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Innehållsförteckning

Medverkande
Programmet har utarbetats under 2014 av  
Samhällsbyggnadskontoret, Strängnäs kommun i 
samarbete med kommunikationsavdelningen, Teknik- och 
servicekontoret, Kulturkontoret och Näringslivskontoret. 

Centrumutvecklingsprogrammet för Strängnäs 
stads stadskärna ska ses som en fördjupning och 
vidareutveckling av den delen av kommunens 
centrumutvecklingsstrategi som specifikt inriktar sig 
på de frågor och strategiska ansatser som syftar till att 
stärka Strängnäs stad som kommunens huvudsakliga 
nod för bland annat kultur- och nöjesaktiviteter, samt 
handel och service som samlat kräver hela kommunens 
befolkningsunderlag. Strategin och programmet tar 
sitt avstamp i den nya översiktsplanens (ÖP 2014) 
övergripande strategier.

Det handlar inte om en ny 
gestaltningsplan för staden 
– Vackra torg eller välskötta 
parker…

Strategin och programmet redovisar 
ett förhållningssätt hur arbetet med 
stadens kontinuerliga utveckling ska 
drivas och betonar vikten av samver-
kan mellan olika aktörer och funk-
tioner för att uppnå eftersträvade 
utvecklingsmål. 
 
...Det handlar om hur en kraftsam-
ling, geografiskt och innehållsmäs-
sigt kan öka det samlade utbudet av 
upplevelser, offentlig och  
kommersiell service… 
 
...för att höja dragningskraften i 
stadens centrum… för hela kom-
munens invånare, besökare och som 
plats i regionen… 

... att skapa attraktivitet!
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Utifrån kommunens vision ska det för den enskilde vara enkelt, 
tryggt och ge stora möjligheter att leva i Strängnäs kommun. 
Samverkan, förnyelse och utveckling ska stå i centrum. 

För Strängnäs kommun är det viktigt att skapa ett hållbart 
samhälle och bygga en attraktiv kommun för dagens och 
morgondagens behov och krav, med medborgarens behov i 
centrum – hållbart över tiden. Det förutsätter en aktiv 
samverkan och verksamhetsutveckling inom och mellan 
kultur-, miljö-, näringslivs-, samhällsbyggnads-, utbildnings-, 
och de sociala områdena.

Kommunen kan beskrivas vara ansvarig för att upprätthålla ett 
helhetsperspektiv på uppbyggnaden av våra offentliga miljöer. 
Gator, torg och parker behöver tillsammans utgöra samman-
hängande nätverk av stråk och platser där förutsättningar skapas 
för utvecklingen av en attraktiv stad att leva och verka inom. 

Under arbetet med utvecklingsprogrammet har Strängnäs 
kommun deltagit i ett av Sveriges Kommuner och Landstings 
utvecklingsprojekt om medborgardialog. Det innebär att 
kommunen tagit del av utbildningar och mentorskap inom 
medborgardialogområdet som inspiration och stöd inför de 
aktiviteter som genomförts under arbetsprocessen. 

Långsikt hållbar tillväxt är central i Strängnäs kommuns 
planering och utveckling. Kommunens nya översiktsplan har 
starkt fokus på att tillväxten ska ske på ett långsiktigt hållbart 

Varför och för vem?
sätt. Hållbar utveckling innebär en sammanvägning av sociala, 
ekonomiska och ekologiska perspektiv. Centrumutveckling är 
en fråga där alla perspektiven behöver beaktas för att uppnå 
den attraktivitet som eftersträvas. Trygghet och tillgängliga 
mötesplatser är exempel på det sociala perspektivet. Att kunna 
erbjuda service så nära människan som möjligt för att minska 
transportbehovet samt att ta tillvara ekosystemtjänster och 
följa grönplanens intentioner främjar den ekologiska dimen-
sionen. Och slutligen innebär en stark och livskraftig handel 
och besöksnäring ett underlag för en sund ekonomisk tillväxt.

Samhället har förändrats från industrisamhället mot ett 
samhälle som allt tydligare är inriktat på kreativa näringar och 
service. Utvecklingen kan sägas ha pågått sedan mitten av 
1900-talet, de kreativa näringarna och servicenäringarna är 
idag helt dominerande i frågan av utbudet av arbetstillfällen. 
Tre av fyra arbetstillfällen finns idag i den sektorn. Omvand-
lingen har lett till en strukturförändring på arbets- och 
boendemarknaden, valet av bostadsort styrs idag inte i samma 
utsträckning av råvarutillgång och centraliserade produktions-
apparater. Idag väljs bostadsorten mer efter estetiska- och 
upplevelsevärden samt tillgång till service och möjligheter till 
fritidsaktiviteter och rekreation. 

Arbetstillfällena skapas idag i allt högre utsträckning där 
människor väljer att bosätta sig och inte tvärt om. En bidra-
gande faktor till den utvecklingen är även den snabba utveck-
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lingen av transportsystem som möjliggör att arbetsplatsen och 
bostadsorten för många inte behöver vara densamma. Männ-
iskor reser även allt längre till arbete och skola och för att få 
tillgång till ett större utbud av service. Undersökningar har 
visat att restider upp till en timme mellan bostad och arbets-
plats inte påverkar valet av bostadsort i någon större omfatt-
ning. Liknande mekanismer styr även människors val av hur 
man tillgodoser sina behov av varor, tjänster och kultur. 

I dagens samhälle söker människorna utbudet på den plats 
som bäst tillgodoser deras behov och förväntningarna på 
utbudet ökas hela tiden i takt med ökad fritid och förbättrad 
ekonomi och tillväxt. Det sammantagna utbudet av varor, 
tjänster, service, kultur och sociala mötesplatser, tillgången till 
fritidsaktiviteter, rekreation och estetiska värden kan därför 
sägas vara ett mått på platsens attraktivitet. En attraktiv stad 
leder till ökad inflyttning som i sin tur leder till ökade resurser 
som leder till ökad attraktivitet som leder … och så vidare… 
det blir en uppåtgående spiral.  

Strängnäs kommun med sitt geografiska läge intill storstadsre-
gionen, med Stockholm stad inom mindre än en timmes 
restidsavstånd och genom det rika utbud av kulturmiljöer och 
rekreationsupplevelser som kommunen uppvisar blir med 
dessa förutsättningar en allt attraktivare kommun att leva i.

– En attraktiv plats leder till framgång, tillväxt och fler arbetstillfällen –

Centrumutvecklingsstrategin pekar på den strategiska 
inriktningen för alla våra centra i kommunen. 

Ekonomisk 
hållbarhet

Ekologisk 
hållbarhet

FörbrukningUppvärmning

Funktionsblandad
bebyggelse

Naturvård

Goda mark- och 
vattenförhållande Täthet => Underlag

Kollektivtrafik/GC

Energi

Biologisk mångfald

Transporter

Grön planering

Social
hållbarhet

Aktiv fritid

Rekreation/Vila

Bostadsutbud

Kulturellt utbud

Attraktiva miljöer

Hälsa

Delaktighet/
Gemenskap

Mångfald
Täthet => Underlag

Anpassad 
infrastruktur

HÅLLBAR 
UTVECKLING

Täthet 

Hushållning med
mark och vatten

Hushållning med
kommunala resurser

Attraktivt marknad
för näringsliv  

De olika perspektiven med ingående delar som sammavägt leder till en långsiktigt hållbar utveckling
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Frågan om centrumutveckling i Strängnäs stad, är unik i 
förhållande till de frågor som gäller utveckling och övrig 
service i våra olika kommundelar. Den kraftsamling som detta 
program innebär, ska om möjligt tillgodose behov och 
önskemål av sådan kommersiell och offentlig service som 
sammantaget behöver hela kommunens invånare som under-
lag.  Av den anledningen är frågan prioriterad.

Målsättningen är att skapa en plats som skapar attraktivitet för 
invånarna samt skapar en identitet för Strängnäs kommun 
som plats i regionen. 

Programmet är en vidareutveckling av den centrumutveck-
lingsstrategi som Strängnäs kommun antagit för centrumut-
vecklingen i Strängnäs kommun och beskriver närmare den 
särskilda strategiska inriktningen för Strängnäs stads stads-
kärna som centrumutvecklingsstrategin anger och redovisar 
de samband och ansvarsområden som behöver förstärkas så 
att alla delar samverkar och höjer attraktiviteten för hela 
kommunens invånare, turister och besökare.

Frågeställningar
Programmet bör ge vägledning i nedanstående frågeställning-
ar. Inför arbetet med att identifiera lämpliga åtgärder i stads-
kärnan har människors behov och visioner, det vill säga vilka 
uppfattningar som finns angående stadskärnan och vilka de 
upplevda bristerna är, analyserats under en genomförd 
medborgardialog.

