärare i sig. Ett nytänkande 
uttryck eftersträvas; modern lösning i klassisk stil. Lokalerna ska vara 
flexibla och kunna omvandlas efter behov. Byggnadens entréer, logistik 
och planlösning ska också samverka med omgivningen, trafiken och 
stadsrummet. I detta skede finns en idé om att entréplanet kan vara 
allmän platsmark, likt Malmö Live. Det ska även tilläggas att projektet är i 
tidigt skede än och vidare utredningar pågår. 

Stadsarkitekten 
Tankar om målbilder (personlig kommunikation, 23 feb 2018)
Daniel Ängemo är stadsarkitekt i Eskilstuna sen årsskiftet 2017/2018. 
Han belyser vikten av ett integrerat kulturhus, men också dess synlighet. 
Ett kulturhus bör samverka med omgivningens bebyggelse och rörelse, 
utan att vara gömt i staden. Han menar på att ett kulturhus inte är något 
som ska hittas med hjälp av skyltar inne i staden, utan ska åskådliggöras. 
Det är även viktigt att platsen är tillgänglig och öppen för alla, en publik 
plats för stadens människor, pointerar Daniel. 

Kultur- och fritidsförvaltningens 
Visioner med projektet (personlig kommunikation, 26 feb 2018)
Med Kulturhuset i Eskilstuna vill vi lyfta fram kulturen med fokus på 
musiken, samt skapa en plats som är välkomnande och tillgänglig för 
alla. Byggnaden ska även användas och fyllas med människor och 
verksamheter, inte bara se bra ut. På så vis kan den också bidra med 
liv och rörelse. 

Näringslivet
Visioner med projektet (personlig kommunikation, 28 feb 2018)
Eskilstuna ska kunna utvecklas till en bättre mötesdestination och 
positionera oss som en stad där man kan ha bra möten. Idag har vi 
ganska dåliga förutsättningar för kongress och störa möten och vi vill bli 
bättre. Vi blir ofta bortvalda på grund utav att vi har dåliga faciliteter. Elits 
lokaler är de ända som är riktigt bra idag, men de täcker bara för 300–
400 personer ungefär. Upp till 400 kan vi göra det bra idag, men större 
möten väljs bort tyvärr, menar Emelie Gard på Destination Eskilstuna.
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Intern målbild
Den resulterande målbilden för det här arbetet 
Utifrån Kommunens och näringslivets visioner med projektet Kultur & 
Kongress, samt litteraturstudien kan följande målbild beskrivas.

Eskilstuna kulturhus är en plats där kultur och kunskap kan mötas och 
integreras på ett sätt som möjliggör samspel mellan dem. Samspelet ska 
gynna stadens kulturliv och näringsliv och bidra till ett hus fullt av aktivitet. 
Aktiviteterna ska tillsammans både stärka Eskilstuna som mötesdestination, 
och som kulturstad med fokus på musik. 

Byggnaden ska vara i harmoni med omgivningen; mötet med stadens 
rörelse och rum ska ske naturligt. Den integrerade byggnaden ska 
ändock ta plats som något visionärt och åskådligt. Från viktiga siktlinjer 
och stråk ska kulturhuset kunna betraktas. Med arkitekturen som verktyg 
ska byggnaden agera kulturbärare och representera såväl framtiden som 
historien. Byggnadens logistik ska vara öppen, transparent och tillgänglig 
för alla. Byggnaden ska också integrera ny grönstruktur och ge möjligheter 
till organiska miljöer i centrala staden. 

Koncept
Utifrån målbilen skapas ett koncept som konkritiserar målbeskrivningen 
till fysiska åtaganden. 

 ◌ Det samspel som eftersträvas mellan verksamheterna 
innebär   att en stor hörsal utformas så att både föreställningar, 
föreläsningar, kongresser eller konserter i olika storlekar kan 
förekomma. Detta förenklas genom delbarhet och flexibilitet. 
Tillhörande rum så som loger, omklädningsrum och förråd 
ska också kunna delas mellan flera av verksamheterna. 

 ◌ De identifierade sambanden ska tillgodoses genom ett 
funktionellt lokalprogram med tillfredställande kommunikationer.

 ◌ Byggnaden ska rätta sig efter stadsbilden i form av 
integration i rutnätet och lämplig höjd. 

 ◌ Byggnaden ska ändock åskådliggöras och agera 
kulturbärare genom vissa avsteg från integrationen och 
tillämpning av nya formspråk. 

 ◌ Fasaden ska utstråla spänst och transparens genom 
markerade entréer, stora fönsterpartier och vertikalitet.

 
 ◌ Utformningen och placeringen av entréer ska anpassas 

till befintlig rörelse och befintliga platser
Visioner ÅskådligIntegreradPublik

Tillgänglig

Öppen 

Transparent

Staden
Rummen
Rörelsen

Siktlinjer
Stråk

Kulturbärare

Figur 20. Intern målbeskrivning
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Fokusdiskussion
Om kulturhuset, framtiden och samnyttjandet med stadsarkitekten Daniel 
Ängmo och Utvecklingsenhetens ansvarige Mats Hällnäs 
Hur ser kulturhusets verksamhet ut i framtiden?
Sjävla kulturdelen är föränderlig över tid och anpassningsbara lokaler är 
en nyckel för att tillgodose behovet över tid. Man kan prata om resilienta 
byggnader och hur vi kommer dit. Kongressdelens innehåll är kanske 
mer konstant, men där är ekonomin svårare att få ihop. 

På ett sätt kan man säga att samutnyttjandet i sig redan är en framtidsaspekt. 
Genom att skapa flexibilitet här och nu för de ingående verksamheterna 
bejkas hållbarhet över tid också, eftersom byggnaden får bättre möjligheter 
över tid. 

På kort sikt kan även samnyttyjandet här och nu skapa förutsättningar 
för framtiden genom att de ingående verksamhetrna expanderar eller 
avvecklar. Exempelvis ser Balsta Musikslott och Musikskolans lokaler 
likvärdiga ut, vilket gör att den ena skulle kunna överta lokaler av dem 
andra vid en förändring. På så sett kan identifierade samnyttjanden idag 
vara potentiella lösningar för framtiden. Ett annat exempel är kongresshallen 
som skulle kunna bli en stor biografsalong eller fullt utvecklad konserthall, 
om behovet förändras. 

Hur ser en möjlig utveckling ut?
Hur ett framtida scenario ser ut är svårt att förutspå men skulle kunna se 
ut på många olika sätt. Det går att spekulera i om byggnaden kommer bli 
ett jättestort växthus för stadsodlingar. Ett sätt att göra byggnaden flexibel 
för den utvecklingen är att låta fasaden bestå av fönsterpartier, delvis 
täckta med film, som sedan kan tas bort. 

En annan funktion som också är publik är demokratin. I en framtid där 
behovet av att stärka demokratin finns skulle en sån här typ av byggnad 

kunna vara en plats där en stadigvarande process sker för stadens 
utveckling. Lite som ett nytt typ av Folkets Hus, där människor träffas och 
för ett demoktatiskt utvecklingsarbete. 

Ett annat scenario är att det blir ett centralt äldreboende, eller ett höglager 
där nätbutikerna har centrala lager som sedan distrubieras vidare. Det 
senare scenariot låter dystopiskt men är ändå en möjlig utveckling.

Vilka generella tillvägagångsätt finns för att bejaka kulturhusets ut-
veckling?
Oavsett hur utvecklingen ser ut så finns det alltid möjligheter till 
ombyggnationer och transformering av byggnader. I det fallet är 
materialval värt att fundera över, så att materialet är lätt att transformnera, 
som exempelvis trä. Byggnadens placering är också av vikt för framtida 
användning. En central placering gör det exempelvis lättare att samnyttja 
lokalerna med annan publik verksamhet, än om placeringen hade varit 
utanför ett tillgängligt kommunikationsnät. En ombyggnadsprocess skulle 
underlättas av föränderligga väggar, i form av vikväggar eller liknande. 

Stora spännvidder är ett annat grepp som kan användas för ökad 
flexibilitet. I det fallet är dock betong lämpligare än trä. Generellt kan i 
vilket fall materialval och invändig struktur och konstruktion göra mycket 
för byggnadens förmåga till förändring. 

Det är svårt att förutse framtiden men en tanke åt den kan göra skillnad när 
behoven förändras. Därav bör gestaltningsförslaget också ge inspiration 
till möjliga utvecklingar och föreslå medvetna val utifrån både närtiden 
och framtiden. 



7. GETTING PHYSICAL
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Platsanalys del 1 - Estetisk Byutformning
Omgivande landskap
Eskilstuna kommun breder ut sig mellan det höglänta skogsområdet 
Mälarmården i söder och Mälaren i norr (Eskilstuna Kommun, u.å.b). 
Tre stycken rullstensåsar korsar landskapet från norr till söder, varav 
Kjulaåsen är den mest markanta. Här återfinns även storskaliga och flacka 
jordbrukslandskap med långa siktlinjer (a.a.). 

I övrigt är terrängen i kommunen flack eller lätt kuperad 
med inslag av större och mindre moränhöjder i ett mo-
saikartat landskap, där skogsområden och slättlandskap 
med längre eller kortare siktlinjer avlöser varandra (Eskils-
tuna kommun, u.å.b, s. 1).

Omgivande bebyggelse
Historisk utveckling
Stadens utveckling har koppling till förutsättningarna i landskapet; den tidiga 
bebyggelsen utnyttjade de klimatiskt bästa platserna och undvek höjdpartier 
och sänkor (Eskilstuna Kommun, u.å.c.). Varierande inkomstförhållanden 
har även styrt bebyggelsemönstret vilket visar sig placeringsmässigt och 
exteriört. Den förhållandevis plana marken har givit form åt en strikt, 
rätlinjig och tätbebyggd karaktär (a.a.). Längs årummens väggar återfinns 
byggnader samt grönska och den relativt låga stadssiluetten bidrar till en 
småstadsprägel. I stadskärnan saknas höghus helt (a.a.). 

Eskilstuna Fristad grundades 1771, som Sveriges första fristad (Eskilstuna 
Kommun, 2017b). Här kunde småföretagare i metallindustrin (järn-, stål- 
eller metallförädling) etablera sig fritt utan skråtvång och tullavgifter (a.a.). 
Åtgärden var tänkt att gynna och utveckla den inhemska järnindustrin. 
Fristadsinrättningen blev grunden till att Eskilstuna utvecklades till en av 
landets ledande metallindustriorter (a.a.). 

Figur 21. Karta över Eskilstuna centrum

Figur 22. Karta över aktuell placering
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I takt med att fristaden utvecklades växte industristaden Eskilstuna fram. 
Stora fabriksmässiga produktioner ersatte självständiga smeder. Theofron 
Munktell tillverkade olika sorters maskiner i sin verkstad och 1853 kunde 
Munktells Mekaniska Verkstad presentera Sveriges första ånglokomobil 
och ånglokomotiv – Förstlingen. Under slutet av 1800-talet växte även 
idrotten fram i Eskilstuna. Bl.a. startades tidiga idrottsföreningar inom 
skridsko, gymnastik och cykel, följt av fotboll och simning (Eskilstuna 
kommun, 2017b). 

Bärande karaktär
Eskilstuna Centrum karaktäriseras av en blandad stadsmiljö från 
medeltiden fram till idag (Eskilstuna Kommun, 2017a). På östra sidan av 
ån återfinns medeltida bebyggelse med låga trähus (a.a.). Bebyggelsen 
består i huvudsak av panelhus med locklist, målade i ljusa linoljefärger, 
menar Eskilstuna kommun (2017a).  

På västra sidan av ån dominerar istället en högre stenstad från 1800-talet 
fram till idag (Eskilstuna Kommun, 2017a). Det finns dock inslag av den 
äldre trähusbebyggelsen från Fristaden, och rutnätsplanen från 1658 är 
tydlig (a.a.). I exempel för råd och riktlinjer som anges av Eskilstuna 
Kommun (2017a) i kulturmiljöprogrammet ska rutnätet hållas intakt och 
ny bebyggelse ska hålla samma höjd som stenstaden.  

Angränsande Kvarter
Norr om platsen ligger kvarteret Våghalsen 5.  Kvarteret våghalsen ligger 
inom kulturmiljö av riksintresse. Riksintresset omfattar den medeltida 
tätortsbildingen och industristadens smide och manufaktur. Kvarteret 
är en del av det centrala Eskilstuna som speglar utvecklingsstegen 
och de sociala förhållandena från medeltid till åren efter 1950. Enligt 
gällande detaljplan får varken biblioteksbyggnaden, teaterbyggnaden eller 
brandstationens lagerbyggnad rivas eller förvanskas. De är alla q-märkta 
och teaterbyggnaden klassas som hus i park, medan övriga kvarteret 

klassas som stenhuskvarter. 
Biblioteksbyggnaden är en låg byggnad med 2 våningsplan, men har 
en inre, hög del med 8 våningsplan. Teaterbyggnaden är en puderrosa 
byggnad med varierande takhöjd kring 3 våningar. Den sammanslagna 
fastigheten med teater och bibliotek stod klar 1925. Den höga tillbyggnaden 
kom till 1965. 

