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Entré
Lagersberg har två primära entréer. Den huvudsakliga
entrén ligger i öster och tar emot trafik som kommer från
centrala Eskilstuna och för den vidare längs Gillbergavägen
och Fröslundavägen in till bostadsområdet. Ytterligare en
entré till bostadsområdet finns i väster, som samman-
kopplar Lagersberg med trafik från Västerleden (väg mot
Torshälla och Katrineholm).

Nod
Lagersberg har tre huvudsakliga noder som förbinder
bostadsområdet med dess omgivningar och viktiga
funktioner. Den nordligaste noden är en gångtunnel som
knyter an till bostadsområdet Stenby (som har mataffär
och församlingshem). I nordöst finns en gångtunnel mellan
Lagersberg och Råbergstorp under Fröslundavägen som
även den är en viktig nod för gång- och cykeltrafik.
Trafikplatsen mellan Gillbergavägen och Fröslundavägen är
även den en viktig nod och knutpunkt för både gång-,
cykel-, och biltrafik. Mer centralt beläget inne i
bostadsområdet ligger ytterligare en nod som består av en
busshållsplats, en mindre kiosk samt lokaler för föreningsliv.

Stråk
Ett av Lagersbergs primära stråk utgörs av Gillbergavägen,
då den både är en viktig bussgata samt huvudstråk för
gång- och cykeltrafik. Fröslundavägen som omger
bostadsområdet, utgör även den ett primärt stråk. Inom
Lagersbergsparken finns viktiga gc-vägar som knyter
samman Lagersberg med exempelvis en mataffär (norr om
bostadsområdet) och bostadsområdet Råbergstorp (i
nordost).

Landmärke
Bostadsområdet har två huvudsakliga landmärken,
värmeverket med dess höga mast samt Lagersberg skolan.
Skolan är utmärkande i bostadsområdet då den ligger
precis vid områdets huvudsakliga entré, intill en nod
samtidigt som den utgör en viktig livsnerv i området.

Gräns
Lagersberg har en markant barriär, Fröslundavägen som
omger och avgränsar bostadsområdet från dess
omgivningar. Fröslundavägen kan enbart korsar vid vissa
tunnlar eller övergångsställen. Dock utgör Gillbergavägen,
som sträcker sig i östvästlig riktning genom
bostadsområdet, ingen gräns eller barriär då den enbart är
en bussgata och därför upplevs som väldigt enkel att korsa.

Område
Stora delar av Lagersberg är byggt samtidigt och området
har tydliga och enhetliga skillnader mellan

bebyggelsegrupperna. Lagersberg utgörs av tre tydligt
grupperade områden, kvarteret Lagbalken i söder,
kvarteret Lagboken i väster och äldreboendet Lagersbergs-
gården i norr. Även Skogstorpsskolans lokaler och
värmeverket utgör tydliga områden inom Lagersberg.

Siktlinje
Lagersberg har tre primära siktlinjer. Den mest markanta
sträcker sig längs Gillbergavägen och erbjuder en lång-
sträckt vy för den anländande besökaren från öster. En
annan betydande siktlinje sträcker sig i nordsydlig riktning
genom Lagersbergsparken (längs gång- och cykelvägen)
och ytterligare en sträcker sig inifrån kvarteret Lagboken
(västra bostadsgruppen) och ut över den öppna
Lagersbergsparken.
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Steg II, rumsinventering, Lagersberg-
Eskilstuna

11. Korsningen Fröslundavägen Gillbergavägen

Det geografiska rummet
Rummet utgörs av en platt och öppen trafikkorsning, en
gräsyta nordväst om denna samt en höjd (bullervall) med
träd och grönska söder om trafikplatsen.

Rummets placering i området
Rummet utgör en primär nod och en primär entré till
Lagersbergs bostadsområde och är en viktig knutpunkt för
samtliga trafikanter för vidare förflyttning in mot centrala
Eskilstuna. Rummet ligger även i knutpunkten mellan
Lagersbergs två primära stråk och space syntax analysen
visar att rummet är väl integrerad i bostadsområdets
gatustruktur. Rummet ingår både i den primära siktlinjen
som sträcker sig längs Gillbergavägen och i den primära
barriär som Fröslundavägen utgör.

Rummets avgränsning
Rummet formas av gränser i form av skogsdungar runt
trafikplatsen (i nordöst och sydöst) samt av
Lagersbergsskolans staket (i väster).

Det funktionella rummet

Rummets struktur
Rummets struktur utgörs av ett trafikfält.