- hur man ser på stadskärnan i allmänhet, de platser och 
målpunkter som finns inom stadskärnan och i direkt anslut-

ningen till denna. Även hitta osynliga värden, föreställningar 
och uppfattningar.

- vissa perifera målpunkter i Strängnäs stad som har eller kan 
få betydelse för hela kommunens invånare och besökare och 
som kan bidra till stadskärnans attraktiviteten. Det kan röra 
sig om attraktioner för kultur, turism, idrott, rekreation eller 
anläggningar för kommunikation som redan nu är eller kan 
utvecklas till viktiga platser för hela kommunen bidrar till 
stadskärnans betydelse och utveckling.

-vad saknar man, vad skulle få kommuninnevånarna att i 
större utsträckning tillgodose sina behov vad gäller varor, 
tjänster och upplevelser i kommunen.  

-få vetskap om visioner och idéer som finns bland våra 
medborgare. Vi är övertygade om att det bland våra invånare 
finns många visioner och idéer om stadskärnan allt från det 
enskilda gatuhörnet/parken/torget eller en byggnads fasad till 
övergripande visioner för staden och dess utveckling. 
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Centrumutvecklingsprogram för 
Strängnäs stads stadskärna
En fördjupning av Centrumutvecklingsstrategins strategisk inriktning för Strängnäs stads stadskärna 

Strategisk inriktning

I kommunens nya översiktsplan (2014) slås fast att den 
övergripande utvecklingsstrategin utgörs av fem angivna 
teman som ska vara utgångspunkten för strategier för en 
långsiktigt hållbar utveckling och tillväxt av Strängnäs 
kommun. I ett av dessa teman redogörs för en tydlig strategisk 
viljeriktning att främja ett levande stadsliv i kommunens 
centralort. Denna viljeriktning är baserad på politiska ställ-
ningstaganden och inkomna synpunkter från boende och 
verksamma i kommunen i samband med översiktsplanering-
ens dialogaktiviteter. Översiktsplaneringen har med sin 
vägledande funktion i ett kommun- och sektorsövergripande 
perspektiv utgjort en viktig grund för arbetet med Centrumut-
vecklingsstrategin och detta program. 

Syfte

Strängnäs kommun vill med Centrumutvecklingsstrategins 
särskilda strategiska inrikning för Strängnäs stads stadskärna 
understryka vikten av en stark och levande stadskärna i 
kommunen. I programmet behandlas samlat de insatser som 
anses kunna förstärka stadskärnan. De insatser som åsyftas 

handlar om vilka slags åtgärder kommunen behöver fokusera 
på och vilka platser samt stråk som behöver förstärkas eller på 
annat sätt förändras. I detta sammanhang krävs en långsiktig 
strategi som tar hänsyn till stadens ökande befolkningsunder-
lag. I programmet presenteras således hur förutsättningar kan 
skapas för att kunna tillgodose behov hos boende och verk-
samma samt önskemål som idag finns om stadskärnans utbud 
och innehåll – behov och önskemål som i många fall kräver ett 
större befolkningsunderlag. Strängnäs stads stadskärna 
behöver därför ses i ett större kommunövergripande och 
regionalt sammanhang 

Övergripande mål

Ett viktigt perspektiv i utvecklingsarbetet är att stadskärnans 
utbud ska vara till för boende och verksamma i hela kommu-
nen.Genom ett fortsatt breddande av funktioner och upplevelser 
ska staden bli en mer framträdande och attraktiv nod i regionala 
sammanhang. Större satsningar av regional betydelse behöver ej 
vara på bekostnad av mindre kompletteringar för att möta 
nutida och framtida behov i staden. Istället ska ett samspel 
säkerställas och utvecklingsarbetet ska uppmärksamma hur hela 
kommunen kan dra nytta av den tillväxt som sker i staden.
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Ytterligare en målsättning med den övergripande Centrumut-
vecklingsstrategin är att arbetet med utvecklingen ska genom-
syras av sektorsövergripande samarbeten. För att kunna 
tillgodose behov och önskemål av olika slag, vad gäller stadens 
utbud och utformning, krävs nära samarbeten över förvalt-
nings- och politikområden samt mellan fastighetsägare, 
verksamhetsutövare och medborgare. Genom att tillvarata 
olika aktörers kunskaper förbättras möjligheterna för synergi-
effekter att uppstå mellan handel, kultur, besöksnäring och 
sociala mötesplatser, vilket i sin tur främjar utvecklingen av en 
kreativ och attraktiv stadskärna för boende, verksamma och 
besökare. 

För att de mål som presenteras i den övergripande Centrumut-
vecklingsstrategin och detta program ska kunna uppnås för 
kommunen, ska det fortsatta arbetet omfatta djupare analyser 
och framtagande av samordnade projekt och planer med 
konkreta åtgärder inom de olika ansvarsområdena. Övriga 
strategier som kommunen har eller kan komma att ta fram för 
olika sektorer såsom, handelspolicy, näringslivsstrategi, 
strategi för turism, marknadsföring, miljö, tillgänglighet, 
folkhälsa med flera, tas fram efter initiativ i olika nämnder och 
beslutas av Kommunfullmäktige. Dessa strategier berör frågor 
som även behöver beaktas vid framtagande av planer och 
projekt inom ramen för strategin och detta centrumutveck-
lingsprogram. 

Bakgrund 

Ett av de fem teman i den övergripande utvecklingsstrategin 
som kommunens nya översiktsplan (ÖP 2014) slår fast, anger 
att ett levande stadsliv i kommunens centralort ska främjas. 

Bakgrunden till ställningstagandet om behovet av en särskild 
Centrumutvecklingsstrategi för Strängnäs stads stadskärna 
bottnar i olika utvecklingstendenser och analyser. De senaste 
decennierna har till exempel sambandet mellan var man bor 
och arbetar blivit allt svagare. Människor reser allt längre till 
arbete och skola samt för att få tillgång till större utbud av 
service. Strängnäs stad med sitt geografiska läge intill stor-
stadsregionen och med Stockholm stad inom mindre än en 
timmes restidsavstånd blir med dessa förutsättningar en allt 
attraktivare kommun att leva i. 

Samtidigt innebär denna utveckling att höga krav ställs på bra 
infrastruktur och goda kommunikationer, samt att förutsätt-
ningar skapas för Strängnäs stad att utvecklas såväl fysiskt som 
kommersiellt och kulturellt för att kunna bemöta det faktum 
att en stor del av servicen för Strängnäsborna idag tillgodoses 
utanför kommunen.

I ett samhälleligt perspektiv är det från hållbarhetssynpunkt 
angeläget att minska behovet av resor för sin försörjning, för 
att nå service och för att kunna leva ett rikt liv. Aktörer inom 
näringsliv, kommun och organisationer, med ett gemensamt 
ansvar för att kommunen ska utvecklas positivt, ställs därmed 
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inför utmaningen att främja tillväxt av arbetstillfällen, samt att 
bemöta den ökande efterfrågan på kommersiell och offentlig 
service. 

Strängnäs stad har många kvalitéer…

Strängnäs stadskärna har i allt väsentligt de ingredienser som 
skulle behövas för att skapa en attraktiv plats. Där finns 
estetiska och kulturella inslag i stor omfattning. Närheten till 
Mälaren och den gamla stadens struktur bidrar även till unika 
förutsättningar för turism, besöksnäring och handelsplats. 

I den centrala stadskärnan finns strukturer —  torg, parker och 
Mälarkontakt — som ger goda förutsättningar för sociala 
mötesplatser och rekreation med kringliggande besöksmål 
såsom Domkyrkan, den gamla trästaden, Multeum med sitt 
kulturutbud och den blivande nya stads- och aktivitetsparken i 
Västerviken och på Visholmen. Alla dessa delar bidrar till goda 
förutsättningar för en attraktiv plats. 

…men stadskärnan behöver stärkas  
    ytterligare                                         

De senaste åren har stadskärnan ej utvecklats i rätt riktning. 
De olika tillgångar som privata och offentliga aktörer tillfört 
staden har var för sig inte tillräcklig dragningskraft för 
upprätthållande av en levande stadskärna. Handeln har under 
senare år minskat och varuutbudet tillgodoser inte invånarnas 
efterfrågan. Det leder i sin tur till att en allt större del av varor 
och tjänster skaffas på andra orter. 

Det samlade utbudet i stadskärnan lockar heller inte i tillräck-
lig omfattning boende i övriga delar av kommunen eller i 
grannkommuner. Strängnäs stadskärna motsvarar därmed inte 
de krav på attraktivitet som ställs i dagens samhälle vilket-
minskar Strängnäs kommuns betydelse som inflyttningsort 
och hämmar i ett långsiktigt perspektiv tillväxt och möjlighe-
ter till nya arbetstillfällen.   