Kvarterets västra del består av nyare bostadshus med handel i markplan, 
byggda enligt planbestämmelserna. Huset som väter mot Kvarteret 
Vestalen (aktuell plats) har fem våningar och en sjätte indragen våning, 
en så kallad kungsvåning. Byggnaderna har putsade fasader i ljusrött, gult 
och grått, varav den ljusröda fasaden väter mot kvarteret Vestalen. 

Källa: Eskilstuna Kommun (2008). Detaljplan för Kvarteret Våghalsen 5 
(1345-1). 

Söder om platsen, inom samma kvarter, befinner sig Cityhuset. 
Andvändningssättet är handel med ett övre parkeringsdäck på taket. I 
detaljplanen anges en högsta våningshöjd på 2 våningar och att fasaden 
inte får förvanskas vid ombyggnation.
Källa: Eskilstuna Kommun (1999). Detaljplan för del av Vestalen 10 
(1224-2). 

Öster om Vestalen ligger kvarteret Vågskålen. I kvarterets södra del består 
av ett bostadshus med handel i markplan och en byggnadshöjd på 14m. 
Byggnaden har en vit, putsad fasad med träfönster. I kvarterets västra del 
ligger en byggnad för föreningslokaler och kontor med en byggnadshöjd 
på 14 m. I det nordvästra hörnet följer en högre byggnad med en 
våningshöjd på 18,5 m. Byggnaden är för bostads- och handelsändamål 
enligt gällande detaljplan. 

Källa: Eskilstuna Kommun (1969). Detaljplan för kvarteret Vågskålen (2-
376).
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Kvarteret Vestalen är enligt gällande detaljplan från 1962 ett område för 
sammanbyggda hus för handelsändamål.  Kvarterets nordvästra hörn är 
angivit som garage för motorfordon och sammanbyggd bebyggelse. 
Väster om platsen befinner sig Vulkanen 3, som har ett pågående 
planuppdrag. Planförslaget öppnar upp för flera olika användningar. 
Detaljplanen tillåter bostäder, centrumverksamhet, park, skola och 
handel.  Handelslokaler ska finnas i bottenplan längs Drottninggatan.  
Planförslaget möjliggör för sluten bebyggelse och tillåtna fasadmaterial 
är tegel och puts. Nockhöjden i förslaget varierar mellan 25 och 22 m 
medan byggnadshöjden är mellan 22 och 19 m. Regleringen syftar till att 
uppmuntra variationer i takutformningen. En högre hörnbyggnad med lägre 
sidobyggnader eftersträvas. Garageinfart till parkering under jord hänvisas 
till Rademachergatan, medan lastplats medges på Drottningsgatans västra 
sida på allmän platsmark. Inom området planeras en park i anslutning till 
Drottninggatan.  

Kvarteret Vulkanen har även fastigheter som är värdefulla kulturhistoriskt. 
Hörnhuset, i kvarterets sydvästra del, är Eskilstunas första varuhus och 
stod klart år 1927. Huset är ett persikofärgat stenhus. Det mindre och 
angränsande trähuset mot Drottninggatan är ett exempel på ett typiskt 
fristadshus från 1800-talet i grön träpanel. Båda byggnaderna är q-märkta 
i plan och får varken rivas eller förvanskas. 

Källa: Eskilstuna Kommun (2016a). Detaljplan för Vulkanen 3 
(SBN/2015:260)

Stadens möblering
De publika rummens inredning varierar och således har Eskilstunas 
möblering en blandad karaktär. Stadens möblering omfattas 
inte av ett övergripande program menar landskapsarkitekter på 
Stadsbyggnadsförvaltningen (personlig kommunikation, 12 mars 2018). 
För specifika gator eller områden tas ett gestaltningsprogram fram, men 
det finns inget övergripande program förklarar dom. 

En gata som är under utvecking är gågatan på Kungsgatan, som ligger 
i anslutning till platsen. I gesatlningsprogrammet anges att samma 
sorts möblering som på fristadstorget ska användas och att dessa är 
generösa i sitt formspråk (Esilstuna, 2016b). 

I övrigt framhäver Eskilstuna Kommun (2016b) i gestaltningsprogrammet 
att möbleringen inte ska skapa barriärer för flöden, spontanitet och 
flexibilitet. Möblernas placering ska också vara skyddad på så vis att att 
man ska kunna sitta med skyddad rygg (a.a.). 
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Platsanalys del 2 - The image of the city
Stråk
Platsen angränsar till två stråk som benäms i Eskilstunas Översiktsplan 
2030. Det ena är Kunskapsstråket, som löper längs Drottningtagan och 
är tänkt att bli ett stråk där kunskap samlas. Längs gatan ligger bland 
annat Mälardalens Högskola och flera företag. Stråket är markerat med 
ljusblå färg i Figur 23. Det andra stråket som nämns i Översiktsplaen är 
cykelleden näckrosleden, som löper längs med Rademanchegatan och 
är markerat med ljusgrönt i Figur 23. Längs med Kungsgatan i Eskilstuna 
sker den huvudsakliga handeln och är markerat med rosa i samma 
figur. Rademanchegatan är också ett viktigt stråk ur ett kulturhistoriskt 
perspektiv. På gatans västra ände finns rademanchesmedjorna, vilket 

gör att stråket är av värde för kulturmiljön. Det finns även en stråk som 
inte förekommer idag, men som väntas bli av betydelse. Det är det gula 
stråket, för kopplingen mellan fristadstorget och den framtida parken. 

Längs med gatorna runt platsen återfinns både bil- och cykeltrafikanter, 
samt forgängare. Hastigheten är låg och gatorna är inte tungt trafikerade. 
Tomtens östra sida vetter mot ett gångstråk där fotgängare är prioriterade, 
som sedan möter gågatan Kungsgatan. Längs med den norra och västra 
delen förekommer bilftrafik i större utsträckning. Den omgivande trafiken 
illustreras i Figur 24. Den lokala busstrafiken utgår från Rademanchegatan 
och kör upp på Drottninggatan, vilket gör att kollektivtrafiken också har ett 
betydande stråk längs med tomtgränsen. 

Figur 23. Stråk i anslutning till tomten Figur 24. Trafikerade vägar och gågator
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Knutpunkter
Längs med stråken kan flera knutpunkter identifieras. Inledningsvis 
uppfattas korsningen mellan Drottninggatan och Kungsgatan som en 
knutpunkt, där biltrafiken möter gångtrafiken på gågatan. Här börjar 
gågatan på den västra änden och är därför en punkt där utväxling av 
färdmelel sker. Här går många av bussen, för att vandra i staden till fots, 
eller parkerar cykeln eller bilen. 

Det finns även en knutpunkt i korsningen mellan Kriebsensgatan och 
Kungsgatan. Det är en fyrvägskorsning där alla vägar ut är gågator, 
vilket gör att det är en samlingspunkt för fotgängare. Kriebsensgatan blir 
trafikerad väg strax bortanför korsningen, på båda sidor, vilket gör att det 
också upplevs som portaler in i handelsstråket. Den minsta cirkeln i figuren 

illustrerar en framtida park, som är under utredning, som också kommer 
utgöra en knutpunkt. På platsens nordöstra hörn kan en annan knutpunkt 
identifieras. Här korsas biltrafik med gångtrafikanter. Från hamngatan går 
en gång- och cykelled ner mot handelsstråket som korsar motortrafikerad 
väg i denna punkt. 

Två stora knutpunkter är rondellen på hamngatan samt fristadstorget. I 
rondellen passerar många trafikanter med bil, cykel och till fots, och är 
en av centrums större leder. Fristadstorget är gågatorna och centrums 
mittpunkt och även utgångspunkt för stadsbussarna. Knutpunkterna 
illustreras i Figur 25.

Landmärken
Det största landmärket i det 
angränsande området är 
Rademachesmejdorna. Det 
anses vara ett kulturmiljöarv 
från 1600-talet och är en 
turistattraktion i staden. 

Även frisdatstorget kan anses 
vara ett landmärke sen 
det byggdes om år 2013-
2014 och blev nominerat till 
sienapriset. Fristadstorget är väl 
utnyttjat av stadens invånare 
under sommarmånaderna, 
men även på vintern. Figur 26 
visar en bild över fristadstorget, 
tagen av Göran Jonsson på 
Stadsbyggnadsförvaltningen. 

Figur 25. Identifierade knutpunkter Figur 26. Fristadstorget
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Områden 
Då platsen ligger cenrtalt, inom det strikta rutnätet, är den angränsande 
bebyggelsen en relativt homogen stenstad i liten skala. 

Kvarteret Våghalsen, norr om platsen, har dock en egen karaktär med 
den låga biblioteksbyggnaden och den rosa teaterbyggnaden. Framför 
entrén till biblioteket finns ett torg och gatan dem emellan är en gågata. 
Sammantaget gör det att det skapar ett litet kulturområde, där flera kulturella 
aktiviteter är samlade. Ett annat kulturområde är Rademachesmedjorna, 
som ligger nordväst om platsen. Områden som präglas av kultur är 
markerade med gul färg i Figur 27.

Vid Drottninggatans norra ände är den nya högskolan tänkt att ta plats. 
Området kommer präglas av studenter och undervisningslokaler, vilket 
gör att ett nytt kunskapsområde skapas. Kunskapsområdet kommer även 
utgöra slutet på kunskapsstråket, längs Drottninggatan. Detta område är 
markerat med ljusblå färg i Figur 27.

Fristadstorget kan också klassas som ett område då dess gränser är 
tydliga. På fristadstorget öppnar bebyggelsen upp sig och ger plats åt en 
stor obebyggd yta. De angränsande husen är även av större skala och 
äldre, nationalromantisk karaktär. Området för Fristadstorget är markerat 
med en plommonfärgad yta i illustrationen.

Runt platsen tar även nya bostadskvarter form. Bostadskvarteren har 
ett nyare uttryck med putsade fasader och grå aliminiumfönster. Ett av 
kvarteren är byggt medan mer är på gång på den västra sidan. De 
områdena som präglas av bostäder är markerade med rosa färg i Figur 
27. 

Figur 27. Identifierade områden.png
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Barriärer
Den främsta barriären som ligger närmast platsen är Hamgatan, som 
fungerar som en ringled genom stan i dagsläget. Från Hamngatan går 
tvärgator in till handelsstråket vilket gör att vägen kan upplevas som 
en barriär vid de norra portarna in till stadskärnan. Leden skiljer även 
stadskärnan från ån som rinner genom staden. 

Ån i sig kan också upplevas som en barriär då det ger begränsad 
framkomlighet, utefter broarna. 

Centrumområdets rutnät är av stor skala med kvartersstruktur som är 
ungefär 120 x 100 meter stora. Detta gör att långa fasader och stråk 
skapas, vilket kan utgöra en barriär. 

Siktlinjer
Siktlinjer är inget som nämnts bland beståndsdelarna i The Image of the 
City. Dessa anses ändock vara av vikt för analysen och har därför valts 
som ett komplement till de övriga delarna. 

Utifrån stråken, knutpunkterna, landmärkena, områdena och barriärerna 
skapas värdefulla siktlinjer, som bör beaktas i utformningen. Dessa 
siktlinjer finns längs stråken och från olika knutpukter. De identifierade 
siktlinjerna visas i Figur 28.

Utifrån dessa kan konstateras att flera av siktlinjerna skär varandra i 
punkten vid korsningen mellan Rademachergatan och Kriebsensgatan. 

Figur 28. Identifierade siktlinjer
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Volymskisser
Den centrala placeringen av tomten och de intilliggande kvarteren gör 
att byggnadsarean är begränsad. Den småskaliga innerstaden gör även 
att höjden kan anses vara begränsad. Detta innebär att tomten behöver 
bebyggas i hög grad för att inrymma de verksamheter som önskas. Detta 
är en av utmaningarna med volymen, att tillfredsställa ytbehovet utan att 
byggnaden blir bastant och vulgär i stadsbilden. 

De första tankarna om volymens gestaltning var att den skulle vara 
integrerad men åskådlig, i enlighet med målbilden. Den första modellen 
var kantig med lutande väggar och hörn som stack ut, för att bryta 
rutnätet och ta luftrum i anspråk (se Figur 29). Senare skissades på en 
volym bestående av flera småhus, likt fristaden (se Figur 30). 

Senare skissades en rundare modell, också med hörn som stack ut i 
rutnätsstaden. De runda hörnen är tänkta att kontrastera den rätlinjiga 
staden och på så sätt bli åskådlig, samtidigt som de runda hörnen kan 
vara positivt för rörelsen kring kvarteret. Höjden på volymen är begränsad 
efter den låga stadssiluetten (se Figur 31-33).

En återkommande vertikal indelning syns på bilderna och representerar 
en del av byggnadens konstruktion. För att ge höjd åt den breda och 
låga byggnaden gestaltades vertikala träpelare i skisserna. Träpelarna blev 
sedan en viktig del av byggnadens exteriöra uttryck då dess frekvens och 
vertikalitet är tänka att ge byggnaden dynamik. 

Likt Figur 33, skissades modeller där väggarna ovanför entréerna sköts 
ut horisontellt, för att skapa en skyddad miljö och ytterligare dynamik i 
fasaden. 