Rummets användning och entréer
Rummet används i huvudsak som en trafikplats. Gräsytan

väster om trafikplatsen (intill Lagersbergskolan) samt
höjden öster om trafikplatsen har inga funktioner i dag
utan är enbart öppna ytor med gräs och träd.

Det estetiska och arkitektoniska rummet

Bebyggelsen och rummet
Rummet har ingen direkt angränsande bebyggelse. Dock
ligger en barnstuga med sin gård mot trafikplatsen (i
nordöst) och Lagersbergsskolans har sin entréfasad mot
rummet.

Rummets innehåll
Rummet innehåller inte mycket förutom sin asfalterade
korsning, trafiklysen, cykel- och gångväg samt övergångs-
ställen.

Det upplevda rummet
Rummet flyter ut i mot söder och upplevs som öppet men
samtidigt avvisande på grund av sin barriäreffekt. Rummet
är början på den långa siktlinjen längs Gillbergavägen och
utgör själv dess fokuseringspunkt.

Konst
Rummet utgör bostadsområdets viktigaste entré, nod och
ligger precis i korsningen mellan två huvudstråk. Därför
skulle gräsytan och höjden intill trafikplatsen tillsammans
eller var för sig utgöra goda platser för att placera konst
som välkomnar besökaren, markerar en entré och ger
området ett nytt landmärke och ansikte utåt. Då rummet
även är fonden till Gillbergavägens siktlinje skulle ett större
konstverk kunna synas även inne från bostadsområdet.



77

Arkebäck & Sjöblom 2005

Steg I, övergripande stadsanalys, Dalaberg- Uddevalla

Integrationsvärden i
fallande skala

Figure- ground teori

Space Syntax analys
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Stadens primära element
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Entré
Dalaberg har tre huvudentréer. De boende anländer till
området via Fjällvägen i väster eller via Dalabergsleden i
öster. Fjällvägen är huvudleden som går genom staden
Uddevalla i nord- sydlig riktning. De som besöker
Dalabergs centrum anländer via den tredje entrén i söder
via Myråsvägen. Myråsvägen ansluter till Fjällvägen i väster
och fortsätter in i villaområdena nordost om Dalaberg.

Nod
I området finns inga noder som består av knutpunkter där
flera viktiga transportstråk möts, men det finns fyra platser
som är noder i den bemärkelse att de är viktiga samlings-
platser där många människor träffas och umgås. Den
nordligaste av dessa noder består av en stor lekplats i
nordvästra delen av bostadsområdet. I mitten av Dalaberg
finns en nod bestående av en innergård på Lillbräckegatan
där många träffas för att umgås, särskilt under sommar-
halvåret. Den Internationella skolans skolgård utgör både
på skoltid och efter skoltid en viktig nod för barnen i
området. Dalabergs centrum utgör även den en viktig nod
där många oplanerade möten uppstår då människor stöter
på varandra när de uträttar dagliga ärenden.

Stråk
Då Dalabergsområdet omsluts av en ringled och all
parkering till området sker i utkanten av området finns det
inga bilvägar i området utan endast gång- och cykelvägar.
Bilkörning tillåts dock, men endast på särskilda villkor. Det
primära stråket genom området binder ihop det norra
bostadsområdet med det södra serviceområdet och består
av Dalabergsstråket och Hyggestråket. Det finns ytterligare
tre stråk som är värda att nämna, ett i den norra delen av
området som sträcker sig i öst- västlig riktning,
Svedjestråket, samt två som sträcker sig i nord- sydlig
riktning i den östra delen av området.

Landmärke
Det finns två landmärken i området. Det ena utgörs av
vattentornet som är placerat norr om bostadsområdet och
kan ses från nästen hela Dalabergsområdet. Det andra
landmärket utgörs av kyrktornet som finns i södra delen av
området och som kan ses från den södra delen av
Dalaberg.

Gräns
Det finns två stycken markanta gränser i
Dalabergsområdet. Den ena utgörs av gångvägen som
sträcker sig i öst- västlig riktning norr om den
Internationella skolan. Gångvägen är en gräns på så sätt att
den skiljer skolområdet och bostadsområdet åt. Den andra
gränsen i området är mer en gräns i form av en barriär.

Gränsen består av den sluttning med vegetation som
avskärmar bostadsområdets nordvästra del med
Dalabergsleden och Fjällvägen.

Område
Dalaberg består av två områden som är enkla att skilja åt
både genom dess verksamheter och arkitektur. Det ena
området består av bostäder som ursprungligen hade samma
arkitektur men som genom renovering särskiljer sig lite. Det
andra området består av skolområdet och centrumområdet
som mestadels består av röda tegelbyggnader.

