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Markanvisningstävling Hagaholmsvägen

Eskilstuna kommun inbjuder 
till markanvisningstävling för 
uppförande av bostäder utmed 
Hagaholmsvägen i Hällbybrunn. 
Med tävlingsformens hjälp ska det bästa projektet för 
tävlingsområdet tas fram avseende stadsbyggnadslösning 
och arkitektonisk kvalité. Priset är fastställt men kvalité samt 
funktionalitet premieras i urvalet av vinnande förslag.

Syftet med markanvisningstävlingen Hagaholmsvägen 
är att förtäta området och tillföra vår tids arkitektoniska 
kvalité. Den nya bebyggelsen skall berika området 
både funktionsmässigt, visuellt, attrahera en rotation på 
bostadsmarknaden i området men samtidigt visa hänsyn 
för det kulturhistoriska värdet i området. Uppskattningsvis 
bedöms områdets kapacitet till ca 8 000 kvm BTA.

Väx med oss
Det är ingen tillfällighet att Sveriges första lokomotiv togs 
fram i Eskilstuna. Vi vill alltid framåt. I över 350 år har vi haft 
den inställningen, ända sedan de första smederna slog 
sina slag i mitten av 1600-talet. Vi vill utveckla, förfina och 
förbättra. Idag är vi en snabbväxande miljösmart industristad 
med musik och idrott i vårt DNA. Vi leder utvecklingen 
mot framtidens hållbara städer och industrier genom 
innovationer och nydanande miljösatsningar. Vi väntar inte 
på att någon annan ska komma med lösningar. Vi gör själva 
och hjälper på så vis evolutionen på traven.

Eskilstuna har idag över 100 000 invånare och vi växer 
kraftigt med 1100 personer per år. Beräknat behov av 
bostäder till 2030 är cirka 10-15 000 bostäder. Vi skapar 
förutsättningar för nya bostäder främst genom förtätning 
och stadsläkning i centrala delar och mer perifera 
miljonprogramsområden.

Vår översiktsplan med tillhörande utbyggnadsstrategi har 
som mål att skapa en sammanhållen och levande stad, 
både i centrum och i resten av staden med omland.

Planläge och bostadsbestånd
l Förväntad befolkningstillväxt: 1100 personer på år (ca 1%) 

l Beräknat behov av bostäder till 2030: 10-15 000 bostäder

l Pågående planarbeten: 35

l 30 000 lägenheter i flerbostadshus

l 17 500 småhus

l 23 000 hyresrätter

l 7 000 bostadsrättslägenheter

l I centrala staden dominerar i dagsläget hyresrätter

MARKANVISNINGSTÄVLING OKTOBER 2017

Hagaholmsvägen

Flygfoto ©Blom

Hagaholmsvägen

Tävlingsområdet
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Hjärtat av Mälaren, del av Stockholmsregionen

ESKILSTUNA

VÄSTERÅS

ÖREBRO

LINKÖPING

NORRKÖPING

SÖDERTÄLJE

STOCKHOLM

ARLANDA

UPPSALA

GÄVLE

FALUN

BORLÄNGE

ENKÖPING

STRÄNGNÄS

Utbyggnad av Mälarbanan
Genom att bygga ut den befintliga 
järnvägssträckan förbättrar vi möjligheten 
för Enköping och Västerås att bli en större 
del av Stockholms arbetsmarknad.

Förbättrad tillgänglighet  
väg och järnväg Enköping–
Uppsala–Arlanda
500 000 människor, en högskola och 
ett universitet binds samman genom 
att rusta upp väg och järnväg.

Utbyggnad av Svealandsbanan
Genom att bygga ut den befintliga 
järnvägssträckan förbättrar vi 
möjligheten för Strängnäs och 
Eskilstuna att bli en större del  
av Stockholms arbetsmarknad.

Förbättrad järnväg 
Eskilstuna–Västerås
Eskilstuna och Västerås blir 
gemensam bostads-, arbets-  
och studiemarknad tack vare 
utbyggnad av järnvägen.

Förbättrad tillgänglighet för 
hamnar och ombyggnad av  
bro – Mälarprojektet
Sveriges största sjöfartsprojekt
någonsin. Sverige vill använda 
hamnarna i Västerås och Köping 
för att öka godstransporterna på 
Mälaren. Därför ska hamnarna i 
Västerås och Köping rustas, och 
Hjulstabron och Södertälje sluss 
byggas om. 