Figur 29. Volym 1 Figur 30. Volym 2

Figur 31. Volym 4 Figur 32. Volym 3

Figur 33. Volym 5
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Lokalprogramskisser
En initial tanke med lokalprogrammet var att placera de mest publika 
verksamheterna på entréplan, för att ge liv åt gatan och ett invändigt stråk. 
Det invändiga stråkets primära syfte är att skapa god kommunikation 
i huset och att släppa in ljus i byggnaden. Det invändiga stråket är 
nämligen tänkt att vara ett atrium för gående. På så vis kan stråket också 
bidra till kvarterets naturliga rörelse i markplan. Till en början placerades 
stråket som ett rakt stråk, som delade in tomten längs med längden. En 
annan variant var att placera stråket i anslutning till angränsade byggnad 
för att få stråket närmare kvarterets mittpunkt. Sedan testades även en 
diagonal variant. 

Stråket, tillsammans med byggnadens entréer är en viktig aspekt i mötet 
med närliggande rörelser. Ett av målen med projektet är att gestalta 
byggnaden så att den blir integrerad i stadens rum och rörelse, vilket 
påverkas mycket av byggnadens entréer. Den diagonala lösningen ses i 
tidigt stadie i Figur 34 och Figur 35.

För att tillgodose dessa behov konstaterades att ett flertal entréer är att 
föredra. En entré mot kunskapsstråket längs Drottninggatan, en entré 
längs Rademachergatan och en eller två entréer mot Kriensensgatan. 
På så vis kan byggnaden nås från flera olika stråk, vilket gör att rörelsen 
främjas utvändigt. En diagonal lösning på det invändiga stråket är att 
föredra för god invändig kommunikation, som kompletteras med vertikala 
stråk. I Figur 36-39 på nästa sida illustreras hur entréerna och den 
invändiga strukturen möter befintlig struktur. 

Lokalprogramskisserna är också en första tillämpning av sambanden som 
identifieras. Verksamheterna ska delas upp vertikalt och horisontellt för 
god funktion och möjlighet till samnyttjande, vilket testas här i ett tidigt 
skede. Uppdelningen ska fungera individuellt för enskild verksamhet, men 
även tillfredsställa sambanden mellan dem. 

Figur 34. Tidig skiss över invändig struktur

Figur 35. Sammansatt figur över våningsplanen i tidigt stadie
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Figur 36. Grundkarta med entréer

Figur 37. Rörelsen runt kvarteret och i byggnaden

Figur 38. Rörelsen i relation till entrér och befintliga platser

Figur 39. Invändig rörelse
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Volymstudie
Volymskisserna kompletteras med en volymstudie för att sortera bland idéerna. Den 
volym som väljs för fortsatt utveckling är den organiska volymen med runt formspråk. 
Formen justeras vidare och bland annat delas volymen i två delar, där den ena är lägre 
än den andra. Den lägre volymen placeras längs norra delen för att möta den låga och 
befintliga bebyggelsen, samt för att ge bättre solförhållanden. 

Här skissas också på hur volymen ska uppfattas och läsas in. Det invändiga stråket 
i form av ett atrium, kan läsas som en öppen volym, omringad av fyra mer slutna 
volymer. En del av volymen sträcker sig också över den befintliga byggnaden, vilket 
kan läsas in genom att de vertikala pelarna återkommer. Anledningen till att volymen 
fläker sig över den befintliga fastigheten är för att skapa mer utrymme, samtidigt som 
det kan ge gallerian ett lyft. Innanför det utfläkta planet skapas även ett hål för det 
befintliga perkeringstaket. Här finns möjligheter för en takpark, med entrér från både 
gallerian och kulturhuset. En större skiss över området visas i Figur 40.

Indrag vid entréerna skapar utrymme för in- och utgång i byggnaden utan att kliva 
rakt in i en kommunikation. Dessa utrymmen ska ge möjlighet till cykelparkering, 
planteringar, möblering och större folksamlingar i anslutning till entréerna. 

I volymstudien studeras också om hur intilligande gator 
upplevs generellt. Volymen ska vara integrerad i staden 
och rörelsen, men samtidigt vara åskådlig och publik. Detta 
gör att en lägre höjd är lämplig, likt intilliggande kvarter, och 
en form som rättar sig efter rutnätet men med vissa avsteg. 
Avsteget representeras av den organskiska formen och 
runa hörn som bryter byggnadslinjen och blir iögonfallande. 
Figur 41 och Figur 42 illustrerar två gaturum. 

Figur 40. Skiss från volymstudien

Figur 41. Skiss från volymstudien 2

Figur 42. Skiss från volymstudien 3
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Figur 43.  Sol- & skuggstudie för 21 Mars

Sol- & skuggstudie
21 Mars
En sol- och skuggstudie genomförs för att undersöka 
om volymens utformning tillfredsställer det interna och 
externa behovet av dagsljus. För att få en bred bild 
av solstrålningen och skuggbildningen undersöks två 
olika vinklar, på två datum med fyra klockslag. De 2 
datumen är 21 mars och 21 juni och klockslagen är 
09:00, 12:00, 15:00 och 18:00. 

På bilderna kan ses att en viss skuggbildning bildas på 
omkringliggande gator och hus. Dock gör den lägre 
volymen att bostäderna och biblioteksbyggnaden 
norr om platsen får förhållandevis bra förutsättningar 
för direkt solljus. Den sena solen i juni begränsas för 
kvarteret öster om platsen. Dessa byggnader innehöll 
dock kontor, vilket gör att aktiviteten förmodligen är 
låg på kvällstid. 

Volymens läge innebär också att det blir skuggbildning 
internt. Genom att vända den höga delen mot söder 
kommer atriumet och det invändiga stråkets tak vara 
skuggbelagt stora delar av dagen. Det gör att mindre 
ljus kommer in. Å andra sidan kommer det inte bli 
lika belastat av solvärmelaster, vilket är fördelaktigt 
under sommarhalvåret. 
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Figur 44. Sol- & skuggstudie för 21 Juni

Det höga bostadsområdet som är under utveckling, 
nordväst om platsen, skapar betydande skuggbildning 
för bygganden. Kvällssolen i juni, som är viktig för 
en restaurang tillexempel, är svåråtkomlig längs 
byggnadens västra sida. Detta medför att det kan 
finnas intresse av en uteservering högre upp, på en 
takterrass till exempel. Förmiddagssolen når däremot 
fasadens östra del, där ett café är placerat. 

De övriga, omkringliggande kvarteren är relativt låga 
och ger ingen betydande skuggbildning.

Här ses också att en eventuell takpark på närliggande 
fastighet får sol i både mars och juni, trots att det 
bygger på en våning runt omkring. 



9. PUNK PRODUCTION & RESULTAT



65

Programskiss
För att bryta ner den stora volym som skapas görs en indelning i två 
delar, varav den ena delen är högre än den andra. Den lägre volymen 
är även tänkt att möta den låga biblioteksbyggnaden norr om tomten, 
samtidigt som bostäderna längs samma gata får bättre ljusförhållanden. 
Således blir byggnaden mer sympatisk i förhållande till omgivning, trots 
den höga exploateringsgraden. Med två kroppar kan även en dynamik 
skapas med hjälp av kontrastering mellan dem. Kontrasten består av 
olika vinklar och radier, men som ändå talar samma formspråk. Detta 
ska symbolisera mötet mellan kunskap och kultur. Mötet rör sig sedan 
in, innanför husets väggar, och skapar dynamiska rum där kunskapen 
och kulturens samspel illustreras. För att få höjd och ståtlighet åt fasaden 
främjas vertikalitet. Fasaden har en kontinuerlig fördelning av vertikala 
linjer och fönster som skapar en rytm, som blir intensivare vid entréer, 
för att sedan återgå till normal takt. Fasaden spelar på så vis en typ av 
melodi, där intensiteten ökar ju närmare innehållet man kommer. Detta 
förstärker entréerna samtidigt som det speglar det musikaliska innehållet. 
Det böljande taket ska förstärka den organiska känslan och omfamna 
innehållet. 

Det organsiksa formspråket och avstegen från det linjära rutmönstret ska 
göra byggnaden åskådlig i staden, samtidigt som den integreras. För att 
ge byggnaden en transparent känsla har fasaden stora glaspartier, vilket 
också ger ett trevligt ljusinsläpp.

Byggnadens tillgänglighet ska främjas genom flera entréer och ett publikt 
markplan. Byggnadens första plan ska ha högt i tak och utgöras av ett 
atrium delvis, för att förstärka den publika känslan. Entréerna tillsammans 
med stadens rörelse är tänkt att skapa ett invändigt stråk som leder till de 
olika verksamheterna i huset, samtidigt som det ges möjlighet att korsa 
det stora kvarteret till fots. På entréplanet ska även publika verksamheter 
vara placerade, som kan växa ut genom fasaden, men även in i det 
invändiga stråket, för att ge liv åt gatan och inomhusstråket. 

Figur 45. Illustrationsbild 1

Figur 46. Illustrationsbild 2
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Figur 47. Illustrationsbild 3

I Figur 45-48 ses illustratiosbilder av programskissen där Figur 47 är en gatuvy från korsningen mellan Kriebsensgatan och Rademachergatan. De vertikala 
pelarna som syns i bild är limträpelarna som också föreslås vara en del av byggnadens konstruktion. För att skapa stora flexibla ytor föreslås ett pelar-balk-
system, vilket också minskar flanktransmissionen i byggnaden. Med tanke på husets innehåll kan det vara en fördelaktig lösning. En del av taket kan utföras 
som terrass för att skapa möjligheter för komsersiella och allmänna ytor så som uteservering eller takpark. Förslagsvis byggs även ett parkeringsgarage 
under mark med ingång mot Drottninggatan eller Rademachergatan. Detta för att få bort bilarna från gatorna, till fördel för fotgängare och cyklister. Gröna 
fasader i form av klätterväxter har placerats ut på fasaden både för att smycka och bidra till ett bättre microklimat. 



67

Figur 48. Illustrationsbild 4
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Situationsplan och gatusektion
Utifrån knutpunkterna, siktlinjerna och de befintliga stråken 
konstaterades att en diagonal lösning var att föredra, där 
entréer kan placeras för att kommunicera med befintlig 
rörelse. Entréerna och det invändiga stråket ger flexibel 
rörelse, samtidigt som det knyter an till befintliga platser. 
Den första entrén vetter mot Kriebsensgatan och är en 
mindre entré. Den entrén kan nyttjas av endast Biografen, 
om avskildhet önskas. Den andra entrén är i korsningen 
mellan Kriebsensgatan och Redemachergatan. Där bidrar 
entrén till att knyta ihop området med bibliotekstorget. 
Detta kan således vara kulturdelens huvudentré. Längs 
med Radermachergatan finns tredje entrén, som löser 
upp kvarterat och den långa fasaden. Den sista entrén 
vetter mot Drottninggatan. Här möter kulturhuset stadens 
kunskapsstråk och innanför dörrarna befinner sig en 
hotellreception med lobby. Tanken är att denna entré ska 
vara den primära för kongressdeltagare och hotellgäster.
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Verksamhetsberättelse
På kvarteret Vestalens norra sida ligger ett Kultur- och kongresshus. Vi 
går in genom huvudentrén i korsningen mellan Rademachergatan och 
Kriebsensgatan. Innanför dörrarna möts man av ett stort och ljust atrium, 
inrett med stora växter och möblering. Det öppna utrymmet agerar både 
foajé och ett invändigt torg. Rakt framför entrén finns en stor och publik 
kommunikation i form av generösa trappor. Till vänster om ingången 
ligger ett litet café, med uteservering i förmiddagssolen. Längre fram 
ligger en stor biograf med en lounge som sträcker sig ut i det invändiga 
stråket. Till höger ligger en stor ateljé med invändiga fönsterpartier som 
speglar skapandet. 

Bortom den smala kommunikationsytan som nyss passerats öppnar atriet 
upp sig igen. Här ligger en annan av byggnadens stora entréer och en 
foajé intar utrymmet. Intill denna entré, i byggnadens andra hörn, ligger en 
publik hotellrestaurang med fönster åt två gator. Restaurangen har även 
invändiga fönster, där kockarnas köksaktiviteter kan skådas i förbifarten. 
Här ligger också husets andra publika och vertikala kommunikation. 
Längre fram möts man av en hotellreception och en mindre foajé öppnar 
upp sig. Hotellreceptionen har en inbjudande lobby som möter det 
invändiga stråket.

Vi går upp genom trapporna vid huvudentrén och möts av en stor och 
öppen yta som gränsar till atriet. Här befinner sig Eskilstunas Musikskolas 
mötesplats, i form av ett café och ytor för mingel. Genom broar kan man 
sedan ta sig över atriet och in i skolans andra delar, där musikundervisning 
pågår i slutna rum av varierande storlek. I anslutning till den öppna ytan 
ligger också första planet på den stora kongress- och konserthallen 
samt Black Boxen. På andra sidan av huset ligger dansverksamheten 
som är i nära samarbete med Musikskolan. Deras undervisningsrum 
delas sinns emellan, precis som ytorna bakom scenen. I Figur 51 ses en 
övergripande illustration av våningsplanerna och dess innehåll.