Siktlinje
Området har inga tydliga siktlinjer med fonder, men från
norra Hyggestråket sträcker sig en siktlinje söderut cirka
tvåhundra meter och längs med Dalabergsstråket finns det
en kortare siktlinje på cirka hundra meter.
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Steg II, rumsinventering, Dalaberg- Uddevalla

12. Lillbräckegatan

Det geografiska rummet
Rummet ligger i mitten av Dalabergsområdet ovanpå ett
trevånings parkeringsgarage. Då marken sluttar brant mot
söder kan man anlända till gården norrifrån i marknivå,
medan man söderifrån får ta sig via trappor för att nå
rummet.

Rummets placering i området
Rummet utgör en del av ett primärt område, bestående av
bostadshus. Rummet angränsar till skolområdet. Enligt
space syntax analysen är rummet väl integrerat med det
övriga området och ett viktigt rum för både passage och
uppehåll.

Rummets avgränsning
Rummet avgränsas av gränser i form av byggnader i norr
och söder och av murar i öster och väster.

Det funktionella rummet

Rummets struktur
Rummet är en riktad plats, då byggnaderna vänder sig mot
rummet och rummet sträcker ut sig i öst- västlig riktning.
Genom rummet går en linje i form av en gångväg. Rummet
utgör en av områdets primära noder då många träffas för
att umgås i rummet.

Rummets användning och entréer
Rummet används främst som ett uppehållsrum men även
som en passage av de boende. De verksamheter som finns i
rummet är ett minilivs i den nordvästra delen av rummet,
ett socialtjänstkontor i den södra delen av rummet samt
den lokala hyresgästföreningen i den sydöstra delen av
rummet. Förutom sex stycken privata balkonger som
omges av trästaket är rummet offentligt. Till rummet kan
man komma via fem entréer, en från norr och en i öster

via gångvägar, en i söder via en trappa och två i öster
varav en via en trappa och en via en gångväg.

Det estetiska och arkitektoniska rummet

Bebyggelsen och rummet
De två byggnader som angränsar rummet i norr har sex
våningar, den östra av de två byggnaderna som angränsar i
söder har tre våningar och den västra har fem våningar.
Alla byggnaders fasadmaterial består av blästrade block
och fönsterkarmarna är röda. Byggnaderna öppnar upp
sig mot rummet genom fönstersättning, balkonger och
entréer.

Rummets innehåll
Rummet har asfalterade gångstigar som leder från huvud-
gångvägen fram till varje entré. De ytor som skapas mellan
gångvägarna består antingen av grus eller av gräs och
omgärdas av kantsten. I dessa ytor finns det lekplatser med
gungor och klätterställningar, buskar, låga träd, en låg
flaggstång, ett vidskydd, armaturer och tio bord med
bänkar.

Det upplevda rummet
Rummets form är tydlig och byggnaderna utgör markanta
och höga väggar. Rummet är öppet, nästan för öppet då
växtligheten är begränsad och det är inget annat som
skärmar av rummet i mindre delar. Rummet känns grått och
kalt, detta beror antagligen på bristen av växtlighet och
slitna gräsmattor.

Konst
Konsten i det här rummet skulle kunna ha som uppgift att
dela in den stora gården i mindre rum, så att olika rum
skapas för lek, umgänge och transport. Då rummet även är
en viktig mötesplats och uppehållsplats i Dalaberg skulle
konsten kunna förtydliga och förbättra denna funktion.
Konsten skulle i dessa avseenden både kunna vara
funktionell och estetisk.
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Kommentar till genomförd analys- och

samarbetsmetod

Vi har utfört metodens steg I och II i totalt fyra
fallstudieområden i Eskilstuna och Uddevalla och känner
oss mycket nöjda med resultatet. Den övergripande
stadsanalysen (steg I) ger en god överblick och tar upp
viktiga element som senare återkommer och har betydelse
för rummen i metodens steg II. Den övergripande
stadsanalysen har även visat sig fungera bra i de två olika
typerna av bebyggelsestrukturer. Den övergripande
stadsanalysens olika element (noder, stråk, siktlinjer m.m.)
hjälper till att beskriva områdenas särart, exempelvis att
ytterstadsområdena är mer öppna och därför har färre
markanta siktlinjer.

Även steg två i metoden fungerar mycket bra, dock blir
metodens betydelse något annorlunda i de två olika typerna
av fallstudieområde. Metoden får i ytterområdena
ytterligare en funktion och betydelse genom att hjälpa till att
förbättra området socialt. Metoden blir i ytterstadsområdena
mer som en inspiration och föreslagsställare för hela
området. De rum som inventeras i ytterstadsområdena blir
mer som ett samlat förslag till förändring och har kanske
därmed en större potential att förverkligas i samband med
större förändringar i områdena.