I Strängnäs stad finns betydande estetiska och kulturella inslag vilka ger goda 
förutsättningar för att staden ska uppfattas som en attraktiv plats. De olika 
delarna behöver dock samspela och stötta varandra för att skapa attraktivitet i 
en modern stadskärna.
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Hur ska vi då bära oss åt för att höja attraktiviteten?  — Vi är ju 
trots kommunens hela befolkningsunderlag på 34 000 invå-
nare en relativt liten plats/marknad med begränsad efterfrå-
gan. Genom att dra lärdom från platser som gjort ett försök 
och som lyckats höja attraktiviteten och därmed aktiviteten i 
stadskärnan, kan man se att nyckeln till framgång är att 
erbjuda något unikt i sammanhanget dvs att man nischar sig 
och att de olika delarna som tillsammans ska bidra till 
attraktiviteten samverkar så att attraktionskraften därmed blir 
högre än summan av varje del för sig. I stället för att enbart se 
till funktionaliteten i utbudet av varor tjänster och upplevelser, 
gäller det att dra nyttan av kunskapen om hur människan i vår 
tid ser på sitt totala behov av utbud i de olika delarna. Genom 
kunskap om hur människor uppfattar platsen och hur man 
definierar sitt behov kan man hitta en sammansättning av 
verksamheter som gör platsen unik och skapar en attraktivitet 
och aktivitet i kommunen.

Mål för stadskärneutvecklingen
Följande mål, med syfte att bidra till en stark och levande 
stadskärna, ska fungera som ”vägvisare” vid prioriteringar då 
handlingsplaner, projekt och åtgärdsprogram tas fram: 

• Ökat utbud av butiker

• Vacker och tillgänglig stadsmiljö

• Tydliga samband och stråk

• Nyttjande av ekosystemtjänster i stadmiljön

• Brett utbud av kulturella evenemang 

• Utvecklad turism- och besöksnäring

Målen har ringats in utifrån utvecklingsstrategins syfte, hänsyn 
har tagits till kommunens påverkansområden och aktuell 
forskning kring temat har beaktats. 

I utvecklingen av en stark och levande stadskärna i Strängnäs 
stad ingår att skapa förutsättningar för att öka ett samlat utbud 
av varor, tjänster, service, kultur, fritidsaktiviteter och sociala 
mötesplatser, samt att höja stadens estetiska värden. 

I en mindre kommun som Strängnäs är ett ökat utbud av 
butiker viktigt för att främja ett levande stadsliv, men det kan 
vara svårt att uppnå utan ett tillräckligt kundunderlag. I 
Centrumutvecklingsstrategin framförs vikten av ett långsiktigt 
planeringsperspektiv i utvecklingsarbetet. Detta för att, 
samtidigt som nuvarande kommunbors synpunkter beaktas, 
kunna ta hänsyn till de möjligheter som en ökad befolkning/
ett ökat kundunderlag innebär. I detta sammanhang är 
säkerställande av flexibla lokaler i framförallt huvudstråkens 
gatuplan viktigt. Där det är möjligt bör nya lokaler skapas och 
för befintliga lokaler är det viktigt att dessa med sina skyltföns-
ter bidrar till upplevelsen av den offentliga miljön och inte 
upplevs som ”stängda” fasader.  

Omsorgsfullt utformade offentliga miljöer är väsentligt för 
människors trivsel och ett positivt första intryck av en stad kan 
ge ökad inflyttning. För att öka stadskärnans attraktionskraft 
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behöver kommunen i sin fysiska planering bereda plats för 
sociala mötesplatser, kultur och rekreation liksom service och 
förutsättningar för handel. I en vacker och trivsam stadsmiljö 
bör ytor för bilen inte tillåtas dominera stadsbilden. Istället ska 
människors möjligheter att mötas och oskyddade trafikanters 
framkomlighet prioriteras. Gröna inslag av träd och parker 
tillför inte bara estetiska värden och lugna miljöer i Staden 
utan vegetationens värde genom de ekosystemtjänster som de 
tillför är viktiga att beakta vid nyanläggande och planering. 
Tydliga och sammanhängande stråk bör utvecklas så att staden 
görs tillgänglig för alla människor oavsett förutsättningar. 
Genom att med ett antal huvudstråk länka samman allt vad 
stadskärnan har att erbjuda underlättas det för människor att 
hitta butiker, kulturellt utbud och platser att vistas på. 

Kulturella evenemang av olika karaktär och inriktning bidrar 
till liv och rörelse i staden, samt genererar sammanhållning 
och identitet. Några evenemang har lång tradition och är väl 
kända även utanför kommunen, till exempel Strängnäs 
marknad. Dessa typer av evenemang är viktiga att värna. Nya 
kulturaktiviteter och yttringar, som speglar vad som händer i 
vår samtid, är viktigt att ge utrymme för och lyfta fram.

Besöksnäringen är den snabbast växande branschen i Sverige. 
Genom att skapa fler och mer spännande reseanledningar, 
kommer fler och fler besökare till kommunen och med en 
ökad samverkan inom kommunens tätorter och företagare 
inom näringen kan besökarna få anledning att stanna längre. 

Hur förhåller sig målen till hur Strängnäs 
stadser ut idag? 

Fler samarbeten och nya samarbetsformer behövs. En avgö-
rande faktor för att kunna nå målen är att kommunens 
verksamheter inom förvaltningen i högre grad än idag 
samverkar med varandra. Även berörda nämnder behöver 
utveckla kontakter med näringsliv, offentlig sektor, högskola, 
föreningsliv och samhället i övrigt. Detta för att, med ett 
effektivt resursutnyttjande, kunna nå bra resultat i utvecklings-
arbetet, för att få inspiration och stimulans till stadsutveck-
lingsprojekt, samt för att främja tillväxt vad gäller invånare, 
besökare och verksamheter som kan bidra till en stadskärna 
fylld med liv och rörelse.

I varje samarbete är en helhetssyn nödvändig. Olika delpro-
jekt/insatser behöver stötta varandra och samspela för att 
stadskärnans attraktivitet i stort ska öka. Centrumutvecklings-
strategin och detta program är det sammanhållande dokument 
som mindre, snabbt åtgärdade insatser, samt större pågående 
och kommande utvecklingsarbeten kan ta stöd i.  
Centrumutveckling är ett delat ansvar mellan kommunen, 
föreningslivet, näringslivet och medborgarna.

Till strategin och programmet behövs även underliggande 
dokument, med syfte att ge vägledning inom specifika delom-
råden, det kan till exempel vara i form av en kulturplan, en 
handelspolicy, en plan för tillgänglighet och parkering, 
skyltningsanvisningar och fysisk planering av stråk och platser.
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met bidrar till att resenärerna får ett positivt intryck av staden. 
Den nya byggnaden kommer att placeras och utformas så att 
man möts av utblickar mot stadskärnan och Mälaren samt att 
vägen mellan resecentrum och stadens centrum blir välkom-
nande.

Mötet med staden för resande på vägarna, med bil och buss, 
kommer också att kunna bli bättre. På längre sikt finns planer 
för en ny avfart från E 20 vilket skulle innebära en rakare 
anslutning mellan europavägen och stadens centrum via det 
nya resecentrumet, samt innebära en tydligare välkomnande 
infart till Strängnäs stad.

Bättre sammanlänkningar mellan historia, 
nutid och framtid kan formas

Strängnäs stadskärna är belägen på en udde vid Mälaren som 
fram till medeltid var en ö. Det sjönära läget är identitetsska-
pande och utgör en attraktiv resurs när staden utvecklas. 
Topografin är kuperad och stadens äldre bebyggelse ligger på 
två höjder. På den högsta höjden, det så kallade Kyrkberget, 
ligger domkyrkan. Stadens norra del ligger på en grusås som 
sträcker sig från Kungsbacken till Kvarnberget.  En orsak till 
att staden Strängnäs etablerades är sannolikt platsens strate-
giska läge i skärningspunkten mellan en land- respektive 
vattenväg. Det äldre vägsystemet utgörs av en allfarväg 
västerut mot Eskilstuna och en allfarväg mot Mariefred och 
vidare till Stockholm. Vägarna sammanstrålar i den centrala 
delen av staden, vid Nygatan. Stadens utveckling har präglats 
av att domkyrkan och andra kyrkliga och kulturella institutio-

Kommunens och stadens plats i den större 
regionen kan bli tydligare
Människors ökade rörlighet ger både förutsättningar och 
ställer krav på anpassningar för att fånga upp resmönster. För 
kommunens del uppkommer inom kort förbättrade möjlighe-
ter att möta ökade resandeströmmar. Utbyggnaden av dubbel-
spår och nytt resecentrum i Strängnäs stad blir viktigt för 
stadskärnans utveckling. Utformningen av det nya resecentru-

De samlade frågor och samverkansformer som ska beaktas inom olika ansvarsområden som ska vara 
grundläggande för all centrumutveckling i kommunen.
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ner etablerades på platsen. I stadsbebyggelsens finns tydliga 
avtryck från ett medeltida oregelbundet gatumönster, 1600-ta-
lets rutnätsmönster och 1800-talets rätvinkliga gatunät.  
Ny bebyggelse tillkom i samband med att Sörmlands regemen-
te i början av 1900-talet etablerades i staden (2004 beslutade 
riksdagen att verksamheten vid regementet skulle upphöra). 
Den fortsatta bebyggelseutveckling som skedde under 1900-ta-
let bredde ut sig på stadens omgivande åkermarker. 