En till trappa upp möts man av samma stora yta, men här vistas istället 
mera äldre musiker med egna band. Intill verksamheten har också 
Musikskolan lokaler. Musikskolan och Balsta Musikslott kan därför enkelt 
ingå samarbeten och dela en del av utrustningen. Även här finns ingångar 
till den stora hallen samt en Black Box. I anslutning till hörsalarna finns en 
inspelningsstudio som ska kunna nyttjas av flertalet verksamheter i huset. 
Planet består till stor del av mindre slutna rum, både ljusa och mörka, 
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Figur 52. Invändig illustration 1 Figur 53. Invändig illustration 2

som ska kunna anvävändas som replokaler primärt. Från det här planet 
kan man korsa bygganden för att sedan komma ut på en publik takpark. 
Parken är generös och skyddad och kan också nås från den befintliga 
gallerian. 

På fjärde våningen möts man av stora öppna ytor med vikväggar och 
generösa ljusinsläpp. Här finns utrymmen för kongress och konferens. 
I anslutning till detta plan ligger hotellrum, byggda på den befintliga 
gallerian. Dessa rum har utsikt över stadens gågata och takparken på 
insidan. Detta gör att kongress- och konferensdeltagare kan ta sig till 
hotellet på ett smidigt sätt under vistelsen och undviker därav att spendera 

onödig tid på transport. Hotellgäster har dessutom god tillgång till husets 
kulturella utbud, vilket tros vara positivt för upplevelsen. 

På femte och sjätte våningen ligger resterande delen av hotellet. Här får 
ett hotell gott om utrymme, högst upp i huset med utsikt över staden. De  
organiska formspråket skapar mjuk rumslighet, där ett harmoniskt spa 
kan ta plats exempelvis. 

I Figur 52 och Figur 53 illustreras en skiss av rummet i det invändiga 
stråket, som utgörs av ett atrium, vid entrén i korsningen mellan 
Rademachergatan och Kriebsensgatan. 
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Lokalprogram
De verksamheter som placerats i markplan är restaurang, 
hotellreception, biograf, ateljé och café. Dessa verksamheter 
ska kunna växa ut på gatan och i det invändiga stråket. Flera 
av dessa verksamheter har ett behov av stora varuintag, 
samtidigt som de är publika, vilket gör placeringen lämplig. 
Den höga rumshöjden och ett ljust atrium ska bidra med en 
välkomnande och publik känsla till entréplanet. Restaurangen 
föreslås att tillhöra hotellet, där både hotellgäster och 
allmänheten är välkomna. En hiss är också utplacerad i 
restaurangen för att skapa möjligheter för en egen takterrass 
i kvällssolen. Den hissen ska även kunna agera intern 
kommunikation mellan restaurangen och kongressdelen. I 
Figur 54 visas lokalplanen för första våningen.  Där ses 
hur verksamheterna kan ta det invändiga tråket i anspråk, 
för att vidga stråket från kommunikation till rumslighet. 
Restaurangen och Ateljén ska vara ljusa, öppna, delbara 
och flexibla för olika evenemang. Flexytan intill ateljén ska 
agera gästrum åt tillfälliga verksamheter likt önskemålet om 
ett “open space”. Den ytan ska också kunna nyttjas av de 
stadigvarande verksamheterna vid behov. 

På andra våningen befinner sig Musikskolan och 
dansverksamheten. Dessa har placerats på andra våningen 
eftersom de kan anses vara relativ publika, men med viss 
integritet. Verksamheterna har även ett direkt samband, 
vilket gör att de med fördel placeras på samma våning. 
En annan tanke med placeringen är att dansverksamheten 
och Musikskolan vill nyttja den stora scenen för 
föreställningar. På andra våningen är kongresshallens/
konserthallens bottenplan, vilket gör att scen, förråd, loger 
och omklädningsrum befinner sig på samma våningsplan. 
Detta underlättar samnyttjandet av omklädningsrum, förråd 
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och själva scenen. På andra våningen finns också 
nedre ingången till en Black Box, som Musikskolan och 
dansverksamheten vill nyttja. Andra våningen illustreras i 
Figur 55. Musikskolan och dansverksamhetens lokaler ska 
vara ljusa och inbjudande för barn och unga. Danssalarna 
är generösa och vetter mot två gator, där de dansande 
siluetterna ska kunna åskådas från gaturummet. 

På tredje våningen intar Balsta Musikslott huset. De 
råder över en stor del av planet, medan Musikskolan 
har administration och förrådsytor över den andra delen. 
Eftersom Musikskolan har potentiella samnyttjanden med 
Balsta Musikslott eftersträvades horisontell kommunikation 
mellan dem. På tredje planet finns övre ingång till Black Box 
och en inspelningsstudio, som delas med Musikskolan och 
dansverksamheten. Från tredje plan nås även kongress/
konserthallen, som också kan nyttjas av lokala band. 

På så vis fördelas verksamheterna så att de alla har 
någon form av kommunikation till lokaler de vill samnyttja 
med andra. Den tredje våningen ska ligga i linje med det 
befintliga parkeringstaket, där det istället ska bli en offentlig 
takpark. Takparken ska kunna nås från gallerian och från 
kulturhuset. Lokalplanen för våning tre visas i Figur 56. 
Balsta Musikslotts lokaler består av både ljusa och mörka 
lokaler med ett avskalat intryck. 

Verksamheterna har, tack vare samnyttjandet, möjlighet att 
expandera vid tillfälliga event eller liknande. Det innebär 
att verksamheterna under en begränsad period kan nyttja 
betydligt större ytor än normalt. Dessa möjligheter illustreras 
med hjälp av de schematiska planerna  i Bilaga 7. 

A-A A-A

B
-B

B
-B

A-A A-AA-A A-AA-A A-A

INSPELNINGSSTUDIO

FÖRRÅD

TO
A

LE
TT

E
R

TO
A

LE
TT

E
R

REPLOKALER

REPLOKALER

REPLOKALER
2800 m2

BLACK BOX

SCEN

TAKPARK

GALLERIAN

120 m2

MUSIKSKOLAN 800 m2

Figur 56. Lokalplan våning 3 skala 1:800



73

På fjärde våningen befinner sig ytorna för konferens 
och kongress. Dessa ytor är öppna, ljusa, flexibla och 
ska kunna inta olika storlekar och indelningar. Detta 
möjliggör en flexibilitet kring konferensrum, utställarytor, 
mingelytor och måltidsytor. På samma plan finns även 
ingång till kongresshallens läktare. Den fjärde våningen 
är den våning som breder ut sig över cityhuset. Här 
kan ett hotell ta plats och bygga hotellrum längs med 
den ihåliga rektangeln. Detta är en annan anledning till 
att konferens- och kongressytorna placerats här. Detta 
möjliggör nämligen en direkt och horisontell kontakt mellan 
hotellet och kongressen. Det är exempelvis möjligt för en 
kongressdeltagare att nå sitt hotellrum på ett smidigt sätt. 
Hotellrummen har utsikt över gågatan och takparken på 
våning tre. 

En ytterligare fördel med att placera kongress- och 
konferenslokalerna högre upp i huset är avskiljheten från 
andra verksamheter och potentiella ljudnivåer som kan 
uppstå i byggnaden. 

Generellt på de fyra första planen finns mingelytor för större 
folksamlingar längs med kongress- och konserthallens 
långsida. Kongress- och konserthallen är delbar och ska 
kunna användas parallellt. Ytorna runt om kan skärmas av 
och öppnas upp efter behov. På sås vis ska verksamheterna 
kunna nyttja någon av de större samlingssalarna utan att 
störas av annan pågående verksamhet. 

Indelningar kan göras på flera ställen för att skapa flexibilitet. 
De är även länkade vertikalt genom en stor trappa och en 
hiss. I tre av byggnadens hörn finns även trapphus för 
intern kommunikation och nödutrymning. 

På den västra fasaden, som vetter mot Drottninggatan, finns utrymme för inlastning och en 
stor hiss. Vissa av trapphusen kan nås från separata entréer in i byggnaden. I Figur 57 
illustreras en schematisk plan över våning fyra.
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På femte och sjätte våningen minskar volymens area. Här 
är ett hotell placerat i de schematiska planerna, se Figur 
58-59. Hotellet kan således bre ut sig på tre våningar, 
varav den ena är ovanför den närliggande byggnaden. 

Här finns möjligheter för ett större hotell att integreras i 
byggnaden. På den lägre byggnadens tak finns även 
möjligheter för takterasser som kan nyttjas av både 
restaurang, hotell och allmänheten. Hotellet har interna och 
publika förbindelser i huset. Från hotellrummen på plan fyra 
finns interna hissar och från första våningen finns publika 
hissar. Hotellet är översiktligt redovisat i lokalplanerna 
med hänsyn till okunskapen om dess innehåll. Hotellet 
kom in sent i studien och saknar underlag till skillnad 
från andra verksamheter. Ytorna som verksamheterna får 
tilldelade sammanfattas i tabell x nedan: 
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BYA 5600
BTA 21000
Balsta Musikslott 2000
Biograf 2300
Café 170
Dansverksamhet 1000
Kongress & Konferens 3500
Kongresshall 850
Black Box 150
Konsert & Föreställningar 1000
Musikskola 2500
Restaurang & Bar 1000
Förvaltning 300
Ateljé/Flexyta 600
Hotell 9500

24870 * 0,85 = 21140

Tabell 4.    Tabell över ytor i m2
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Fasader
Likt Figur 60 blir fasaden längs med Rademachergatan en 
lång fasad. För att bryta upp denna har en entré placerats 
på fasaden, där väggarna intar olika vinklar i anslutningen 
till entrén. Fönster har placerats efter invändigt behov, 
och med tanke på exteriören. För att skapa ännu en rytm 
i fasaden användes fönsternas placering. Fönsterna sitter 
enskilt, i par och i större grupper om vart annat för att 
skapa denna rytm. 

I Figur 62 och Figur 63 syns hur de rundade hörnen 
skapar en organisk form till volymen och gatubilden. 

Fasaden föreslås vara i ljus puts med stora glaspartier, 
alternativt en fasadkonstruktion av typ curtain wall, men 
med den synliga konstruktionen utanpå. Tanken är att 
volymen ska läsas in som en helhet, och att känslan av 
hål i vägg ska undvikas för att förstärka detta. 

Takbekländad föreslås till ett låglutande tak av typ 
sedumtak. Med tanke på den centrala placeringen 
har taket valts tack vare de dagvattenfördröjande 
egenenskaperna samt möjligheter för takterrass eller 
påbyggnader. 

Figur 60. Fasad mot norr skala 1:800

BEFINTLIG GALLERIA

Figur 61. Fasad mot söder skala 1:800

BEFINTLIG GALLERIA

Figur 62. Fasad mot öster skala 1:800

BEFINTLIG GALLERIA

Figur 63. Fasad mot väster skala 1:800
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Sektioner
I Figur 64 ses en sektion längs med byggnadens 
långsida. I botten ses en högre bjälklagshöjd på 
sex meter, följt av våningshöjder på fyra meter. 
Detta innebär att rumshöjden blir fem, respektive 
tre meter. En av de avvikande volymerna är en av 
biosalongerna, som är tio meter i rumshöjd. Den 
stäcker sig alltså elva meter upp, vilket gör att 
ett rum med två meter i takhöjd skapas ovanför. 
Där är en del av Musikskolans förrådsyta placerad 
som nås via en ramp. 

Kongress- och konserthallen sträcker sig över fyra 
våningsplan. Det ger en takhöjd på drygt femton 
meter. Byggnadens Black Box sträcker sig över 
två plan och får en takhöjd på drygt sju meter. 

Framtida utveckning och flexibilitet
För att skapa goda förutsättningar inför framtida 
utvecklingar föreslås ett pelar-balksystem med 
limträ och bjälklag av betong. Bjälklaget blir då 
ett samverkansbjälklag med KL-trä och betong. 
Detta ska öka konstruktionens böjstyvhet och 
bidra till stora spännvidder. De stora och öppna 
ytorna medför en generell flexibilitet och goda 
förutsättningar för framtida verksamheter. 

Det låglutande taket ska ge möjligheter för 
takterrasser och påpyggnader i framtiden. Den 
centrala placeringen i kombination med Boverkets 
strategier för utveckling av städerna gör att att 
möjligeter för vertikal förtätning och nyttjande av 
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taket bör bejakas. I en framtid där Eskilstunas silhuett har växt i höjd kan det vara aktuellt att också 
öka denna byggnadshöjd. Nyttjande av gröna takterrasser som allmän platsmark kan också vara 
ett alternativ när den täta staden inte inrymmer tillräckliga grönytor. 

De invändiga rummen för flera av verksamheterna har liknande utformning och möjliggör därav en 
viss flexibilitet internt. Rummen av samma lokaltyp kan inte bara samnyttjas utan också övertas av 
andra verksamheter som också har behov av den typen av utrymme. Indelningen av lokaltyper och 
utförande därefter möjliggör på så vis en generalitet som gör att en verksamhet kan expandera när 
den andra avvecklar och vice versa. De verksamheter som berörs av detta är främst Musikskolan, 
Balsta Musikslott, dansverksamheten samt Kongress- och konferensverksamheten. 