Förbättrad tillgänglighet riksväg 55
En upprustning möjliggör en 
sammanlänkning av näringslivet 
och arbetsmarknaderna i Sörmland 
och Uppsala län.

Förbättrad tillgänglighet 
riksväg 56
En upprustning möjliggör en 
sammanlänkning av näringslivet 
och arbetsmarknaderna i 
Gävleborg, Uppland, Västmanland, 
Sörmland och Östergötland.

En ständigt  
växande region
Vi har många gemensamma 
utmaningar idag, men det betyder 
förstås också att vi har lika många 
gemensamma målsättningar. Inom 
ramarna för vår samverkan har vi 
därför ställt in siktet på ett antal 
större infrastruktursatsningar. 
Satsningar som ger ringar på 
vattnet inom både bostads- och 
arbetsmarknaden. Det kommer 
också leda till förbättringar för 
gods- och persontrafiken.

ESKILSTUNA

VÄSTERÅS

ÖREBRO

LINKÖPING

NORRKÖPING

SÖDERTÄLJE

STOCKHOLM

ARLANDA

UPPSALA

GÄVLE
FALUN

BORLÄNGE

ENKÖPING

STRÄNGNÄS

STRUKTURBILD FÖR FYRA MÄLARSTÄDER

Vi vill stärka förbindelserna mellan varandra och även binda ihop hela Mälardalen i ett 
sammanhängande stråk. 

Genom att utveckla kollektivstråken skapar vi en större närhet oss emellan och 
“tidsförtätar” regionen för mer möjligheter till arbete, boende och rekretation för alla. 

Vi satsar på våra noder så att hela regionen kan växa. Genom samverkan utvecklar vi 
tillsammans utbildning, entreprenörskap och kultur i levande stadsmiljöer som stimulerar 
möten mellan människor.

Våra kommuner erbjuder tillsammans stora möjligheter för ett varierat och attraktivt 
boende i både centrum- och naturnära lägen. 

Vi tar tillsammans hand om våra gröna och blå värden där Mälaren är hjärtat i regionen. 
Vi bevarar och tillgängliggör våra natur- och kulturmiljöer för kommande generationer. 

HJÄRTAT AV MÄLAREN 
EN DEL AV STOCKHOLMSREGIONEN

Fyra mälarstäder 
tar täten in i  
framtiden

FYRA  
MÄLARSTÄDER

Fyra mälarstäder är ett samarbete mellan  
kommunerna Enköping, Eskilstuna, Strängnäs  
och Västerås. Vår främsta uppgift är att stärka och 
skapa mervärde för kommunernas drygt 325 000 
invånare och 16 000 företag genom att utveckla  
våra gemensamma intressen. Vi växer nämligen  
mer tillsammans än vad riksgenomsnittet gör,  
och motsvarar idag storleken av den tredje  
storstadsregionen. Tack vare vår centrala position 
tillhör vi dessutom den zon där den största delen  
av landets import och export sker. Med tanke  
på att godstrafiken beräknas öka med hela  
40 % till 2030 måste vi kunna hantera den  
ökade tillväxten på ett hållbart sätt. 

Tillsammans är vi en framgångsrik,  
mälarnära och attraktiv aktör i en expansiv  

tillväxtregion utan gränser. 

För att hålla takten 
med den ständigt 
ökande tillväxten 
är målet att bygga  

  
nya bostäder till  
år 2030.

Det ska vara enkelt  
att ta sig mellan  

våra fyra städer och  
resan ska med kollektiv- 

trafik ta upp till  

20 
minuter 

med en turtäthet om  
20 minuter till närmaste  

stad i vårt samarbete.

Stockholm, Uppsala  
och Arlanda ska vara  
lättillgängliga från samtliga 
mälarstäder. Restiden  
ska pressas ner mot  

45  

minuter 

med en turtäthet om  
20 minuter.

60 000

Redan idag motsvarar vi den tredje stor-
stadsregionen och år 2050 beräknas  
vi ha växt i antal invånare till hela 

450 000

Alla godstransporter ska kunna  
ta den optimala resvägen med  
hjälp av ett eller flera av våra  

fyra trafikslag,  
beroende på typ av gods.