Senare tids stadsutveckling har gått från en ytmässigt krävande 
utglesning av staden till en planering som utgår ifrån att bygga 
staden inifrån och ut. Genom kompletteringar av bebyggelse 
kan befintliga strukturer (som till exempel vägdragningar) 
utnyttjas mer effektivt, stadens underlag för kulturella och 
kommersiella verksamheter utökas och större satsningar på 
miljövänliga och kollektiva transportsätt möjliggöras.  

Den översiktliga och långsiktiga utvecklingsstrategin för 
Strängnäs stad handlar om att utbyggnaden koncentreras runt 
Strängnäsfjärden. Bebyggelsetraditionen i staden är just 
byggande i anslutning till stränderna och de offentliga stråk 
som nästan helt obrutna skiljer bebyggelsekvarteren från 
vattnet. Förutom denna tradition ska närhet till järnvägsstatio-
nen vara en viktig utgångspunkt vid identifiering av lämpliga 
områden för kompletteringsbebyggelse med syftet att stärka 
stadskärnan med bostäder och verksamheter.  

Fortfarande finns, sedan sammanslagningen år 1971 av de sex 
olika kommuner som nuvarande Strängnäs kommun var 
uppdelad i, mycket att göra vad gäller att koppla samman 

kommunens delar/samhällen. Det attraktiva läget (kommu-
nens olika delar kan nås från Stockholms centrala delar inom 
en timmes restid med privatbil eller kollektiva färdmedel) 
leder till den stora utmaningen att skapa ett hållbart transport-
system som kan tillgodose befolkningens behov av resor till 
arbete, utbildning, fritidsaktiviteter och serviceutbud – ett 
system som ger människor möjligheter att mötas. Utifrån ett 
socialt hållbarhetsperspektiv är det i sammanhanget också 
viktigt att kommunens invånare enkelt ska kunna ta del av 
företeelser och miljöer (som bidrar till en hög livskvalitet) i 
andra kommuner och att hela kommunens invånare ska kunna 
ta del av såväl centralortens utbud som det som de olika 
kommundelarna har att erbjuda.

Även inom stadskärnan finns behov av att bättre framhäva 
vissa centrala stråk som länkar samman viktiga funktioner/
målpunkter och som därmed kan främja upplevelsen av en 
tydlig och sammanhängande stad. 

Medborgardialog med identifiering av behov 
och visioner 

Arbetsprocessen med Stadsutvecklingsstrategin har innefattat 
en inledande medborgardialog. Genom medborgardialogen 
har kommunen fått en samlad bild av hur boende och verk-
samma ser på stadskärnans betydelse, samt vilka önskemål och 
visioner som finns om stadens utveckling.  
En sammanställning av medborgardialogen, som utgjort ett 
viktigt underlag till arbetet med denna utvecklingsstrategi, 
finns i Bilaga 1.  
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Under medborgardialogen genomfördes dialogaktiviteter med 
boende och verksamma i Strängnäs kommun vid tre tillfällen 
under våren och hösten 2013. Utöver dessa tillfällen fanns 
möjlighet att under hela projektperioden komma in med 
synpunkter via webben eller genom direktkontakt med 
tjänstemän. För delområdetVisholmen genomfördes från slutet 
av 2010 till mitten av 2011 en särskild medborgardialogpro-
cesssom resulterade i ett detaljplaneprogram för området. 

De frågor som kommunen önskade få respons på under 
medborgardialogen var följande:

• Hur ser kommuninvånarna på dagens stadskärna och de 
platser som finns inom eller i direkt anslutning till 
stadskärnan? Även osynliga värden, föreställningar och 
uppfattningar, genvägar, favoritplatser, fula och glömda 
platser är intressant att få vetskap om.

• Vilka intressanta platser kan bidra till stadskärnans 
attraktivitet? Kommunen behöver få bättre kunskap om 
vissa perifera platser i Strängnäs stad som har eller kan få 
betydelse för hela kommunens invånare och besökare. 
Här avses platser som har betydelse för kultur, turism, 
idrott eller fritid. Dessa mötesplatser är redan, eller kan 
utvecklas till, allas angelägenhet och bidra till stadskär-
nans utveckling.

• Vad är det kommuninvånarna saknar för att i större 
utsträckning handla, uppleva och nyttja service i hem-
kommunen?

• Vilka är medborgarnas visioner och idéer? Många boende 
och verksamma i kommunen har åsikter om Strängnäs 
centrum. Åsikterna kan handla om allt från ett enskilt 
gathörn, en park, ett torg eller en byggnads fasad till 
övergripande visioner för staden och dess utveckling.

De synpunkter och förslag som var mest återkommande under 
medborgardialogen har sammanfattas enligt nedan:

• Stadskärnans utbud: större variation av butiker, förstärkta 
kulturaktiviteter och mer omfattande öppettider

• Stadens kulturmiljöer och allmänna platser ska ges 
särskild omsorg

• Viktiga samband och stråk i staden ska utvecklas

• Stadens kontakt med Mälaren ska värnas, bland annat 
genom Västervikens och Visholmens fortsatta utveckling

• En utveckling av Strängnäs som turism- och besöksstad 
är viktigt

• Marknadsföring av och information om stadskärnans 
utbud och värden 

De sammanfattande punkterna har varit vägledande vid 
identifieringen av viktiga insatser för stadsutvecklingen (se 
nedan). I efterföljande arbete med handlingsplaner och 
utformning av specifika platser ska även de mer detaljerade 
synpunkter som inkommit beaktas (se Bilaga 1). 
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Insatser (och ansatser) för stadskärnans  
utveckling

Med utgångspunkt i formulerade mål och sammanställda 
synpunkter från genomförd medborgardialog har följande 
insatser identifierats som viktiga för en positiv utveckling av 
stadskärnan. Dessa anges även i förkortad form i den särskilda 
strategi för Strängnäs stads stadskärna som är en del av den av 
fullmäktige antagna centrumutvecklingsstrategin för  
Strängnäs kommun från 2014.

Skapande av bättre förutsättningar för utökning av                          
handel, service och verksamheter 

Att det finns ett bra utbud av varor och tjänster är av grundläg-
gande betydelse för en levande stadskärna. Marknadskrafter 
och fysiska förutsättningar, samt kommunens ansvarsområden 
för att tillgodose olika typer av service, kan beskrivas vara de 
faktorer som sätter ”ramarna” för utbudet av kommersiell och 
offentlig service inom kommunen. För att främja ett ökat 
utbud krävs ett antal insatser, bland annat: 

• Sammanläggning av lokalytor som möjliggör större 
affärsetableringar i stadskärnan 

• att byggnaders gatuplan, vid planering och byggande i 
stadskärnan, reserveras för handel- och serviceverksam-
heter. Bottenvåningar ska möjliggöra butiksanvändning 
och ges flexibilitet inför samhälls- och marknadsföränd-
ringar. De gator som ska ses över vad gäller  
gatuplanens gestaltning och affärslokalers möjligheter är:

 - Källgatans norra del (utgör en viktig sambandslänk 
mellan Västerviken och Gyllenhjelmstorget)

 - Trädgårdsgatan (avsnitten mellan Nikandergatan och 
Eskilstunavägen)

 - Järnvägsgatan (längs Gyllenhjelmstorget och ned mot 
Västervikstorget)

 - Storgatan(från korsningen med Järnvägsgatan fram 
till Kyrkogatan)

 - Hospitalsgatan

Omsorgsfullt stadsbyggande och genomtänkt utformning                         
av byggnader och platser 

Strängnäs stadskärna är av riksintresse för kulturmiljövården. 
Det innebär att stadskärnan är historiskt intressant och 
bedöms värdefull i ett nationellt perspektiv.