10. DISKUSSION



78

Metoden
När ett metodval skulle göras eftersträvades en fri metod som kunde 
tillämpas på flera olika projekt, där ramarna kunde styras individuellt. De 
metoder som kandiderade var Idea Work, Fallstudien som Forskningsmetod 
av Sharan B Merriam och Problem Seekning av William M Pena. Den 
sistnämnda valdes bort på grund av att metoden berörde många olika 
aspekter och blev i sig relativt omfattande i förhållande till arbetets 
resurser. Tidsåtgången på 20 veckor i kombination med självständigt 
arbete gör att examensarbetet blev begränsat. För att sedan få en metod 
som stöttade både gestaltningsförslaget och studien valdes Idea Work 
som övergripande metodik och Fallstudier som kompletterande metod. 
En annan anledning var att litteraturen Idea Work marknadsfördes som 
en metod för att skapa unika idéer, vilket jag ansåg var viktigt i arbetet 
med ett kulturhus. Nackdelen med medodvalet är att strukturen inte är 
vetenskaplig på samma sätt som en beprövad fallstudiemetod. 

Det finns också vissa som hävdar att fallstudier är designade för att 
ensamt agera forskningsmetod, och inte vara en del av en större metodik. 
I det fallet kan det diskuteras om metodiken var olämplig på så vis. 
Dock upplever jag själv att metodiken har fungerat väl. Examensarbetet 
är vetenskapligt och gestaltande samtidigt, vilket i sig medför förvirring i 
utförandet. Därav är det möjligt att en egenkonstruerad metod är lämpligt 
i dessa sammanhang.    

Studien
Frågan om samnyttjande mellan verksamheter inom samma hus var svår 
att svara på genom litteratur och fakta. Rent generellt kan studien därför 
anses opålitlig, på grund av avsaknaden av nutida forskning och litteratur. 
Det stöd som identifierades via litteratur var grundläggande och inte 
specifik. 

Däremot kan studien anses vara mer pålitlig lokalt, d.v.s. specifikt för fallet 
i Eskilstuna. Ramen för studien var satt att vara specifik för platsen, men 
borde också ha ett högre värde i form av tillämpning i andra sammanhang. 
I vilket fall kan studien anses mer pålitlig lokalt tack vare de intervjuer 
som gjorts med företrädare för berörda verksamheter. Dessa kommer 
förhoppningsvis bygga en grund för vidare utredning i Eskilstuna. 

Studien och gestaltningsförslaget skiljer sig åt gällande ingående 
verksamheter. När arbetet startades ingick inte hotell i arbetsbeskrivningen, 
utan den verksamheten har tillkommit i efterhand. Detta gör att hotellet 
inte är med i studien om samnyttjandet mellan verksamheterna. Det i sin 
tur gör att några slutsatser egentligen inte kan dras huruvida hotellet kan 
nyttja eller abonnera vissa ytor eller verksamheter. Dock presenteras ytor 
och förhållanden till andra verksamheter, vilket gör att resultatet ändå 
kan peka på möjligheter för att integrera ett hotell i byggnaden. Detta 
gäller även den utplacerade ateljén och flexytan. Dessa kom till efter att 
intervjuerna var genomförda. 

Ett annat tveksamt ställningstagande är indelningen av verksamheterna 
efter primär eller sekundär åtkomst till lokalerna. Denna indelning var 
nödvändig för att kunna göra prioriteringar i samnyttjandet och i sin tur 
lokalprogrammet, men bör egentligen göras internt på kommunen. 

Mycket tid gick åt till att skapa underlag till en progrmskiss, eftersom 
det verkliga projektet är i mycket tidigt skede. Den tiden blev till nackdel 
för studien om konkreta samnyttjanden. Om ett konkretare underlag 
över verksamheterna hade funnits hade diskussionerna om möjliga 
samnyttjanden kunna startats direkt. Istället behövde tid läggas för att 
först utreda enskilda verksamheters individuella behov. När bättre 
underlag finns för att göra en programskiss kommer samnyttjandet kunna 
undersökas djupare. Detta gör att arbetet inte når en fullständig förståelse 
kring samnyttjandet utifrån givna aspekter, men kan användas internt som 
ett förarbete. 
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Gestaltningsförslaget
Innan gestaltningsprocessen var igång var det svårt att föreställa sig hur 
stor volym det rörde sig om. Även om begreppet kulturhus oftast innefattar 
en större byggnad var storleken en av de största svårigheterna. Dels 
rent volymmässigt, men även innehållsmässigt. De olika verksamheterna 
och deras behov, i kombination med samnyttjandet blev komplext. Min 
tidigare erfarenhet av offentliga byggnader var också låg, vilket blev en 
ytterligare utmaning. 

En del av gestaltningsförslaget var att det skulle präglas av studien om 
samnyttjandet. Detta begränsades till viss del av verksamheternas övriga 
behov. Exempelvis identifierades möjligheter för samnyttjande mellan 
Biografen och kongressen. Problemet är att deras övriga, individuella 
behov, gör att de hamnar långt ifrån varandra rent fysiskt i byggnaden, 
vilket försvårar för det identifierade sambandet. På så sätt var utformningen 
tvungen att kompromissa mellan verksamheternas grundläggande behov 
och potentiella samnyttjanden. Att utföra ett gestaltningsförslag baserat 
på enbart förmågan till samnyttjande av lokaler är i mitt tycke svårt. En 
kompromiss, där samnyttjandet är en aspekt i utformningen var mer 
rimligt i det här fallet. Detta gör dock att studien och gestaltningsförslaget 
tappar en del av kopplingen till varandra. 

I sambandsschemat konstaterades även att kongress- och konferensdelarna 
var de utrymmen som skulle ha den bästa tillgången till kongresshallen. 
Detta avviker gestaltningsförslaget från eftersom dessa delar har ingång 
till kongresshallens läktare. För att öka den tillgängligheten skulle det 
behöva arbetas vidare med en koppling till kongresshallens parkett. Som 
tidigare nämt så är det dock oklart om det verkliga projektet kommer ha 
samma prioriteringar i åtkomsten till kongresshallen. 

Det hade också varit intressant om formen på kongresshallen hade spaglat 
husets organiska form. Kongresshallen hade kunnat tagit form som en 
solfjäder och följt den invändiga strukturen av den högre volymen. Det 

hade gjort att kopplingen mellan exteriören och interiören blev starkare. Å 
andra sidan är det på bekostnad av dagsljusinsläppet i de omkringliggande 
ytorna. Som kongresshallen är utformad nu konkurerar den inte om de 
ljusa och attraktivare ytorna, vilket är bra. Det hade ändock varit intressant 
att testa en solfjäderform i en utveckling av pjojektet. 

Gestaltningsförslaget bryter även mot den gällande detaljplanen. I och 
med att kulturhuset både blir högt och sträcker sig ut över en annan 
byggnad och höjer den fastigheten, är byggnaden inte i enlighet med 
detaljplan. Detta är inte att eftersträva men var nödvändigt för att uppfylla 
andra behov. Det är även rimligt att detaljplanen behöver justeras inför ett 
bygge av ett kulturhus i centrum. 

I utredningen om musikskolans behov konstaterades att flera förrådsytor 
behövdes. Dessa är utformade som ett stort rum, en våning ovanför 
scenen. Detta är inte optimalt utifrån givna uppgifter från Musikskolan. En 
lösning på detta skulle kunna vara att Musikskolan tar vissa av förråden 
bakom scenen i anspråk, som komplement. 

Med tanke på byggnadens innehåll hade det varit lämpligt med en lastkaj 
eller ett funktionellt varuintag. Detta undersöktes inte vidare i brist på 
tid, precis som det föreslagna parkeringshuset under mark. Varuintaget 
hamnade också i markplan med tanke på den centrala placeringen och 
byggnadens avsaknad av en så kallad baksida. Detta skulle behöva 
bearbetas i ett senare skede men uteslöts i detta arbete. 

Jag ser därför gestaltningsförslaget för var det är, en programskiss för 
vidare utredning. Programskissen ger en preliminär bild av hur det skulle 
kunna se ut på den här platsen, med det här innehållet. Som nämnts 
inledningsvis i avgränsningarna berör det här arbetet bara de fysiska 
aspekterna i form av rum och funktioner. Det övriga, med säkerhet, 
ekonomi och juridik exempelvis, är ännu oklart i det här fallet.  
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Slutsatser
Det finns mycket som skulle behöva arbetas vidare med och utvecklas, 
både interiört och exteriört. Frågan om samnyttjande av lokaler lika så. 
Det som arbetet ger är en initial idé om hur ett Kulturhus i kombination 
med Kongress, skulle kunna ta form i en central placering i Eskilstuna.

Efter att ha studerat projektet Kultur- och Kongress i Eskilstuna blir 
slutsatsen att möjligheterna för samnyttjande finns, inom de ramar som 
studerats. Praktiken är dock svårare än teorin i det här fallet, när alla 
aspekter ska beröras. Samnyttjandet av lokaler har ett stort flöde initialt 
som allt eftersom smalnas av till några konkreta fall efter att alla aspekter 
vägts in. 

Det finns också en övergripande begränsning i form av stöd och riktlinjer 
i frågan. Inför ett programarbete finns väl dokumenterad litteratur som ger 
stöd i processen men råden för samnyttjansprojekt är begränsade. Det 
finns goda exempel på byggnader med samverkan mellan verksamheter 
men det är dåligt dokumenterat. För att få stöd i utvecklingen av ett 
projekt i detta slag behöver referensobjekt studeras. 

Fortsatt arbete
Utöver de generella riktlinjer som studerades för samnyttjansprojekt vore 
det instressant med mer specifika riktlinjer och råd i arbetsprocessen. 
Utöver de aspekter som ingår i en programhandlning behöver dessa 
typer av projekt behandla särskilda punkter. Vilka punkter är det och hur 
ser den processen ser ut? Ett framtagande av strategier i programarbetet 
med samnyttjandeprojekt för enklare genomförande. 

Utifrån detta arbete kan vissa råd ges till arbetet med den verkliga 
förstudien i Eskilstuna. Råden kan inte anses vara ventenskapliga men av 
intresse för det framtida arbete. När det inte finns konkreta strategier för 

programarbete av samnyttjansprojekt så beöver ett eget tillvägagångsätt 
skapas för att genomföra programarbetet. Ett sätt är då att utöver de 
punker och aspekter som programhandlingen berör, även lägga vikt vid 
dessa:

 ◌ Skapa en arbetsgrupp med god insyn i             
      verksamheterna samt programarbete.

 ◌ Identifiera alla verksamheters enskilda behov        
      (verksamhetsbeskrivningar).

 ◌ Hitta samband mellan verksamheterna och behoven.
 ◌ Titta på sambandens alla aspekter; vad är möjligt               

      utifrån tid, rum, säkerhet och ekonomi et.c.?
 ◌ Vilka samband återstår?
 ◌ Utveckla sambanden till samnyttjande.
 ◌ Gör en prioritering i samnyttjandet, vilka är primära och  

      sekundära?
 ◌ Gör en indelning utifrån åtkomst till lokaler
 ◌ Hur stöttar vi detta genom en lämplig utformning?
 ◌ Ställ upp samband- och kommunikationskrav.
 ◌ Påbörja gestaltningen.
 ◌ Kompromissa mellan enskilda och gemansamma           

      behov.
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12. BILAGOR



Bilaga 1 - Fältstudie på Kulturens Hus i Luleå
Fältstudie
Kulturens Hus Luleå 
Arbetet inleds med ett fältarbete på Kulturens Hus i Luleå. Fältstudien är tänkt att ge en överskådlig 
bild av referensobjektet. Referensobjektet ha valts med tanke på likheten med det aktuella projektet i 
Eskilstuna, samt av logistiska skäl. 

Fältstudien genomförs på plats en vardag. För att få en representativ syn på platsen, utifrån dagliga 
aktiviteter och öppettider, valdes tidpunkten till en onsdag den 24/1 2018, 09:00-19:00. Information om 
helgaktiviteter och övriga evenemang tas från Kulturens Hus annonsering via hemsidan. Det ska också 
tilläggas att jag har besökt platsen ett flertal gånger tidigare, både på vardagar, kvällar och helger. Därav 
fanns en viss förkunskap som noterats vid tidigare tillfällen.
 
De frågeställningar som fältstudien ska besvara beskrivs nedan. Dessa är tänkte att prepresentera 
tankegångarna runt forskningsfrågan. Informationshämtning sker både genom observationer på plats och 
genom verksamhetens hemsida (Kulturens Hus, 2018). 

1. Vilka kulturella aktiviteter erbjuds på platsen?
2. Förekommer samnyttjande av lokaler bland aktiviteterna?
3. Vilka konsekvenser för rummens funktion innebär det? 
4. Vilka konsekvenser för rummets atmosfär innebär det?
5. Finns det utrymmen där avsedda aktiviteter är tidsmässigt begränsade?
6. Kan samband identifieras mellan aktiviteter med avseende på funktioner, omslutenhet och   
         öppenhet?
7. Kan samband mellan lokaler identifieras med avseende på ytor och interiört uttryck?