Västerås har Nordens största kommersiella  
insjöhamn. Som ett led i ett av Sveriges mest 
omfattande sjöfartsprojekt genom tiderna, rustas 
den nu för att ge plats åt större fartyg med 
större godsvolymer. Det är ett effektivt sätt att 
avlasta de vägburna godstransporterna – ett 
fartyg rymmer nämligen lika mycket som  
1 000 lastbilar men drar bara energi som 40.

Fyra Mälarstäder är ett samarbete mellan kommunerna 
Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås. Idag 
motsvarar vi Sveriges tredje storstadsregion med cirka 325 
000 invånare och 16 000 företag. Nu vill vi växa ännu mer. 

Det ska bli ännu bätte att bo, studera, arbeta och leva i 
våra kommuner. Just nu utvecklar vi infrastruktur, trafik, 
logistik och vår gemensamma bostads-, studie- och 
arbetsmarknad. Tillsammans gör vi Nordens ledande 
tillväxtregion Stockholm-Mälarregion viktigare för Sverige.
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Förutsättningar

Tomten
Hagaholmsvägen ligger i Hällbybrunn som är ett 
bostadsområde strax väster om centrala Eskilstuna med 
blandad bebyggelse och närhet till natur. Tävlingstomten 
omfattar ca 7 000 kvadratmeter och ligger utmed 
Hagaholmsvägen vid en mindre höjd med möjlighet till 
stora vyer. Tomten används idag som park, strövområde 
och består av mindre skog, gräsyta samt små bergsknallar. 

En Fjärrvärmeledning löper genom områdets västra del och 
en fiber/teledragning finns i östra delen. Fjärrvärmeledning 
kommer säkerställas med officialservitut om inte vinnande 
företag väljer att bekosta en ledningsflytt. En gammal 
vägsamfällighet går genom områdets södra del och 
kommer att upplösas. Arbetet med detta pågår hos 
Lantmäteriet ärende nr: D14501.

Stadsbild och miljö
Tävlingstomten ligger i anslutning till Hällbybrunns 
centrum. I centrum finns en liten butik, en frisörsalong 
och en pizzeria. Tävlingstomtens närområde domineras 
av lamellhus från 1950- och 1960-talet samt en blandad 
villabebyggelse från samma tidsperiod. 

Flerbostadshusen karaktäriseras av småskaligt byggande, 
ett fåtal lamellhus noga placerade i terrängen med 
grönområde runt omkring. Husen är putsade i milda kulörer 
eller av rött tegel, sadeltak av plåt eller rött tegel.

Planförhållanden 
Ett planprogram för hela Hällbybrunn togs fram 2013. 
Där lyfts tävlingstomten som en del av potentiella 
förtätningsområden. Tävlingstomten ingår i detaljplan för 
Torlunda S:2 del av, m.fl. Södra som är under framtagande 
och där granskning kommer ske under hösten 2017. 

Tävlingstomten kommer att planläggas som bostäder med 
möjlighet till handel i bottenplan. Detaljplanen medger 
högsta antal våningar till fyra och en högsta byggnadsarea 
på 2 000 kvm. Den norra delen av tävlingstomten får endast 
undantagsvis bebyggas med uthus för att skapa ett grönt 
respektavstånd till närliggande bebyggelse.

Trafik och parkering
Parkering ska anordnas inom kvartersmark i enlighet med 
kommunens parkeringsnorm. Cykelparkering ska anordnas 
i enlighet med kommunens parkeringsnorm.

Flygfoto ©Blom
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Geoteknik 
Hällbybrunn som samhälle sträcker sig längs med, och 
över, Strömsholmsåsen vilket präglar områdets geoteknik. 
Tävlingstomten markförhållande utgörs av åsens 
grovsediment med delvis berg i dagen.

Kulturmiljö
En kulturmiljöanalys är framtagen för hela Hällbybrunn 
där olika bebyggelsetyper kategoriseras och råd och 
riktlinjer för exploatering lyfts. En arkeologisk utredning 
genomfördes 2014 i Hällbybrunn. På tävlingsområdet drogs 
fyra schakt vilka visade sig vara fyndtomma och vidare 
utredning ansågs ej nödvändig.

Grönstruktur
Tävlingstomten präglas idag av sin gröna karaktär. 
Området runt tävlingstomten präglas av privata trädgårdar 
tillhörandes villabebyggelse, öppna gräsklädda ytor 
tillhörandes kringliggande flerbostadsbebyggelse samt 
mindre natur och skogspartier.