Länsstyrelsens motivering till riksintresseområde för kultur-
miljövården i Strängnäs stad är följande: ”Lärdoms- och 
stiftsstad med unikt sammansatt planmönster där utveckling-
en kan följas från medeltid över 1600-talets reglering till 
utvidgningar kring sekelskiftet 1900, då också funktionen av 
regementsstad tillkom.”

I syfte att både förvalta riksintresset och samtidigt vidareut-
veckla stadens fysiska kvalitéer behöver kommunen ägna 
särskild omsorg åt utformningen av offentliga miljöer såsom 
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gator, torg och parker. I detta arbete ingår bland annat att se 
över ytbeläggning, grönstruktur, belysning och annan ”möble-
ring”. Under medborgardialogen framhöll flera deltagare 
vikten av att den gamla trästaden bevaras och lyfts fram samt 
att stadens offentliga miljöer vidareutvecklas.

Viktiga platser i staden som bör ägnas särskild omsorg är: 

• Gyllenhjelmstorget 

• Domkyrkoområdet 

• Västerviken och Visholmen 

• Trädgårdsgatan 

• Platserna intill resecentrum 

För kommunen har ett Stadsbyggnads- och kulturmiljöpro-
gram arbetats fram. Programmet innehåller riktlinjer inför 
åtgärder som berör värdefull bebyggelse.  
Programmets övergripande riktlinje är att bevara olika tiders 
representativa stadsbyggnadsideal. Karaktärsskapande 
byggnaders dominans i Strängnäs stads, såsom domkyrkan, 
kvarnen och ekotemplet, samt stadens siluett ska enligt 
programmet bevaras. Kulturhistoriskt viktiga gatu- och 
kvartersstrukturer i staden ska också bevaras och enligt 
programmet ska ny arkitektur infoga sig i stadens gestaltning 
och formspråk. 

Strängnäs kommun är positiv till förändring och utveckling så 
länge förändringen anpassas till de kulturvärden som ska 
skyddas och bevaras. Kommunen som fastighetsägare ska vara 
en förebild i arkitektoniskt och funktionellt hänseende vid 
byggande av nya hus och anläggningar.

Två viktiga utgångspunkter för efterföljande planering och 
förnyelseprojekt:

• Genom att dra lärdom från förnyelseprojekt, där man 
lyckats höja en plats attraktivitet och därmed aktiviteten 
på platsen, kan genom en snabb analys nyckeln till 
framgång sägas vara att erbjuda något unikt. Det kan till 
exempel handla om att framhålla en speciell nisch/
inriktning för platsens funktioner och att främja samver-
kan mellan funktioner och verksamheter. Genom samver-
kan kan en plats olika ”delar” tillsammans bidra till ökad 
attraktionskraft.

• I stället för att enbart se till funktionaliteten i utbudet av 
varor, tjänster och upplevelser behöver staden utformas 
med beaktande av hur boende och verksamma idag ser 
på sitt totala behov av intryck och service. Stadskärnan 
behöver alltså inbjuda till att låta sig uppehållas även utan 
ärenden att uträtta. De offentliga rummens gestaltning, 
det vill säga de miljöer som länkar samman stadens 
utbud, är i detta sammanhang av stor betydelse.
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Stadsutvecklingsstrategi för Strängnäs stad -       
identifiering av viktiga stråk

Sammanställning av viktiga stråk i staden
Gyllenhjelmstorget är en central plats som 
korsas av flera stråk.

Behov
Torghandelns utformning och placering bör 
ses över. 
Fortsatta satsningar vad gäller 
Trädgårdsgatans och Gyllenhjelmstorgets 
gestaltning.

BILAGA 2 
2014-04-08
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Viktiga sammanlänkande stråk i gatustrukturen ska  
förtydligas

Inom stadskärnan har ett flertal rörelsestråk, som leder till 
stadens viktiga målpunkter och platser, definierats och genom 
gestaltningsåtgärder ska dessa förtydligas. Viktiga stråk som 
identifierats redovisas på särskilda kartor. Stråkens teman är 
följande:

• Kultur

• Turism

• Handel

• Promenader och aktiviteter

• Cykelvägar

• Samband mellan resecentrum – stadskärnan och  
Västerviken

Kultur-, turism- och handelsstråken bör det informeras om 
genom broschyrer och kartor till besökare och boende. 
Därigenom uppmärksammas viktiga platser och områden i 
staden. Promenadstråket bör illustreras tillsammans med 
stadens parker och grönområden. Delar av dessa stråk behöver 
förbättras genom fysiska åtgärder, till exempel genom förskö-
nande insatser och genom förbättringar av framkomligheten 
för funktionsnedsatta. 

Gång- och cykelvägar utmed trädkantade gator ska leda in till 
stadskärnan från de yttre delarna av staden. På centrala 
trottoarkantade stadsgator utan cykelbanor ska hastigheten för 
motortrafiken vara låg då cyklister ska kunna dela körbanan 
med bilister. 

Stråket mellan resecentrum – stadskärnan och Västerviken är i 
stort behov av översyn och förbättrad utformning i form av 
trädplantering och tydliga gångvägar. Arbetet, som kräver 
förberedande analys- och skissarbete, bör vara klart när nya 
stationen tas i bruk.

Domkyrkoberget är en av de viktigaste målpunkter staden har 
att erbjuda både vad gäller kultur och turismstråken. De tankar 
och idéer som Domkyrkoförsamlingen har runt en utvecklad 
verksamhet i och omkring domkyrkan skulle, om de kan 
realiseras, ge fler besöksanledningar och ett ökat flöde inom 
området. En sådan utveckling skulle även inverka positivt på 
verksamheterna inom övriga delar av stadskärnan. En breddad 
verksamhet på och omkring domkyrkoberget skulle väsentligen 
öka betydelsen av stråket - Gyllenhjelmstorget via domkyrkan 
till ångbåtsbron och bidra till upplevelsen och attraktiviteten i 
stadskärnan. 

Fortsatt arbete med utveckling av stadens pärlor vid 
Mälaren – Visholmen och Västerviken
Stadens kontakt med Mälaren genom Visholmen och Västervi-
ken ska även fortsättningsvis framhävas och värnas. Vishol-
men blir aktiviteternas och evenemangens område och 
Västerviken en plats för restaurang- och caféverksamhet. 
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Kulturstråket mellan domkyrkan via den 
röda trähusbebyggelsen till väderkvarnen 
och Multeum.

Behov
Bättre skyltning.  

Notering 
Viktiga landmärken är domkyrkan och 
väderkvarnen.

Gyllenhjelmsgatans nedre del är nyligen 
upprustad.

Turiststråket har sin utgångspunkt från  
Västerviken eller från Resecentrum vid 
Södertäljevägen.

Behov
Bättre skyltning till sevärda platser 
(exempelvis Visholmen) så att stråket 
upplevs sammanhängande.

Notering 
Västerviken är en viktig plats i staden med 
bland annat hamnverksamhet, restauranger 
och lekplats. 

Bra möjlighet för parkering och god tillgång 
till båtplatser finns.

Ångbåtsbron bör uppmärksammas på 
turiststråket.
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Handelsstråket är tydligast utmed 
norra delen av trädgårdsgatan och runt 
Gyllenhjelmstorget.

Behov
Fler specialbutiker och större lokalytor är ett 
önskemål. 
Fortsatta satsningar vad gäller 
Trädgårdsgatans och Gyllenhjelmstorgets 
gestaltning.
Torghandeln bör ges en finare utformning.  
Tomma lokaler behöver fyllas med butiker 
och verksamheter.

Notering 
Gyllenhjelmstorget är stadskärnans 
huvudsakliga knutpunkt.

Källgatans och Järnvägsgatans norra 
delar är viktiga förbindelselänkar mellan 
Västerviken och den centrala stadskärnan 
med Gyllenhjelmstorget. De två stråken bör 
förstärkas med lokaler i gatuplan där så är 
möjligt.

Promenadstråket följer Mälarens strand. 
Stråket är utformat med beaktande av 
funktionsnedsattas behov. För att nå 
utsiktspunkterna bör man dock kunna gå till 
fots.

Behov
Säker och tydlig övergång mot Långbergets 
promenadstråk och bättre anslutning till 
fortsatt stråk mot Ulvhäll bör ordnas. 
Stråket Resecentrum - stadskärnan - 
Västerviken bör få en vacker utformning och 
bli en del av promenadstråket.

Notering 
Stråket passerar många fina platser. Fina 
utblickar från Visholmen, väderkvarnen och 
ekotemplet på Nabbkullen.