 
Noteringar 
Evenemang, konserter, konferens, konsthall med tillhörande ateljé, bibliotek, café, restaurang och 
bar, turistcenter, barnaktiviteter och undervisning. Dessa är aktiviteter som i huvudsak förekommer i 
byggnaden. 

Samtliga aktiviteter delar entré och hall. Ingången till Kulturens Hus i Luleå sker huvudsakligen genom 
en huvudentré. Inne i foajén är det öppet i tak, vilket gör att flera aktiviteter delar ett stort luftrum. I övrigt 
så sker barnaktiviteterna i flera olika delar av byggnaden, som i annat fall är en annan typ av aktivitet.  

Kockan 09:00 öppnar kulturcafét. Cafét är placerat direkt till höger vid ingången till byggnaden. 
Placeringen känns naturlig då det är lättillgängligt för besökare. Den nära kontakten med foajén gör 
även att kontakten med det mänskliga flödet är starkt. Det mänskliga flödet och öppenheten mellan 
rummen gör att ljudnivån stumtals är hög. I det här fallet upplever jag att atmosfärerna inte krockar med 
varandra utan snarare hör samman. Livet i foajén gör att cafét inte blir fritt från rörelse och intryck, vilket 
i annat fall hade blivit en aning tråkig cafémiljö. Cafét är placerat i ett av byggnadens hörn, med stora 
glaspartier åt båda väderstrecken. Den interiöra miljön blir ljus och livlig. Rörelsen från intilliggande gator 
är närvarande då vi befinner oss på första planet. Caféts placering ger mycket liv åt rummet, vilket ger 
många distraherande moment, och gör att rummet är mindre lämpligt för aktiviteter som kräver högre 
koncentration. 09:46 anländer den andra kunden till cafét, efter mig som var här sen klockan 09:00. Jag 
undrar vad det är som gör att ett 20-tal människor väntar på att biblioteket ska öppna i foajén, i kontrast 
till cafét som har haft öppet i 50 minuter med endast två kunder.  



Biblioteket öppnar inte förrän klockan 10:00 men strax efter 09:00 kommer en förskolegrupp och 
knackar på bibliotekets glasdörrar. Det verkar som om vissa barnaktiviteter bokas utanför öppettiderna 
för allmänheten. Innan funderade jag på varför inte biblioteket öppnade tidigare, eftersom dess besökare 
ofta väntar utanför dörrarna när det börjar bli dags. Det kan tänkas att timmarna på morgonen innan 
klockan 10 är värdefulla timmar för skolgrupper att abonnera. Dock kan det ifrågasättas hur effektivt det 
är att abonnera ett helt bibliotek för enstaka klasser.  

Lagom till biblioteket öppnar kommer en rad människor och även en större barngrupp, vid denna 
tidpunkt lämnar också förskolegruppen som kom tidigare. Jag förflyttar mig till biblioteket och konstaterar 
att ett flertal människor direkt sätter sig och läser i en dagstidning (majoriteten är äldre). Detta fortsätter 
jag även att notera senare på dagen, att många kommer tid för utbudet av dagstidningar. Om 
dagstidningarna var tillgängliga i cafét, skulle då fler sätta sig och läsa där istället för att vänta på att 
biblioteket ska öppna? 

Kanske är det rymden, öppenheten och ljuset som lockar i bibliotekets miljö. Bibliotekets tilltagna ytor 
och öppenhet gör att det bildas ett ljust och trevligt landskap. Jag kan också konstatera att livet och 
ljudnivåerna från foajén sträcker sig in i biblioteket. Från foajén är det öppet i tak vilket gör att det 
skapas balkonger i biblioteket på 2:a och 3:e våningen, där ett luftrum delas. Till viss del uppskattar jag 
livet som öppenheten ger, men till viss del blir ljudnivåerna för höga. Foajéns livliga atmosfär krockar 
med bibliotekets lugn.  

När jag korsar biblioteket för att besöka toaletten på andra sidan, upptäcker jag att den barngrupp 
som kom tidigare ger upphov till ljud och sitter tillsammans i en stor soffa. Dessa ljud hörde jag inte 
tidigare, vilket betyder att biblioteket har skilda rum trots dess öppna struktur. Det visar sig att nere vid 
barnen och den stora soffan har biblioteket en barnavdelning med små lekplatser mindre bokhyllor 
med barnböcker. Barnen läser och går rund och spanar efter böcker. Barnavdelningen är öppen 
mot resterande biblioteket men har ändå en skild atmosfär. I andra änden, där jag befinner mig, 
sitter studenter och pluggar i en mer sofistikerad miljö med dova färger och lägre ljudnivåer. Genom 
medvetna placeringar och absorberande inredning av varierande karaktär kan olika typer av rum skapas, 
med olika atmosfärer och olika funktion, utan att tumma på öppenheten och platsens mångfald. Det 
skapar rum i rummet. Vid ett senare tillfälle på dagen var det barnsång och komp från en keyboard 
som var omöjligt att höra i andra sidan av biblioteket. 

En trappa upp står mängder av oanvända matbord den här tiden. På plan två befinner sig husets 
restaurang och bar, som öppnar klockan 11. Dessa lokaler är stora och öppna. På samma plan, utan 
indelning finns även en stor garderob och toaletter. Bakom stängda dörrar finns också en konsertlokal 
och ett konferensrum. I princip alla de offentliga lokalerna på plan två står oanvända fram till klockan 11. 
I konferensrummet syns ingen aktivitet fören klockan 13:00.   

Klockan 11 öppnar även konsthallen. Konsthallen har en intilliggande ateljé där det förekommer 
workshops och andra aktiviteter för vuxna och barn, både på vardagar och på helger. För tillfälligt 
är ateljén stängd. Konsthallen har rymd, stora ytor och är väldigt avskalad. Jag går igenom den och 
betraktar konstverken. I denna stund är det endast jag i hela rummet och jag upplever ytan nästan för 
stor. Jag antar att konsthallen behöver utrymme för att många ska kunna betrakta både små och stora 
verk, på långt eller kort avstånd. Det är synd bara att rummet verkar vara sparsamt använt och jag 
misstänker att det är helt tomt utanför öppettiderna. Konsthallen är även placerad i den bortre änden 
av byggnaden vilket gör att det inte förekommer något naturligt flöde av förbipasserande. Vid ingången 
till konsthallen står en skylt som säger att man inte får ta med mat och dryck, vilket gör att konsthallen 
inte har något lämpligt samband med café och restaurangverksamhet. Dock vore det intressant med 



en öppenhet mot en sådan verksamhet, så att konsten kan betraktas från en kopp kaffe på cafét till 
exempel.  En mindre utställning finns vid ingången inuti biblioteket, där känns det mer naturligt att stanna 
till och titta, innan jag går vidare för att hitta mig en studieplats.  

Intill konsthallen finns även turistinfo med en liten butik. Butiken är liten till ytan och det är sparsamt med 
aktivitet under dagen. Men om man vill köpa med sig något fint efter ett besök i Luleå, är det hit man 
ska gå. 

Jag förflyttar mig till matsalen och restaurangen en trappa upp. Nu är klockan 11:15 och det börjar 
bli lunchtid. I matsalen finns det redan gäster som äter av buffén. Matsalen har hög takhöjd och stora 
fönster vilket gör att dagsljuset sträcker sig över hela ytan. Öppenheten gör även att skramlet från tallrikar 
och bestick, konversationer och andra ljud, fyller rummet och bidrar till en livlig atmosfär. Livligare en 
cafét för tillfället.  Av de matplatser som lokalen erbjuder är uppskattningsvis 10% fyllda än så länge. Vid 
en full matsal kan det tänkas att atmosfären går från livlig till stimmig.  

Matsalen är uppdelad i två rum. Det ena präglas av rymden och ljuset som nämnts tidigare. Här 
är inredningen kal och materialvalen är hårda. Längre in befinner sig en mjukare atmosfär men 
gardinlängder och stoppade möbler. Den mjuka delen är i anslutning till baren och kassan. Ljudnivåerna 
i salarna är likartade men dess karaktär skiljer sig. I den mer hårda och öppna delen är ljuden mer 
reflektioner och ekon, medan i den mjuka delen är ljuden mer som ett dovt surr, av naturliga skäl. Nu är 
klockan 12:15 och matsalarna är fyllda till uppskattningsvis 70%. Stämningen är aningen stimmig men 
långt ifrån jobbig (för att vara en matsal vid lunchtid). 

Från plan 3 kommer ett antal människor med cabinväskor för att ta lunch i restaurangen. Av den 
anledningen tror jag att konferenser äger rum där. Det kommer även människor utan ytterkläder där ifrån 
vilket indikerar om att människor har platsen som sin arbetsplats. Från plan 2 och 3 är livligheten från 
gatan närvarande men inte lika påtaglig, ögonen har lättare att falla på utsikten över vattnet istället för 
förbipasserande bilar. 

På plan tre finns mycket riktigt korridorer med kontor, mera avskilt. Mer tillgängligt ligger ett utrymme 
med loungemöbler, en liten bar och en liten scen. Baren är för tillfället stängd och ingen använder 
utrymmet. På plan tre skapas också en balkong ner till matsalen med ståbord. Det finns också mycket 
stora öppna ytor med oklart användningsområde där enstaka möblemang är placerade. Vid helgsevent 
har jag sett att dessa ytor används som sittplatser och lounge men idag upplever jag dem som stora, 
outnyttjade kommunikationsytor. 

På hemsidan kan jag också läsa mig till att de tomma kommunikationsytorna används som utställarytor 
vid konferens och mässor, vilket då är desto mer användbart. Kulturhuset har två hörsalar av varierande 
storlek, lilla- och stora salen. Dessa används såväl för kultur som konferens. Utöver hörsalarna finns 
även 7 stycken konferensrum i varierande storlekar. Alla rum är öppna, utan indelningar, och har 
tillgång till naturligt ljus. Rummen är även avskalade interiört och storleken är uppskattningsvis 20–80 
kvm stora. Hörsalarna är större och dimensionerade för 1000 respektive 317 personer. Hörsalarna är 
mer ombonade än konferensrummen interiört. Vissa rum är även flexibla och kan delas eller slås ihop. 
Nästan alla konferensrum är placerade på tredje våningen, skiljt från övriga aktiviteter. 

Bokhyllorna i biblioteket står på hjul vilket gör att de kan flyttas när så önskas. Tidigare i år besökte jag 
en mässa här som var delvis i biblioteket. Med hjälp av portabla bokhyllor kunde öppna partier skapas, 
lämpliga för mässan. 



Nu är klockan 13:00 och jag upplever fortfarande att kulturcafét och konsthallen är sparsamt använda. 
Bakom mig sitter en man och får någon form av undervisning vid datorn, med stöd av en bibliotekarie. 
Jag förflyttar mig en trappa upp, till bibliotekets tredje våning. På vägen upp möter jag de där pojkarna 
igen som återigen hälsar på mig, väldigt trevligt. I våningens ena hörn finns soffor och andra typer av 
fåtöljer som verkar vara populära bland ungdomarna. Här finns även hyllorna med ungdomsböcker 
konstaterar jag. 

Fram till den här tidpunkten, 14:00, har jag tappat räkningen på hus många skolklasser och 
förskoleklasser som har passerat här under dagen och haft någon form av aktivitet i biblioteket 
eller konsthallens ateljé. Därav finns det ett tydligt samband mellan biblioteket samt ateljén och 
skolverksamhet. Sambandet till studenter på universitetet är även starkt då många av dom väljer att 
studera i dessa lokaler. På så vis finns det god anledning till att placera sådana typer av verksamheter i 
anslutning till det kulturella utbudet. 

Nu är det låg aktivitet i restaurangen igen, ett fåtal människor sitter kvar vid borden i matsalarna.

För att svara till de initiala frågeställningarna mer konkret är graden av samnyttjande ganska låg än så 
länge. Många aktiviteter har sina respektive ytor som är avsedda för dom och inget annat. I biblioteket 
förekommer förvisso en blandning av aktiviteter vilket gör att de delar lokaler på sätt och vis. I biblioteket 
förekommer undervisning, skolaktiviteter och barnaktiviteter, studerande och läsande. Utöver detta finns 
det även säkerligen fler saker som jag inte noterat. Det som är det huvudsakliga samnyttjandet är för 
mig den gemensamma entrén med stor foajé. Matsalen och restaurangen blir evenemangslokaler på 
helger och andra tidpunkter än vanliga vardagar. 

Öppenheten över flera plan må va ineffektiv på sitt sätt men det bidrar verkligen till en känsla av 
delaktighet i aktiviteter som pågår runt om i byggnaden. 

Vid 15-tiden förflyttar jag mig till kulturcafét igen. Nu är det lite bättre aktivitet här, även om det 
är långt ifrån fullt. Jag noterar även skyltar om afterwork i restaurangen på fredagseftermiddagar. 
På vardagskvällar har jag även varit på konserter i byggnaden tidigare, och då har jag upplevt att 
restaurangen är full av aktivitet. Restaurangens lokaler är således relativt inaktiva på dagtid på vardagar, 
men samnyttjas med bar och konsert på kvällstid. 