Tomten med omgivningar.
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Ekonomiska förutsättningar 
och genomförande
Eskilstuna kommun avser att sälja marken till vinnande 
företag i befintligt skick. Priset för marken är 1 700 svenska 
kronor (Index KPI oktober 2016) per kvadratmeter ljus 
bruttoarea (BTA) som möjliggörs enligt kommande 
detaljplan. Plankostnader och underliggande utredningar 
ingår i markpriset.

l  Kommunen bekostar utredningar kopplade  
  till planarbetet.

l  Exploatören bekostar utredningar kopplande  
  till byggnation på tävlingsområdet.

l  Gatukostnader ingår i markpriset.

l  Kostnader för genomförandet bekostas av  
  vinnande företag.

l  Alla exploateringsåtgärder, all byggnation och  
  eventuell sanering på kvartersmark för att genomföra  
  projektet  förutsätts genomföras och bekostas av  
  vinnande företag.

l  Vinnande företag bekostar alla anslutningsavgifter.

l  Eventuell flytt av ledningar för att möjliggöra  
  byggnation inom tävlingsområdet bekostas av  
  exploatören.

l  Vinnande företag står för sina egna projekterings-  
  och utredningskostnader, samt för sina kostnader  
  för att träffa markanvisningsavtal.

l  Vinnande företag står för lagfarts- och  
  bygglovskostnader, etc.

l  Vinnande företag ska senast sex månader efter  
  att detaljplan vunnit laga kraft ansöka om bygglov  
  med utformning enligt vinnande tävlingsförslag. Om  
  bygglovsansökan ej inkommer inom sex månader  
  återgår markanvisning till kommunen utan rätt till  
  ersättning för nedlagda kostnader.

l  I det fall vinnande företag överlåter hela eller delar  
  av markområdet innan slutbesked erhållits förbinder sig  
  denna att tillse att den nya ägaren blir bunden av samma  
  gestaltning och avtalsvillkor.

l  Kommande köpekontrakt avser säkerställa  
  genomförande av byggnation i enlighet med  
  vinnande förslags gestaltning.

Tävlingsuppgiften

Funktion
Bebyggelsen ska i huvudsak omfatta ett bottenplan med 
lokaler eller bostäder, och bostäder i våningsplan däröver. 
Lösningar där bottenplanet kan användas för lokaler för 
olika ändamål är fördelaktigt. I tävlingsförslaget ska en 
funktionell och attraktiv gårdsmiljö skapas och gestaltas.

Parkering ska lösas på kvartersmark. Kommunens flexibla 
P-norm ska användas så att alternativa åtgärder kan 
minimera antalet p-platser, samtidigt som chanserna ökar 
att skapa en attraktiv gårdsmiljö. Tävlingstomten omfattas av 
typområde C i kommunens parkeringsstrategi. 

Arkitektur
Bebyggelsen bör gestaltas med en avläsbar förståelse för 
den karaktär som närområdets bebyggelse har. De nya 
byggnaderna ska tillföra en egen karaktär och samtidigt 
komplettera den totala stadsbilden i området. Föreslagen 
bebyggelse ska förhålla sig till de av plankartan, angivna 
volymerna och förutsättningarna.

Relation till stadsrummet
Utformningen av byggnadernas möte med stadsrummet 
och närområdet är viktigt vid bedömningen av 
tävlingsbidragen. Den tilltänkta nya bebyggelsen ska förhålla 
sig till platsen med dess omgivning och den befintliga 
bebyggelsen samtidigt som den tillför ett uttryck för sin tids 
byggande och arkitektur. 

Anpassning till platsens naturliga förutsättningar och 
karaktär är av vikt. Parkeringslösning ska ske på kvartersmark 
och utformas på ett smakfullt sätt samt följa kommunens 
parkeringsnorm.

Hållbarhet
Den framtida bebyggelsen inom Hällbybrunn ska ha en 
god miljömässig, teknisk och ekonomisk utformning för 
långsiktigt förvaltande. Energieffektiva åtgärder är önskvärt. 

Kommunens mål för energieffektiva åtgärder anges 
i Klimatplan 2020 och är kvaliteter som värdesätts 
vid bedömningen av tävlingsförslag. Energieffektiva 
åtgärder som solceller på tak, alternativt gröna tak, 
förberedelser för laddstationer etc. är fördelaktigt. 
Utformningen av obebyggd kvartersmark ska ta hänsyn till 
dagvattenhantering, gott mikroklimat och attraktiv utemiljö.