Metodens steg och dess rubriker är utformade så att
de lätt ska kunna anpassas till skilda förhållningssätt.
Metodens båda grundläggande steg kan utan
svårigheter utföras i de skilda stadsstrukturerna.
Metoden lyfter fram olikheterna och specialiteterna
för respektive område och dess rum.

Centrala Eskilstuna och centrala Uddevalla
Det är enkelt att finna möjliga rum för offentlig konst i
innerstaden då det finns stora variationer och omväxlingar i
stadens rum. Båda städerna har rutnätsplaner som bryts
och görs mer levande av deras åar. Svårigheten med
metodens steg I och II i centrala Eskilstuna och Uddevalla
har snarare varit att inte inventera för många rum, utan
prioritera de viktigaste. Vissa rum i staden kräver mer
fantasi och inspiration för att kunna tänka sig att konst kan
vara en del av rummet, medan andra ter sig som självklara
rum för konst.

Vi har också funnit det svårt att välja mellan städernas alla
rum som utgörs av vanliga bil-, gång- och cykeltrafikerade
gator. Alla dessa gator skulle ju kunna förstärkas med
gestaltning som på ett nyskapande sätt förbättrar de
torftiga och stereotypa miljöerna. En vanlig trafikled skulle

enkelt kunna berikas med en gestaltning intill vägkanten eller
på en fasad längs gatan. De trafikrum som vi valt ut kan
därför till viss del ses som exempel på hur dessa rum samt
liknande kan förstärkas med offentlig konst.

Användningen av innerstadens rum skiljer sig även från
ytterstadens. I den centrala staden används de offentliga
rummen i högre utsträckning för transport och passage,
medan rummen i Lagersberg och Dalaberg mer består av
rum för uppehåll och lek. Denna skillnad belyses dock i
metoden.

En ytterligare skillnad och begränsning i vårt arbete har varit
det faktum att det är kommunen som uppför konst i våra
offentliga rum, på kommunal mark. Kommunen äger
vanligtvis alla gaturum men bara ett fåtal byggnader i
innerstäderna. Vi har därför ansett att metoden inte bara
bör utföras på kommunalägda marker och byggnader utan
metoden bör ta ett helhetsgrepp över staden/området. Vi
har därför även inventerat platser som hänger samman
med delvis privatägda eller statliga byggnader, men vi har
inte inventerat helt privatägda rum. Vi tycker att detta är
viktigt då konstnärlig gestaltning inte enbart bör begränsas
till markytan (som kommunen ofta äger) utan bör vara en
helhet även med omgivande fasader. Detta har vi gjort med
förhoppningen om att det gemensamma rummets
gestaltnings betydelse ska kunna sammanföra kommun och
privata fastighetsägare i framtida konstprojekt för att skapa
en bättre stadsmiljö. De två ytterstadsområdena är båda
kommunalägda, vilket inte begränsar metoden.

Ytterstadsområdena Lagersberg och Dalaberg
Lagersberg (Eskilstuna) och Dalaberg (Uddevalla) är båda
bostadsområden med stora delar barnfamiljer och utländskt
födda medborgare. Bostadsområdena har fått ett delvis
dåligt ryckte inom respektive stad och är stundtals utsatta
för skadegörelse, mindre brott och klotter. I boken Brott,
bebyggelse och planering (Boverket 1998, s. 11) beskrivs
begreppet symboliska hinder, vilket innebär att om rummet är
rent och fritt från skadegörelse så utger de signaler om att
någon bor där, att någon tar ansvar och bryr sig om miljön.
De symboliska hindren kan avstyra att brott begås och
flertalet studier visar att en välvårdad miljö förebygger brott
och skadegörelse. (Boverket 1998, s. 36-37)

Den estetiska utformningen på dessa platser är därför av
stor vikt för att skapa positiva upplevelser och minnesbilder.
Ett förortsområde som Lagerberg och Dalaberg upplevs
ofta som monotona och det upplevs tomt mellan husen.
Offentlig konst som uppförs i dessa bostadsområden får en
helt annan betydelse och dignitet än vad den kan få i
innerstaden. Att placera konst i Lagersberg och Dalaberg
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får en större social betydelse som brobyggare och kan
lyfta invånarnas självkänsla, hindra skadegörelse och hjälpa
invånarna att identifiera sig med just sin bebyggelsegrupp
eller portuppgång. De inventerade rummen i Lagersberg
och Dalaberg är därför mer beroende av varandra och att
konstverk uppförs på fler än ett ställe, för att få den effekt
och betydelse som eftersträvas. Rummen i centrala
Eskilstuna och Uddevalla är mindre beroende av varandras
förverkligande och kan ses som mer oberoende av sina
omgivningar.