Vid 16:00 är jag ganska trött efter dagens alla intryck och beslutar mig för att avbryta fältstudien. Det 
vore berikande att göra ett besök till på kvällstid, i mån av tid kommer detta utföras. 



Bilaga 2 - Intervju med Anette Pallhed
Anette Pallhed – Kultur- och fritidsförvaltningen
Halvstrukturerad Intervju
En intervju för fördjupad insikt i kulturverksamheternas behov och önskemål. Intervjun är en del i 
ett examensarbete med syfte att ta fram ett gestaltningsförslag till ett kulturhus i kombination med 
kongress. Gestaltningsförslaget ska präglas av en initial utredning gällande möjligheter för samnyttjande 
av lokaler. Studien är avgränsad från ekonomiska och säkerhetsmässiga aspekter och omfattar endast 
möjligheterna avseende fysiska rum och funktioner.

Frågor om verksamheterna
Musik/Kulturskola
Vad innebär verksamheten?

 ◌ På vilken nivå är skolan; grundskola, gymnasieskola, högskola? Det är kommunal 
verksamhet med musikskola för barn på deras fritid. Både enskilt, i grupp och i 
ensambleverksamhet.

 ◌ Bedrivs verksamheten på dagtid, kvällstid eller helger? Alla typer av tider, 7 dagar i 
veckan. Musikskolan är tillgänglig för barn från 4–20 års ålder efter skolan. Det förekommer 
även öppen verksamhet där barn får komma och prova på.

 ◌ Hur bör undervisningslokalerna utformas med tanke på storlek, rumsindelning 
dagsljus, akustik och interiört uttryck? Storleken varierar men det blir mer och mer 
gruppundervisning, vilket innebär större lokaler än vid enskilda undervisningar. Alla rum 
behöver akustikanpassas efter ändamålet och lokalerna ska främja kreativitet. Lokaler för 
ren instrumentundervisning är svår att dela på grund utav att instrumenten måste vara 
kvar i rummen. Vissa instrument är mer mobila än andra. Kulturskolan vill kunna nyttja 
Black Boxen för konserter och föreställningar och ibland även kongresshallen (en delbar 
kongresshall förslagsvis).

Dans
Vad avses med dans?

 ◌ Är dansen i samarbete med föreningsliv eller en del av skolverksamheten? Dansen är 
tänkt att bli en del av kulturskolan men även för föreningslivet. Olika danser vill ha olika golv 
men en utredning ska titta på möjligheterna för samarbete mellan kulturskolans dans och 
föreningslivets dans.

 ◌ Vilken tid bedrivs den på; dagtid, kvällstid eller helger? Alla tider på dygnet, föreningsliv 
möjligtvis mer på kvällstid.

 ◌ Vad eftersträvas i danslokalerna med tanke på storlek, rumsindelning, dagsljus, akustik 
och interiört uttryck? Det är önskvärt men inget krav med dagsljus. Fönster mot gatan med 
insyn skulle kunna vara problematiskt, i det fallet är musikskolan mindre känslig.

Balsta Musikslott
 ◌ Hur många lokaler finns det behov av i dagsläget? 70 stycken, det är dock oklart om 

behovet är så stort. En Inspelningsstudio är också viktigt.
 ◌ Används dessa lokaler på dagtid, kvällstid eller helger? Blandade tider på både kvällar, 

helger och dagtid, men minst på dagtid.
 ◌ Är lokalerna tänkta att vara personliga eller är de tänkta att delas av flera musiker/

band? Varierande. Vissa har egna, andra delar. Men dom egna står tomma ganska mycket. 
Gissar på att det skulle kunna gå att samnyttja delade replokaler med musik/kulturskolan.



Generella frågor
 ◌ Finns det relationer mellan verksamheter som bör beaktas, med tanke på delade 

funktioner och närhet mellan aktiviteter? Balsta Musikslott och Musik/kulturskola har relation 
till varandra. Musik/Kulturskolan relaterar även med dansen, som är tänk att bli en del av 
verksamheten. Sen kan nya relationer på plats också uppstå.

 ◌ Finns det utrymmen med funktioner/aktiviteter som bör bli placerade på samma 
våningsplan? Vissa instrument är inte flyttbara, av det skälet kan det vara bra att tänka 
igenom placeringen. Förråd till respektive verksamhet kan också vara bra att ha på samma 
plan.

 ◌ Hur går era tankar initialt kring samnyttjande; förutom kongress och konsert, vilka 
potentiella samnyttjanden mellan verksamheterna ser ni? Konsert/Kongresshallens akustik 
är den stora tekniska frågan i samnyttjandet. Relationerna behöver också bestämmas med 
lösningar för repetitionssalar och loger.

 ◌ Finns det vissa verksamheter som bör vara skilda från varandra? Restaurang och 
matsalsdel till kongress kan vara aktuellt att avskilja med tanke på barn och alkohol. Flexibla 
ytor för gästverksamheter önskas, delade öppna ytor som kan nyttjas tillfälligt av andra 
verksamheter än de som är stadigvarande i huset. En konstateljé är önskemål från både 
konstnärer och privatpersoner. Den är tänkt som ett koncept, d.v.s. mer än bara ett typ av 
skapande, troligtvis mer än bara ett utrymme också. I Konstateljén ska man exempelvis som 
privatperson kunna dreja, sy eller måla. Det finns även önskemål från lokala konstnärer att få 
tillgång till en egen ateljé periodvis. Ateljén ska även vara disponibel för Musik/kulturskolan.

 ◌ Vad har ni på kultur- och fritidsförvaltningen för vision med projektet? Lyfta fram 
kulturen med fokus på musiken. Skapa en plats som är välkomnande och tillgänglig för alla. 
Byggnaden ska även användas och fyllas med människor och verksamheter, inte bara se 
bra ut. På så vis kan den också bidra med liv och rörelse.



Bilaga 3 - Intervju med Emelie Gard
Emelie Gard – Destination Eskilstuna
Halvstrukturerad intervju
En intervju för fördjupad insikt i kongresslokalernas behov och önskemål. Intervjun är en del i ett 
examensarbete med syfte att ta fram ett gestaltningsförslag till ett kulturhus i kombination med kongress. 
Gestaltningsförslaget ska präglas av en initial utredning gällande möjligheter för samnyttjande av 
lokaler. Studien är avgränsad från ekonomiska och säkerhetsmässiga aspekter och omfattar endast 
möjligheterna avseende fysiska rum och funktioner.

Frågor angående lokalernas utformning
Lokaler syftar till utrymmena för entré och reception, kongresshall, konferensrum, utställar- och 
mingelytor, loger samt måltidsyta.

 ◌ Hur ser ni på en uppdelning av utrymmena på skilda våningsplan? Finns det krav 
eller önskemål om att vissa lokaler finns på samma våningsplan? Middagen måste kunna 
vara på samma våningsplan. Om 1000 personer har deltagit i en kongress behöver även 
1000 personer kunna sitta och äta tillsammans på samma ställe, d.v.s. samma antal platser 
i matsalen som i plenumlokalen. Sen ska matsalen också kunna brukas av färre personer 
utan att det känns för stort, här skulle man exempelvis kunna jobba med tyger för att dela in 
lokalen. I vissa fall, lite mer extrema fall, händer det att man har två sällskap samtidigt som 
behöver äta. Då vore det bra om man har två matsalar, alternativt en delbar. Man bör också 
kunna få plats med 30–40 utställare. Utställare skulle kunna delas upp på olika våningsplan 
om rörelsen är stor under kongressen, så att alla utställare åskådliggörs för besökarna.
Karlstad CCC och Malmö Live är båda bra exempel på anläggningar där man har löst det 
smart. Stora ytor kan bli en stor sal eller flera små rum. Det kan däremot vara problematisk 
om BYA:n är liten, för att istället bygga på höjden, då delas utrymmen upp för mycket 
mellan planen. Flaskhalsar med köbildning och såna saker är också något som måste 
undvikas.

 ◌ Finns det krav eller önskemål om att vissa lokaler ska ligga i anslutning till 
varandra? Ja, alla lokaler ska vara i anslutningen på ett eller annat sätt. Om man placerar 
kongresshallen i mitten t.ex. gör det att konferensytor, mingelytor och utställningsytor kan 
ligga runt omkring. Sen kan Restaurang och matsal ligga på entréplan t.ex.

 ◌ Hur ser ni på tillgång till dagsljus i lokalerna? Är vissa utrymmen att prioritera för intag 
av naturligt ljus? Kongresshallen kan vara mörk på så vis att den är utan fönster, men 
man kan jobba med ljussättning och material för att inte rummet ska kännas för mörkt. 
Konferensrum, mingelytor, utställarytor och entré kan däremot med fördel vara ljusa.

 ◌ Vad eftersträvas gällande det interiöra uttrycket i lokalerna; bör vissa vara mer 
ombonade/avskalade än andra? Matsalen ska vara anpassad interiört för att fungera både 
för både kultur och kongress. När man har större möten t.ex. är det inte bra med för mycket 
”lullull” och när man kommer som privatperson och ska gå på ett kulturellt evenemang 
är det inte bra om lokalerna är för avskalade. Inte för kalt och inte för tråkigt men inte för 
mysigt heller, en blandning eller en anpassningsbar lokal är bra.

Övriga frågor
 ◌ På vilka dagar och tider sker aktuella kongresser i grova drag; dagtid, kvällar, helger 

eller kombinationer? Vardagar främst, vissa på helger. Middagslokalerna nyttjas både på 
dagtid och kvällstid i samband med lunch och middag. Utställarytor nyttjas hela dagarna 
däremot eftersom det kan vara bökigt att packa upp och ner om vartannat. Kongresshallen 



kan därmed nyttjas på kvällstid, efter kongress, i de flesta fallen. Kanske inte för stora 
teateruppsättningar med mycket rekvisita, med tanke på att hallen ska nyttjas av kongressen 
dagen därpå.

 ◌ Har ni funderat på vilka av dessa lokaler som kan samnyttjas med andra verksamheter, 
vad skulle kunna fungera för kongressens del? Lokalerna kan nyttjas av andra verksamheter 
då de inte nyttjas. Kongressen bokas väldigt långt i förväg vilket öppnar upp för bra 
planering för kongressens del. Det är dock inte bra om det blir någon typ av kamp 
mellan verksamheterna, om lokalerna. Hur man löser samnyttjandet praktiskt är en annan 
fråga som måste tittas på. Möjligheten för samarbete med Bio-verksamheten finns också. 
Biografsalongerna skulle absolut kunna användas som kompletterande seminarielokaler vid 
en stor kongress. Till skillnad från konferens så är kongressen större och mera utspridd i allt 
från 4 till 10 olika lokaler, där saker pågår samtidigt. Flexibilitet är A och O för kongressens 
lokaler. Det är även utställarna som ofta finansierar mötena, vilket gör att stora utställarytor 
kravs.

 ◌ Vilket akustiskt klimat efterfrågas i lokalerna; är låga ljudnivåer att föredra? Störande ljud 
för möten är jobbigt; klackar i golvet, stolar som dras o.s.v. Heltäckningsmatta är t.ex. att 
föredra i möteslokalerna. I kongresslokalerna ska man kunna vara mottaglig för information, 
vilket gör att en lugnare stämning med lägre ljudnivåer är att föredra.

 ◌ Jag har tagit del av en PP-presentation från ett samråd KS AU, den 23 januari 2018. I 
den finns en sammanställning under rubrik: Specifikation Kongresshall. Sammanställningen 
återger i punktform ett översiktligt lokalbehov. Får jag använda den sammanställningen som 
en källa i min examensrapport? Med källa menar jag ett underlag för vad som kan tänkas 
vara aktuellt här i Eskilstuna. Ja, den kan du använda.

 ◌ Bör hotell ligga i samma byggnad som kongressen? Hotell i samma byggnad är att 
föredra. Hela projektet faller inte utan det, men ur ett operatörperspektiv är det att föredra. 
Sedan kan man med hjälp av smarta lösningar länka samman byggnader, vilket då också 
skulle vara ett bra alternativ. Det skulle t.ex. kunna ske genom en övergång ovan mark eller 
liknande.

 ◌ Vilken kapacitet bör hotellet ha? Hur många rum? Om jag får önska skulle jag säga 
200 rum. Marknaden är nog för låg för det antalet egentligen så om jag vore en operatör 
hade jag sagt något annat. Men sig att 200 rum är önskvärt och att 100 rum är ett måste.

 ◌ Finns det vissa aktiviteter inom kongress som bör skiljas från kulturdelen eller 
andra delar? Ja, ibland när man har vissa stora utställningar med bilar t.ex. kan det vara 
olämpligt med barn som springer omkring i samma lokaler. Även frågan om alkohol och 
alkoholtillstånd. Om alkohol serveras på en mingelyta t.ex. kan det vara öppet för andra i 
huset att gå förbi, hur kontrollerar man då att ingen obehörig eller minderårig också tar ett 
glas? Men i Malmö Live har dom löst detta på något sätt, så det finns vägar att gå

 ◌ Ser du att kongressdelen skulle behöva en egen entré med foajé, garderob och 
reception, eller kan den delas med kulturdelen? Den kan delas absolut med kulturdelen.