Tävlingstekniska  
bestämmelser

Arrangör
Markanvisningstävlingen arrangeras av Eskilstuna kommun.

Tidplan för tävling
2017-10-25   Tävlingen presenteras på Byggforum

2017-12-04   Sista dag för intresseanmälan till  
           Eskilstuna kommun

2017-12-11   Kungörelse om vilka intressenter som  
           inbjuds att delta i tävlingen

2018-01-08  Startmöte för tävling

2018-03-05  Sista dag för inlämning av tävlingsbidrag

2018-03-28  Beslut om vinnare
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Intresseanmälan
Syftet med intresseanmälan är att välja ut tre 
byggherrar med tillhörande arkitekt som går vidare till 
markanvisningstävlingen. Intresseanmälningarna värderas 
med utgångspunkt från respektive byggherre och arkitekts 
bedömda förmåga att vara med och utveckla området och 
dess arkitektur.

Vi söker fullgoda samarbetspartners i avseende på kvalitets- 
och miljöfrågor, ekonomisk stabilitet, långsiktig uthållighet 
och förmåga att fullfölja ingångna avtal och påbörjade 
projekt. Eskilstuna kommun eftersträvar en sammanhållen 
och effektiv plan- och exploateringsprocess.

Anmälningstiden slutar 2017-12-04. Senast denna dag ska 
intresseanmälan vara inlämnad adresserad till Eskilstuna 
kommun:

Att: Monica Hed Johansson 
Eskilstuna kommun 
Fastighet och exploatering 
631 86 Eskilstuna

Kriterier för bedömning av intresseanmälan
Urvalet kommer ske utifrån bedömning av kompetens, 
erfarenhet och referenser hos företaget samt ekonomiskt 
förmåga och stabilitet.

l  Beskrivning av företaget med angivande av ombud  
  och kontaktuppgifter för dessa.

l  Uppgift om medverkande arkitektkontor, ansvariga  
  och handläggande arkitekter.

l	 Beskrivning i text hur och varför företaget vill ta sig an  
  området och uppförandet av detta byggprojekt.

l	 Material och referenser från liknande projekt från  
  företaget respektive berörda arkitekter. Omfattning av  
  projekten och när de genomfördes samt företagets roll  
  i projektet anges.

l	 Ratingbetyg, högst tre månader gammalt, enligt  
  Upplysningscentralen soliditets/likviditetsbedömning  
  eller liknande.

l	 Skatteverkets blankett SKV 4820, ifylld av skatteverket,  
  högst tre månader gammal.

l	 Förteckning över allt material som ingår i, eller bifogas  
  i intresseanmälan.

Utvärderingsgrupp intresseanmälan
Utvärderingsgruppen består av representanter för Eskilstuna 
kommun samt en oberoende arkitekt.

Nästa steg  
- Markanvisningstävling
Eskilstuna kommun avser att väja ut tre intressenter att 
fortsätta tävlingen. Dessa tävlanden bjuds in till ett startmöte 
den 8 januari 2018.

Utvärdering av markanvisningstävling
En jury bestående av representanter från 
stadsbyggnadsförvaltningen, fastighets- och 
exploateringsenheten samt en oberoende arkitekt 
utvärderar tävlingsbidragen.

Tävlingsspråk
Tävlingsförslaget ska vara utfört på svenska.

Tävlingssekretess
I markanvisningstävlingen inlämnas och utvärderas 
tävlingsbidragen anonymt.

Programhandlingar
Detta tävlingsprogram samt digitalt lagrade handlingar 
utgör underlag för tävlingen. Handlingarna finns samlade på 
kommunens webbsida eskilstuna.se/markanvisningstavling.