Det är även lättare att arbeta med konst i dessa
ytterområden, då större delarna av områdena är bilfria
och därmed har större ytor i anknytning till gång- och
cykelbanor. Lagersbergs byggnadsstruktur medför dock
att rumsbildningarna är mer svårdefinierade och öppna.
Om detta ska betraktas som negativt för konsten eller
som ett behov som konsten kan hjälpa till att tillfredställa,
är slutligen upp till beställaren att formulera. De otydliga
rumsbildningarna medför också att analysen inventerar
mycket stora rum. Detta har till följd att analysmetoden
täcker in större arealer av den totala ytan än i
innerstäderna. Detta kan göra analysmetoden än mer
användbar, då beskrivningarna av områdets karaktär blir
mer omfattande och kontakten mellan rummen mer
påtaglig.
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Slutsats
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Syftet med examensarbetet är att arbeta fram en metod
så att den offentliga konsten i högre grad kan
integreras i den kommunala planeringen och
stadsbyggandet, samt att tillämpa denna metod i fyra
fallstudier.

Vi har genom litteraturstudier, undersökningar och
utveckling av en metod uppnått examensarbetets syfte i två
avseenden. Dels genom att utveckla flertalet punkter för
hur kommuner bör arbeta med den offentliga konst-
processen, och dels genom att framställa en analys- och
samarbetsmetod för att integrera konst och planering.

Vårt examensarbete har således uppnått sitt syfte genom att
bestå av två delar, en teoretisk och en praktisk. Den
teoretiska delens bredd gav oss ett grundligt underlag för
att metodiskt kunna ta fram och genomföra den praktiska
delen. Vår beskrivning för hur den kommunala besluts-
processen bör gå till samt vår analys- och samarbetsmetod
utgör tillsammans ett gediget och brett angreppssätt som
mer än väl möter upp vår inledande problemformulering.
Exemplen från Eskilstuna och Uddevalla visar mycket
utförligt vanliga problem och behov som finns i Sveriges
kommuner och belyser vikten av kontakt mellan tjänste-
män på kultur- och stadsbyggnadsenhet, museer och
konstnär.

Vi anser att vår analys- och samarbetsmetod enkelt kan
innefattas i kommunens arbete och beslutsprocess då den
flexibelt kan hjälpa till i olika situationer som kan
uppkomma. Vår analys- och samarbetsmetod består av
många viktiga komponenter som utgörs av frågor och
punkter som är av vikt både för den offentliga konsten
och för det offentliga rummet. Att olika professioner
tillsammans analyserar både konst och rum gör att vår
analys på ett unikt sätt ger möjligheten för konst och
planering att integreras och interagera. Metoden blir ett
ännu starkare verktyg då det sammanför olika kommunala
enheters kompetens, vilket är grunden för att attraktiva
offentliga rum ska kunna skapas.

Vi vill väcka intresse, engagemang och öka medvetenheten
hos tjänstemän på kultur- och stadsbyggnadsenheten samt
hos konstnärer, så att konst och planering sammanförs. Vi
vill även få dessa grupper att se konsten med nya ögon, se
konsten som en resurs i planeringen och som en del i att
skapa bättre offentliga miljöer. Vi vill införa den nya
konsten i kommunens planering!

Vi har genom vårt examensarbete tagit fram en mall och
en grundstomme som kommuner kan grunda sin besluts-
process på. Vårt examensarbete är således enbart en

början, ett förslag på en förändring, som kommuner sedan
kan ta till sig och fortsätta att utveckla efter sina specifika
förhållanden. Varje kommun med liknande problem som
Eskilstuna och Uddevalla bör sitta ner och titta igenom sin
organisation av förvaltningar och bilda eller ombilda en
konstkommitté för att få igång samarbete och dialog.

Vi vill även i denna slutsats belysa att det inte behöver
finnas en motsättning mellan ekonomiska och konstnärliga
aspekter. Bra konst behöver inte vara dyr och när
konstnären kommer in tidigt i planeringsskedet kan
kostnaderna för konsten minska ytterligare. Alla inblandade i
beslutsprocessen måste förstå att det inte finns en snabb
och omedelbar koppling mellan ekonomisk utveckling och
satsningar på konst i offentlig miljö, utan att det handlar om
långsiktiga investeringar. Planering och konst måste gå hand
i hand för att bidra till önskad utveckling i kommunen!
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