 ◌ Vad har ni för mål och visioner med projektet Kultur & Kongress? Eskilstuna ska kunna 
utvecklas till en bättre mötesdestination och positionera oss som en stad där man kan ha 
bra möten. Idag har vi ganska dåliga förutsättningar för kongress och störa möten och vi 
vill bli bättre. Vi blir ofta bortvalda på grund utav att vi har dåliga faciliteter. Elits lokaler är 
de ända som är riktigt bra idag, men de täcker bara för 300–400 personer ungefär. Upp till 
400 kan vi göra det bra idag, men större möten väljs bort tyvärr.



Bilaga 4 - Intervju med Michael Wärme
Michael Wärme – Eskilstuna Musikskola
Platsbesök och ostrukturerad intervju
En intervju för fördjupad insikt i Musikskolans behov och önskemål. Intervjun är en del i ett 
examensarbete med syfte att ta fram ett gestaltningsförslag till ett kulturhus i kombination med kongress. 
Gestaltningsförslaget ska präglas av en initial utredning gällande möjligheter för samnyttjande av 
lokaler. Studien är avgränsad från ekonomiska och säkerhetsmässiga aspekter och omfattar endast 
möjligheterna avseende fysiska rum och funktioner.

Idag är det studiedag på Musikskolan i Eskilstuna och Michael Wärme, tillförordnad rektor, tar emot mig 
för en rundtur genom lokalerna. Musikskolans lokaler ligger i samma byggnad som Stålforskolan, som 
är en grundskola med musikprofil. Musikklasserna på Stålforsskolan har instrumental inriktning och är ett 
samarbete mellan grundskolan och Musikskolan, vilket gör att de delar vissa lokaler, en del utröstning 
och lärarresurser. Musikskolans verksamhet sker även ute på kommunens övriga skolor, där lärare 
undervisar barn lokalt.

 ◌ Trivs ni i lokalerna? Ja, lokalerna är anpassade efter vår verksamhet vilket gör att vi 
trivs. Dock är vi trångbodda och ibland kan mötet med Stålforsskolan vara problematiskt. Vi 
har unga elever om 5–6 år som kommer in här på Musikskolan. I samma utrymmen vistas 
Stålforsskolan högstadieelever som stumtals kan vara ganska stökiga. Det kan ge upphov till 
en otrygg plats för de yngre eleverna på Musikskolan. Det finns också ett samarbete med 
Symfoniorkestern, det ingår i lärarnas tjänst. Symfoniorkestern har också sin verksamhet i 
huset, vilket gör att lokalerna är lämpliga för oss.

Vi går en rundtur genom lokalerna och Michael berättar om verksamheten. Han förklarar att en del av 
lokalerna är kontor för administrativt arbete för dom anställda.

Undervisningslokalerna är relativt likartade med öppna rum, utan indelning. Majoriteten har även tillgång 
till dagsljus, vilket uppskattas. Dock kan det vara problematiskt med fönster i markplan, om människor 
går förbi eller kan titta in menar han. Det problemet kan delvis lösas med hjälp av gardiner men det 
är önskvärt med lokaler utan påtaglig insyn, säger Michael. Vissa av undervisningslokalerna är inte helt 
rektangulära, av akustiska skäl, utan har sneda väggar på långsidorna. Här sker undervisning både i 
grupp och enskilt förklarar Michael.

Det finns även en del loger som kan användas för undervisning vid behov. Dock saknar vissa av dessa 
lokaler tillgång till naturligt ljus, vilket gör att det blir jobbigt att arbeta i dom hela dagar påpekar Michael.
Det finns två olika konsertsalar, en liten med 74 sittplatser, och en stor med över 500 sittplatser. Dessa 
används flitigt av musikskolan och andra verksamheter i huset.
Michael menar att en stor konserthall, med 1000 sittplatser inte är aktuell för deras del. En mindre eller 
delbar konserthall däremot är mer aktuell.

Det finns också en inspelningsstudio som är kopplad till konserthallarna. Studion används också flitigt av 
verksamheterna i huset.

Till undervisningssalarna och konsertsalarna finns förråd för förvaring av instrument och annan utröstning. 
Förråden är fulla och andra ytor får utgöra förvaring i brist på utrymme. Det är en av anledningarna till 
varför Musikskolan i dagsläget är trångbodda menar han.

Det är heller inte bara förvaring av instrument som behöver beaktas, även utrymmen för uppackning. 



Det kan också vara fördelaktigt om slagverken kan förvaras på samma plan som konserthallen, av 
logistiska skäl. Michael tror att det är möjligt för Musikskolan att dela utrymmen med Balsta Musikslott, 
men att tidsaspekten kan vara ett problem. Musikskolan har lugna förmiddagar och mycket på kvällarna, 
och så är troligtvis fallet för Balsta Musikslott också menar han. Men finns det många replokaler/
undervisningsrum är det säkert möjligt, för tillfället finns det 4 stycken undervisningslokaler här som 
skulle kunna användas som replokaler.

Musikskolan har en instrumentverkstad, där vissa instrument blir ompysslade och lagade. Vi pratar 
om scenariot med en stor verkstadsateljé i ett kulturhus och Michael menar att vi nu utgår från hur 
verksamheten ser ut idag men att i en framtid där musikskolan blir kulturskola kan en verkstadsateljé 
vara aktuell för deras del. Musikskolan har även ett stadigvarande program med öppen verksamhet en 
viss tid i veckan, där barn får prova på instrument och så.

På bottenvåningen finns det danslokaler som är stora och öppna. Han tror att lokalerna med fördel kan 
ha tillgång till dagsljus, men indirekt dagsljus. Direkt dagsljus kan nog bli problematiskt med tanke på 
bländning och sådär menar han. En källarlokal är nog tråkigt för dom.

Jag frågar hur han ser på det interiöra uttrycket i lokalerna och Michael säger att han tror att en 
ombonad och lekfull miljö är bra, där barnen kan känna sig trygga och omhändertagna. Det som vi 
saknar egentligen är en samlingspunkt fortsätter han. Ett café eller liknande där eleverna kan samlas 
och mötas i trygg miljö. Om cafét skulle delas med hela kulturhuset skulle dock samma problematik 
eventuellt kvarstå, som vid mötet mellan musikskolans unga elever och Stålforskolans högstadieelever. 
Det vore nog bra med ett café kopplat till musikskolan för sig.

Avslutningsvis påpekar Michael att all verksamhet inte går att flytta. Allt under samma tak är att föredra 
men Symfoniorkestern och stålforsklasserna är svåra att flytta här ifrån, vilket gör att Musikskolans 
verksamhet till viss del också behöver vara kvar. Den andra, ämnesundervisningen som Musikskolan 
driver skulle däremot kunna placeras centralt i ett kulturhus. En central placering vore dessutom bra för 
Musikskolan med tanke på kommunikationer och marknadsföring.
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Bilaga 7 - Samnyttjandet av ytor vid särskilda event 
Expansionsmöjligheter för Balsta Musikslott
De rosa fälten i planerna markerar vilka möjligheter Balsta Musikslott har att tillfälligt nyttja stora delar av 
kulturhuset, när ett stort behov finns. 

B
-B

LOBBY

DELBAR RESTAURANG
& BAR 1000 m2

TILLAGNINGSKÖK

KONTOR RECEPTION

GARDEROB

PERSONALFÖRRÅD

BAR

BEREDNINGS-
KÖK RWC

ATELJÉ/VERKSTAD/FLEXYTA
600 m2

TOALETTER

TOALETTER

WC

KASSA

LOUNGE

FÖRSÄLJNING

INLAST

CAFÉ
170 m2

SALONG 1

SALONG 2SALONG 4

SALONG 3SALONG 5SALONG 6SALONG 7

BIOGRAF
3300 m2

LOUNGE

 ÖVRIGT

RWC WC

ÖPPET ATRIUM
950 m2

B
-B

182,5 m2

644,0 m2

DANSSALDANSSAL

DANSSAL

DANSSAL

DANSSAL DANSSAL

RWC RWC

DUSCH

DUSCH

OMKLÄD OMKLÄD

BLACK BOX

FÖRRÅD FÖRRÅD

LOGELOGE

LOGE LOGE LOGE

OMKLÄD OMKLÄD

SCEN

TO
A

LE
TT

E
R

TO
A

LE
TT

E
R

CAFÉGARDEROB

DANSVERKSAMHET
1000 m2

MUSIKSKOLAN 1700 m2

B
-B

INSPELNINGSSTUDIO

FÖRRÅD

TO
A

LE
TT

E
R

TO
A

LE
TT

E
R

REPLOKALER

REPLOKALER

REPLOKALER
2800 m2

BLACK BOX

SCEN

120 m2

MUSIKSKOLAN 800 m2

B
-B

SCEN

KONFERENSRUM
MINGEL
UTSTÄLLNING
ELLER MÅLTID

KONFERENSRUM
MINGEL
UTSTÄLLNING
ELLER MÅLTID

MINGEL
UTSTÄLLNING

MINGEL
UTSTÄLLNING

FÖRVALTNING

FÖRRÅD FÖRRÅD FÖRRÅDLOGE

KONFERENSRUM
KONFERENS-
RUM

TO
A

LE
TT

E
R

TO
A

LE
TT

E
R KONGRESS &

KONFERENS 3500 m2

300 m2



Expansionsmöjligheter för Dansverksamheten
De gula fälten i planerna markerar vilka möjligheter dansverksamheten har att tillfälligt nyttja stora delar 
av kulturhuset, när ett stort behov finns. 
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Expansionsmöjligheter för Kongress- & Konferensverksamheten
De blå fälten i planerna markerar vilka möjligheter kongress- och konferensverksamheten har att tillfälligt 
nyttja stora delar av kulturhuset, när ett stort behov finns. 

A-A A-A

B
-B

LOBBY

DELBAR RESTAURANG
& BAR 1000 m2

TILLAGNINGSKÖK

KONTOR RECEPTION

GARDEROB

PERSONALFÖRRÅD

BAR

BEREDNINGS-
KÖK RWC

ATELJÉ/VERKSTAD/FLEXYTA
600 m2

TOALETTER

TOALETTER

WC

KASSA

LOUNGE

FÖRSÄLJNING

INLAST

CAFÉ
170 m2

SALONG 1

SALONG 2SALONG 4

SALONG 3SALONG 5SALONG 6SALONG 7

BIOGRAF
3300 m2

LOUNGE

 ÖVRIGT

RWC WC

ÖPPET ATRIUM
950 m2

A-A A-AA-A A-AA-A A-A

A-A A-A

B
-B

A-A A-AA-A A-A

182,5 m2

644,0 m2

DANSSALDANSSAL

DANSSAL

DANSSAL

DANSSAL DANSSAL

RWC RWC

DUSCH

DUSCH

OMKLÄD OMKLÄD

BLACK BOX

FÖRRÅD FÖRRÅD

LOGELOGE

LOGE LOGE LOGE

OMKLÄD OMKLÄD

SCEN

TO
A

LE
TT

E
R

TO
A

LE
TT

E
R

CAFÉGARDEROB

DANSVERKSAMHET
1000 m2

MUSIKSKOLAN 1700 m2

A-A A-A

A-A A-A

B
-B

A-A A-AA-A A-AA-A A-A

INSPELNINGSSTUDIO

FÖRRÅD

TO
A

LE
TT

E
R

TO
A

LE
TT

E
R

REPLOKALER

REPLOKALER

REPLOKALER
2800 m2

BLACK BOX

SCEN

120 m2

MUSIKSKOLAN 800 m2

A-A A-A

B
-B

A-A A-AA-A A-AA-A A-A

SCEN

KONFERENSRUM
MINGEL
UTSTÄLLNING
ELLER MÅLTID

KONFERENSRUM
MINGEL
UTSTÄLLNING
ELLER MÅLTID

MINGEL
UTSTÄLLNING

MINGEL
UTSTÄLLNING

FÖRVALTNING

FÖRRÅD FÖRRÅD FÖRRÅDLOGE

KONFERENSRUM
KONFERENS-
RUM

TO
A

LE
TT

E
R

TO
A

LE
TT

E
R KONGRESS &

KONFERENS 3500 m2

300 m2



Expansionsmöjligheter för Konsertverksamheten
De beiga fälten i planerna markerar vilka möjligheter konsertverksamheten har att tillfälligt nyttja stora 
delar av kulturhuset, när ett stort behov finns. 
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Expansionsmöjligheter för Musikskolan
De ljusrosa fälten i planerna markerar vilka möjligheter Musikskolan har att tillfälligt nyttja stora delar av 
kulturhuset, när ett stort behov finns. 
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KÖK RWC

ATELJÉ/VERKSTAD/FLEXYTA
600 m2

TOALETTER

TOALETTER

WC

KASSA

LOUNGE

FÖRSÄLJNING

INLAST

CAFÉ
170 m2

SALONG 1

SALONG 2SALONG 4

SALONG 3SALONG 5SALONG 6SALONG 7

BIOGRAF
3300 m2

LOUNGE

 ÖVRIGT

RWC WC

ÖPPET ATRIUM
950 m2