Följande handlingar finns:

l	 Tävlingsprogram 

l	 Ortofoto över stadsdelen Hällbybrunn skala 1:2 500 

l	 Foton på tomten med omgivningar

l	 3D-modell över kvarteret i KMZ-format  
  (kan användas i Sketchup)

l	 DWG-fil med grundkarta

l	 Parkeringsnorm

l	 Översiktsplan 2030 -  se eskilstuna.se/framtid

l	 Renhållningsföreskrifter

l	 Preliminär granskningshandling

Frågor och svar
Eventuella frågor ska ställas skriftligen via e-post till 
Urban Svantesson eller  Marcus Wahlström, fastighet och 
exploateringsenheten, Eskilstuna kommun:

urban.svantesson@eskilstuna.se  
marcus.wahlstrom@eskilstuna.se 

Frågor kan ställas inför intresseanmälan och under 
tävlingstiden.
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Redovisning tävlingsförslag
Tävlingsförslag ska vara anonymt. Samtliga inlämnade 
ritningar och övriga handlingar ska i nedre hörnet vara 
försett med ett motto. Tävlingsförslag ska vara redovisade 
i A3-format och ska lämnas i två omgångar, en till en jury 
och en för utställning. Samtliga tävlingshandlingar ska även 
lämnas digitalt i PDF-format på CD eller USB-minne. Alla 
Planscher ska ligga i samma fil.

OBS! Allt inlämnat digitalt material ska vara rensat på 
spårbar information om upphovsman m.m. för att garantera 
anonymitet.

Tävlingsförslag ska redovisa följande:
Kortfattad beskrivning inkluderande koncept, kvantifierad 
information med kvadratmeteruppgifter, material och 
färgsättning, byggnadsteknik och hållbarhetsaspekter.

l	 Situationsplan i lämplig skala

l	 Planlösningar i lämplig skala

l	 Fasader inklusive intilliggandebefintlig bebyggelse  
  i lämplig skala

l	 Sektion(er) i lämplig skala, inklusive gatu- och gårdsrum

l	 Perspektiv som visar föreslagen bebyggelse  
  inkorporerad i flygbild.

l	 Representativa ögonhöjdsperspektiv

l	 3D-modell kompatibel med Sketchup, alternativt i  
  format KMZ eller Colada.

Inlämning
Tävlingstiden slutar 2018-03-05. Senast denna dag ska 
tävlingsförslag vara inlämnat adresserat till Eskilstuna 
kommun:

Att: Monica Hed Johansson 
Eskilstuna kommun 
Fastighet och exploatering 
631 86 Eskilstuna

Förslaget ska åtföljas av ett förslutet kuvert märkt med 
motto innehållande förslagställarens namn, adress, 
kontaktpersoner och kontaktuppgifter.

Bedömningskriterier
Tävlingsförslagen kommer att bedömas utifrån följande 
kriterier, utan inbördes ordning, samt utifrån de krav och 
önskemål som ställts i programmet.

l	 Arkitektonisk gestaltning – relation till kontext

l	 Arkitektonisk gestaltning- intern komposition  
  (färg, form och material)

l	 Genomförbarhet

l	 Utformning av gårdsmiljö

l	 Bostadskvalitet och hantering av bottenvåning

l	 Flexibilitet

l	 Innovativ parkeringslösning

l	 Kreativa lösningar gällande energi och miljö

Bedömning/Utställning
Bedömningen beräknas vara avslutad den 28 mars 2018. 
Tävlingsförslagen kommer under hela bedömningstiden 
att ställas ut offentligt genom arrangörens försorg. Plats 
meddelas senare.

Publicering
Tävlingsjuryns- utlåtande publiceras i samband med att 
tävlingens resultat offentliggjorts. Eskilstuna kommun äger 
rätt att publicera samtliga tävlingsresultat på sin hemsida. All 
publicering av tävlingsförslag efter avslutad tävling kommer 
att ske med angivande av förslagställarens namn.

Beslut om markanvisning
Den vinnande byggherren erbjuds markanvisning efter 
erforderliga politiska beslut. Erbjudande om markanvisning 
sker under förutsättning att detaljplan och bygglov vinner 
laga kraft. Kommunen förbehåller fri prövningsrätt av 
inkomna förslag och har även rätt att förkasta samtliga 
tävlingsförslag utan ersättningsskyldighet till respektive 
förslagsställare.

Flygfoto ©Blom
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ESKILSTUNA GÖR

STADSEVOLUTION*
Eskilstuna har ett stolt industriarv som lever kvar i form 
av vackra industrihistoriska byggnader. Här vill vi skapa 
en attraktiv, miljösmart, sammanhållen och levande 
stad, i centrum och i resten av staden. Eskilstuna växer 
ständigt och har nu fler än 100 000 invånare.

eskilstuna.se/markanvisningstavling