Träbryggan vid Norra strandvägen är 
iordningställd. 
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Ångbåtsbron, öster om domkyrkoberget, ska hållas tillgänglig 
för allmänheten och caféverksamheten utvecklas. 
För Visholmen och stråket längs Västerviken fram till Väster-
vikstorget har ett detaljplaneprogram tagits fram. Syftet med 
programmet är att skapa förutsättningar för en långsiktig 
utveckling av Visholmen och att tillskapa kvaliteter som 
aktiverar och höjer Visholmens attraktivitet i samspel med 
övriga verksamheter runt Västerviken. Det handlar enligt 
programmet bland annat om att: 

• rusta och utveckla badet och Visholmens strandstråk

• säkra och höja kvalitén på ytor för rekreation

• återanvända den befintliga vattenverksbyggnaden och 
möjliggöra nybyggnadsrätter för rekreation och kultur-
verksamheter

• främja generationsöverbryggande möten och skapa fler 
aktiviteter för alla åldrar

• samplanera Visholmen med Västervikshamnen 
 

Främjande av utökad turism- och besöksnäring

Besöksnäringen är den snabbast växande branschen i Sverige 
och där är Strängnäs kommun med. Genom att skapa fler och 
mer spännande reseanledningar, genom att paketera resor och 
evenemang, kommer fler och fler besökare till kommunen och 

med en ökad samverkan inom kommunens tätorter och 
företagare inom näringen får vi besökarna att stanna kvar längre. 

En fortsatt destinationsutveckling och marknadsföring av 
Strängnäs stad i fler Europeiska länder kan leda till en mång-
dubbling av antalet utländska besökare. Ytterligare ett arbete 
som kan öka stadens attraktionskraft är att främja hållbar 
besöksnäring utifrån miljömässiga, sociala och ekonomiska 
faktorer, samtidigt förbättras då förutsättningarna för befint-
liga och nya entreprenörer med denna inriktning.

Några viktiga och konkreta insatser i Strängnäs stad, med syfte att 
främja en utökning av turism- och besöksnäringen, är följande:

• I planeringen och uppbyggnaden av ett nytt resecentrum 
ingår att skapa bra anslutande gatusystem för gång- cykel- 
buss- och biltrafikanter. Nya platsbildningar vid stationens 
södra och norra entréer ska utformas med tydliga kopp-
lingar till stråk in mot stadskärnan. Även skyltning ska göra 
det lättare för besökande att hitta till viktiga platser i staden.

• Kommunen bör verka för ökad båtturism genom bättre 
båtförbindelser mellan städer och besöksmål vid Mälaren, 
samt genom att vid några allmänna bryggor inom 
kommunen iordningställa tydligt markerade korttidsplat-
ser för båtturister. 

• Annonsering av evenemang på skylttavlor vid E20 och på 
kommunens hemsida ska fortsätta.
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Genomtänkta insatser för marknadsföring av  
stadskärnans utbud och värden 

Genomtänkta insatser för marknadsföring och information är 
nödvändigt för att nå framgång med en utvecklingsstrategi för 
Strängnäs stad. Det är viktigt att kommunicera dels själva 
utbudet av de tillgångar och värden som finns i staden, och 
dels strategin i sig. Att sedan alla, boende och verksamma, på 
olika sätt kan bidra till vidareutvecklingen av staden är 
ytterligare något som behöver förmedlas. Former ska utvecklas 
för att fortsätta den medborgardialog som påbörjats under 
arbetet med utvecklingsstrategin.

I Strängnäs stad är idyllen högst påtaglig – här finns småstads-
charm och lantliga idyller, ett rikt kulturarv och en ständig 
närhet till vatten. Dynamiken har vuxit fram och kommunen, 
som en gång var institutionernas stad med regemente, Sundby 
sjukhus, domkyrka etcetera, har i allt högre grad blivit en stad 
av entreprenörsanda och småföretagande. Arbetet med att 
kommunicera Strängnäs kommuns varumärke under parollen 
Dynamisk idyll behöver dock struktureras och tydliggöras. 

Kommunen bedriver ett allt mer aktivt arbete med att locka 
besökare och inom kommunen arbetas också aktivt med 
etableringsfrågor. När kommunen marknadsförs mot dessa 
målgrupper, presumtiva besökare och företagare, krävs en 
samlad ”budskapsplattform” med Dynamisk idyll som grund. 
Ett viktigt politiskt ställningstagande är den önskade nivån på 
Strängnäs stads och hela kommunens befolkningstillväxt – och 
som en följd av detta en diskussion om hur demografiska 
förändringar ska hanteras. Översiktsplaneringen ställningsta-

ganden angående detta är ett viktigt underlag i arbetet med att 
aktivt kunna marknadsföra Strängnäs kommun som  
inflyttningsort.

Lämpligt marknadsföringsmaterial, i form av både skrivna 
publikationer och digital information, bör vända sig till såväl 
kommunbor som turister. Exempel på viktiga kommunika-
tionskanaler: 

• Aktuell information på kommunens hemsida 

• Turistbroschyrer 

• Fysiska träffar med invånare, intressegrupper och 
näringsliv

• Annonsering i lokaltidning

Tillgänglighet och miljöaspekter som del i utvecklingen 
av stadskärnan

En plats attraktionskraft ligger inte bara i de estetiska värdena 
och i platsens utbud av kultur och service. Det är människors 
samlade upplevelse och kännedom om platsen som avgör 
attraktionskraften. Frågor om miljö, trafik, hälsa och tillgäng-
lighet spelar en allt större roll i människors vardag. Frågorna 
blir mer påtagliga ju större orten är i takt med ökat behov av 
transporter och varuhantering.  Miljöaspekterna har stor 
betydelse vid prioriteringar inom trafiken och upplevelsen av 
den täta stadsmiljön. Genom de ekosystemtjänster som kan 
nyttjas vid nyanläggning och underhåll av grönstruktur kan vi 
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Resecentrum-stadskärnan-Västerviken 
utgör ett viktigt gångstråk.

Behov
Orienterbarhet till centrum är viktig. 
Södertäljevägens gestaltning och funktion 
bör ses över. 
Komplettering och nyplantering av träd längs 
med hela stråket behöver göras.

Notering 
Mot domkyrkan och den gamla trästaden 
är stråket utmed Larslundavägen och 
Nikandergatan mest gent.

Cykelstråk till stadskärnan. Inom 
stadskärnan får bilar och cyklister använda 
samma körbana. Biltrafiken ska hålla låg 
hastighet.

Behov
Cykelvägar bör anläggas utmed 
Eskilstunavägen. 
Säkerheten för cyklister i centrala staden bör 
ses över.

Notering 
Cykeltrafikanterna delar på utrymmet med 
gående, endast en målad linje skiljer cyklar 
och gående.
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lyfta fram varandra och stämmas av mot medborgarnas behov 
I sammanhanget blir den nybildade centrumföreningen, en 
förening mellan fastighetsägare och näringsidkare i centrum, 
en viktig samverkanspart för kommunen.

Geografisk avgränsning och prioriteringar

För att uppnå önskade effekter krävs, som tidigare nämnts, att det 
samlade utbudet som platsen har att erbjuda är tillräckligt stort och 
variationsrikt samt att verksamheterna samverkar för att uppnå den 
attraktivitet som eftersträvas. Det innebär att de platser och stråk 
som ska prioriteras, för ett attraktivt och levande centrum, måste 
begränsas till ett geografiskt avgränsat område. Området behöver 
anpassas till det befolkningsunderlag som vid varje tillfälle finns. 
Förutom en del viktiga sammanlänkande stråk exempelvis Vishol-
men-Västerviken, Västerviken-Gyllenhjelmstorget-nya recesentrum 
bör arbetet med centrumutvecklingen inledningsvis begränsa sig till 
stadskärnan. Och i första hand till det område som i handelspolicyn 
utpekas som primärt handelsområde.

Det fortsatta arbetet – ansvar för mål och 
uppföljning
Utvecklingen av Strängnäs stads stadskärna ska ses som en 
ständigt pågående process. Arbetet med detta utvecklingspro-
gram kan ses som den första etappen i det långsiktiga arbetet. 
Många av insatserna kräver engagemang och ansvarstagande 
över olika förvaltnings- och politikområden och vissa insatser 
behöver en tydlig ”ägare”. 

på ett miljö- och kostnadseffektivt sätt bland annat få bättre 
luft och mikroklimat i staden samt anpassa staden till klimat-
förändringar. Hur vi väljer att förflytta oss och hur väl ekosys-
temtjänster nyttjas har även stor betydelse för folkhälsan. 

Att en attraktiv stadskärna ska vara fullt ut tillgänglig för 
funktionsnedsatta, torde vara en självklarhet eftersom att det 
som är nödvändigt för några är bekvämt för alla. Det är därför 
av stor vikt att alla åtgärder även tar sin utgångspunkt i de 
övergripande fullmäktige -strategier och -planer som finns 
eller tas fram gällande bland annat grönstruktur, tillgänglighet, 
folkhälsa, miljö och trafik.  

Aktiv samverkan med aktörer och medborgare 
Det sammantagna utbudet av varor, tjänster, service, kultur 
och sociala mötesplatser, tillgången till fritidsaktiviteter, 
rekreation och estetiska helhetsverkan avgör platsens attrakti-
vitet. Den samlade upplevelsen utgörs dels av vad som händer 
på – och  den estetiska upplevelsen av – de gator torg och 
allmänna platser som utgör det ramverk som bildar staden. 
Ramverket kan primärt sägas vara kommunens ansvar. Dels av 
innehållet i ramverket – det utbud av varor, tjänster och 
aktiviteter husens estetiska framtoning – som finns inom de 
olika kvarteren vars innehåll i mångt och mycket styrs av 
fastighetsägare, näringsidkare och boende i staden. Den 
samlade upplevelsen av en plats och hur attraktiv den ska 
uppfattas kan därför sägas vara ett gemensamt ansvar och 
kräver ordnade  samarbetsformer för att utvecklas. Varje del 
för sig räcker inte för att skapa en attraktiv helhet och fung-
erande stadskärna. Verksamheterna måste samverka för att 
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Inom ramen för genomförandet av centrumutvecklingsstrate-
gin och utvecklingsprogrammet för Strängnäs stads stadskärna 
kommer även vissa åtgärder som ryms under kategorin ”snabba 
åtgärder” att kunna genomföras. Dessa åtgärder omfattas även 
av Centrumutvecklingsstrategins syfte och målsättningar och 
ska samordnas på samma sätt som det mer långsiktiga arbetet.  

Sammanfattningsvis bör, under fortsatt arbete med genomför-
ande av detta program, åtgärder fördelas enligt följande:
Stadskärneutvecklingsprogrammet och den övergripande 
centrumutvecklingsstrategin kan beskrivas som den samman-
hållande och samordnande länken mellan olika projekt som 
alla ska syfta till att höja ”attraktiviteten” i kommunen. Stöd för 
Centrumutvecklingsstrategin och utvecklingsprogrammet för 
Strängnäs stads stadskärna finns i kommunens översiktsplane-
ring.

Nämnderna ansvarar för att strategin och stadskärneutveck-
lingsprogrammet genomförs och för att nödvändiga program 
och planer upprättas för att nå de övergripande målen. 
Centrumutvecklingsstrategin ska avspegla sig i nämndernas 
planer för verksamheten och i förvaltningens planer för 
kommande års arbete. Arbetet med den ständigt pågående 
stadskärneutvecklingen ska följas upp inom ramen för den 
löpande redovisningen. se illustration t.h.  
Särskilda program, planer och projekt ska upprättas i samar-
bete med övriga kommunala myndigheter och externa aktörer. 
Målsättningen ska vara att tydliggöra de aktiviteter som 
planeras för att uppnå strategin och att uppnå så optimal effekt 
som möjligt av kommunens handlande.

Årsklocka för budget och uppföljning
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STYRDOKUMENT
Strategi

10/10

Nämndernas och förvaltningens ansvar
Även om ansvaret fördelas krävs samverkan mellan nämnder och inom förvaltningen i de olika 
frågorna som berör centrumutvecklingsstrategin

Åtgärder för genomförande 

av listade insatser 

Ansvarig politisk nämnd Ansvarigt kontor/avdelning inom 

förvaltningen 

Snabba åtgärder, QF Alla berörda nämnder Alla berörda kontor/avdelningar

Kulturfrågor Kultur- och fritidsnämnden Kulturkontoret

Handels- och 
näringslivsfrågor

Kommunstyrelsen Näringslivskontoret

Turism- och 
besöksnäringsfrågor

Kommunstyrelsen Näringslivskontoret

Skyltning/hänvisning Teknik- och servicenämnden Teknik- och servicekontoret

Parkeringsfrågor och
tillgänglighetsfrågor i
den offentliga miljön

Teknik- och servicenämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Teknik- och servicekontoret

Samhällsbyggnadskontoret

Fysisk planering och
gestaltning av platser
och stråk

Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret

Teknik- och servicekontoret

Marknadsföringsfrågor Kommunstyrelsen Näringslivskontoret

Kommunikationsavdelningen

Medborgardialog Alla berörda nämnder Alla berörda kontor/avdelningar

Samverkan med 
fastighetsägare och 
näringsidkare

Kommunstyrelsen Näringslivskontoret

Samhällsbyggnadskontoret
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Arbetsprocessen med Stadsutvecklingsstrategin har innefattat 
en inledande medborgardialog. Genom medborgardialogen 
har kommunen fått en samlad bild av hur boende och verk-
samma ser på stadskärnans betydelse, samt vilka önskemål och 
visioner som finns om stadens utveckling. 

Under medborgardialogen genomfördes dialogaktiviteter med 
boende och verksamma i Strängnäs kommun vid tre tillfällen 
(Näringslivsdagen mars 2013, Gyllenhjelmstorget maj 2013 
och gallerian Präntaren november 2013). Även särskilda 
workshopaktiviteter med företagarföreningar i Strängnäs och 
politiker i berörda nämnder har genomförts. Utöver dessa 
tillfällen fanns möjlighet att under hela projektperioden 
komma in med synpunkter via webben eller genom direktkon-
takt med tjänstemän. För ett delområde omfattande Vishol-
men i Strängnäs stad genomfördes från slutet av 2010 till 
mitten av 2011 en särskild medborgardialogprocess. Processen 
resulterade i ett detaljplaneprogram för området. 

De frågor som kommunen önskade få respons på under 
medborgardialogen var följande:

• Hur ser kommuninvånarna på dagens stadskärna och de 
platser som finns inom eller i direkt anslutning till stadskär-
nan? Även osynliga värden, föreställningar och uppfattningar, 

genvägar, favoritplatser, fula och glömda platser är intressant 
att få vetskap om.

• Vilka intressanta platser kan bidra till stadskärnans attrakti-
vitet? Kommunen behöver få bättre kunskap om vissa perifera 
platser i Strängnäs stad som har eller kan få betydelse för hela 
kommunens invånare och besökare. Här avses platser som har 
betydelse för kultur, turism, idrott eller fritid. Dessa mötesplat-
ser är redan, eller kan utvecklas till, allas angelägenhet och 
bidra till stadskärnans utveckling.

• Vad är det kommuninvånarna saknar för att i större utsträck-
ning handla, uppleva och nyttja service i hemkommunen?

• Vilka är medborgarnas visioner och idéer? Många boende 
och verksamma i kommunen har åsikter om Strängnäs 
centrum. Åsikterna kan handla om allt från ett enskilt gathörn, 
en park, ett torg eller en byggnads fasad till övergripande visio-
ner för staden och dess utveckling.

Inkomna förslag och synpunkter har vid två tillfällen (i 
gallerian Präntaren november 2013 och i samband med 
slutpresentationen av Stadsutvecklingsstrategin) återkopplats 
till medborgare, politiker och olika intressegrupper. Vissa 
förslag/synpunkter bedömdes under processen kunna tas 

Bilaga 1, Medborgardialog inför stadsut-
vecklingsstrategin för Strängnäs stad
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omhand direkt genom snabba åtgärder som sedan kommuni-
cerats via möten och kommunens hemsida. Genom samman-
ställningar under processens gång har det funnits möjlighet att 
kommentera de slutsatser som analyserats fram. 

Denna bilaga utgör en slutgiltig sammanfattning av de 
synpunkter som inkom under hela dialogprocessen. 

Sammanfattning av inkomna synpunkter

Strängnäs om 20 år
Förslag och synpunkter: 

• Strängnäs skall vara en bilfri stad 

• Bättre utrymme för cykel 

• Bättre och billigare kollektivtrafik

• Strängnäs ska vara grönare 

• En bibehållen idyll

• Inflyttningen har ökat 

• Ökat småföretagande 

• Ett levande centrum med: 

 -  Uteserveringar 

 -  Fler butiker med hög kvalitet

 -  Fler mötesplatser som vattenspelet på  
Gyllenhjelmstorget

Tillgänglighet

Förslag och synpunkter: 

• Särskild parkering vid gruppboendet på Källgatan

• Fler parkeringsplatser vid apoteket på Trädgårdsgatan

• Bättre informationstavlor

• Fler sittplatser i centrum

Hållbarhet

Förslag och synpunkter: 

• Utöka cykelvägarna och fler cykelställ i staden

• Bilfri innerstad

• Gågata på Trädgårdsgatan

• Fler papperskorgar

• Bättre utrymme för cykel 
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• Bättre och billigare kollektivtrafik

Rörelsemönster
Idag rör sig för lite folk i centrum. 
Förslag och synpunkter: 

• Fler mötesplatser och fler aktiviteter efterfrågas

• Under sommartid vill man ha fler evenemang som kan ge 
liv och rörelse också under kvällstid

Handel

Idag väljer fler att handla i Eskilstuna, Södertälje och Stock-
holm. Det skulle gynna staden om Strängnäsborna börjar 
handla lokalt.
Förslag och synpunkter: 

• Fler butiker önskas

• Utökade öppettider, särskilt på lördagar

• Nischade specialbutiker

• Caféerna bör ha öppet längre än till kl 18:00

Kultur

Dagens kulturutbud är överlag uppskattat men många önskar 
ett större utbud. 

Förslag och synpunkter: 
• Augusta Widebecks park kan bli mer intim genom att 

ordna växtlighet som skärmar av parken mot gatan.

• Mer utrymme för kommunens lokala kulturliv

• Mer professionell kultur och konst till staden

• Önskan om ökad matkultur i kafélivet, torghandeln och i 
form av en saluhall

Fler synpunkter och förslag angående kommunens kulturliv 
finns under rubrikerna Visholmen och Tingshuset.

Stadskärnan

Strängnäs stadskärna uppfattas som utspridd och inom vissa 
delområden eftersatt.
Förslag och synpunkter: 

• Det behövs tydliga och enhetliga stråk mellan  
Gyllenhjelmsgatan, kyrkan, hamnen och Visholmen 

• Kontakten med vattnet kan förbättras 

• Stadens kulturella värden och skönhetsvärden samt bör 
lyftas fram

• Brister i renhållning/skötsel:i centrum 
 - längs med vattnet 

 - på/längs vägen mellan centrum och Resecentrum 
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 - av gräsmatten vid Tingshuset (känslig och ser ut   
som en leråker vid dåligt väder)

 - genom otillräckligt med papperskorgar och askkop 
par

Gyllenhjelmstorget

Torget bör innehålla mer grönska och det bör vara mera 
rörelse på torget. 

Förslag och synpunkter: 
• Fler bänkar, cykelställ, uteserveringar och kaféer

• En scen

• Ett speakers corner 

• Boulebana och markschack 

• En glasskiosk

• Några av de fyra träden som står på torget idag bör tas 
bort liksom stenpollarna 

• Ett lekvänligt konstverk

Den befintliga torghandeln kritiseras eftersom den anses 
skräpig. 

Förslag och synpunkter: 

• Andra torgstånd som till exempel små röda bodar 
alternativt kvadratiska torgstånd eller ett orangeri

• Anordning av ”Bondens marknad” på torget för att locka 
folk till staden

Vattenspelet 
Det råder delade meningar om vattenspelet. Det går efter 
dialogen inte att utläsa om Strängnäsborna vill behålla det som 
det ser ut idag eller om man vill ersätta vattenspelet med en 
mer klassisk fontän.

Exempel på kommentarer:

”Fontänen ska inte vara en plaskdamm för barn.”

”Fontänen är rogivande, fin och rolig för barn och hundar.” 

Tingshuset
I en kommentar under dialogen beskrivs det gamla tinghuset 
som torgets sorgebarn. Olika idéer om hur huset skulle kunna 
användas har inkommit. 

Förslag och synpunkter: 

• Kulturverksamhet, med till exempel konsthall, scenkonst  
   eller biograf
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• Matkultur – saluhall eller restaurang

• Verksamhet för kultur och konst av och med lokala samt pro-
fessionella konstnärer, scenkonst, restaurang, saluhall eller 
biograf

Trädgårdsgatan
Det råder delade meningar om Trädgårdsgatan. Medborgar-
dialogen visade att en majoritet av de deltagande Strängnäs-
borna i framtiden önskar en gågata, men redan nu vill man att 
området för gående och cyklar blir tydligare. 

Förslag och synpunkter: 

• Begränsa hastigheten för bilarna eller ändra  
körriktningen.

• Gör området för gående och cyklister tydligare.

• Gatan är olämpligt utformad för människor med barn-
vagnar och för funktionsnedsatta som har svårt att ta sig 
fram på grund av uteserveringarna. 

• Det finns en viss problematik med leveranser till buti-
kerna längs gatan. 

• Parkeringsplatserna:

 -  En del menar att parkeringsplatserna är avgörande  
för handeln…

 -  andra att biltrafiken på gatan gör området   
oattraktivt och/eller farligt

Västerviken 

Västerviken är ett omtyckt område med fina utvecklingsmöj-
ligheter. Hamnen, restaurangerna, vattenrummet och växtlig-
heten bildar tillsammans en attraktiv plats. 

Förslag och synpunkter: 

• Fler okommersiella mötesplatser 

• Parkeringsplatsen borde flyttas eftersom den upptar ett av  
stadens bästa lägen

• Många synpunkter angående husbilsparkeringen som 
man anser förfular området

• Lekplatsen uppskattas och används flitigt men utveck-
lingsbe hov finns anser vissa: 
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 - Behov av upprustning och utveckling 

 - Fler lekutrustningar i lekparken önskas

 - En skuggig plats behövs

Visholmen

Då kommunen tidigare ordnat dialogaktiviteter för att samla 
in medborgarnas synpunkter och förslag på Visholmen 
hänvisade många till den processen och till utarbetat detaljpla-
neprogram för området.

Bilden av Visholmen är en levande plats där olika typer av 
arrangemang kan anordnas. Holmen önskas bli mer parklik-
nande, med en scen, skulpturkonst, restauranger och kafé. 
Man vill också ha någon form av kulturaktivitet med restaur-
ang eller kafé i det gamla vattenverket. 

Vid den nya bryggan önskar man att båtgäster ska kunna lägga till.

Bassänger på eller i anslutning till Visholmen under sommar-
tid skulle vara bra för äldre och de yngsta när Thomasbadet är 
stängt. 

Varumärket
Hur kan vi marknadsföra Strängnäs så att fler upptäcker 
staden och kommer på besök eller flyttar hit?

Förslag och synpunkter: 

• Turistbyrån borde få en bättre lokalisering för att under-
lätta för turisterna

• Många tycker att det är viktigt att behålla bilden av 
Strängnäs som en idyll, att småstaden och småskaligheten 
bevaras. 

Historia

Strängnäs stadskärna är av riksintresse för kulturmiljövården. 
Det innebär att stadskärnan är historiskt intressant och 
bedöms värdefull i ett nationellt perspektiv.

Förslag och synpunkter: 

• Lyft fram Strängnäs historia 

• Platsen för klostret mellan Strandvägen och Klostergatan 
bör lyftas fram

• Gör byggnaderna vid domkyrkan mer publika

Övriga synpunkter

• Strandpromenaden är fin. De bör utökas till P10 och 
göras bredare

• En hundrastgård bör upprättas i staden, förslagsvis vid 
Nabbvikens bortre del

• Många har synpunkter på trafiken i centrum och i övriga 
staden. Både bilar och cyklar upplevs köra för fort och 
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utan att ta hänsyn till gående, personer med funktions-
nedsättning och barn

De synpunkter och förslag som var mest återkommande under 
medborgardialogen har sammanfattas enligt nedan:

• Stadskärnans utbud: större variation av butiker, förstärkta  
kulturaktiviteter och mer omfattande öppettider

• Stadens kulturmiljöer och allmänna platser ska ges 
särskild omsorg

• Viktiga samband och stråk i staden ska utvecklas

• Stadens kontakt med Mälaren ska värnas, bland annat 
genom Västervikens och Visholmens fortsatta utveckling

• En utveckling av Strängnäs som turism- och besöksstad 
är viktigt

• Marknadsföring av och information om stadskärnans 
utbud och värden 

Ovanstående punkter ska vara vägledande vid identifieringen 
av viktiga insatser för stadsutvecklingen. I efterföljande arbete 
med handlingsplaner och utformning av specifika platser ska 
även de mer detaljerade synpunkter som inkommit beaktas.



Samhällsbyggnadskontoret

Nygatan 10
645 80 Strängnäs 
www.strangnas.se

Det handlar inte om en ny gestaltningsplan för staden  
– Vackra torg eller välskötta parker…

Strategin och programmet redovisar ett förhållningssätt hur arbetet 
med stadens kontinuerliga utveckling ska drivas och betonar vikten av 
samverkan mellan olika aktörer och funktioner för att uppnå efter-
strävade utvecklingsmål.

...Det handlar om hur en kraftsamling, geografiskt och innehållsmäs-
sigt kan öka det samlade utbudet av upplevelser, offentlig och kom-
mersiell service…

...för att höja dragningskraften i stadens centrum… för hela kommu-
nens invånare, besökare och som plats i regionen…

... att skapa attraktivitet!


