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SAMMANFATTNING
Eskilstuna är en av Mälarregionens snabbaste växande kommuner. 
Utgångspunkten i gällande översiktsplan och dess utbyggnadsstrategi är att 
Eskilstuna ska möjliggöra utbyggnad av 600 bostäder årligen fram till 2030. 
Utgångspunkten är att detta ska ske på ett hållbart sätt och i första hand 
genom förtätning inom befintlig stadsstruktur och ”inifrån och ut”. En stor del 
av den utbyggnaden avses ske inom prioriterade stadsdelar, utpekade inom 
stadsläkningsarbetet, där Skiftinge utgör en viktig sådan. Stadsläkningsarbetet 
konkretiserar översiktsplanens vägledande intentioner genom att bidra till en mer 
sammankopplad stad genom komplettering av bebyggelse, minskad rumslig 
segregation, ökad tillgång till hållbara transporter och förbättrade offentliga rum 
och grönytor. Utvecklingsplanen för Skiftinge ska ge vägledning för en helhetssyn 
kring framtida utveckling av stadsdelen. Föreslagen inriktning ska visa på 
huvudstruktur och inriktning inför kommande detaljplanering. Det färdiga arbetet 
ska också fungera som vägledning för olika utvecklingsprojekt. 
Utvecklingsplanen tar sitt avstamp i stadsläkningsarbetets strategier och visar 
på stadsbyggnadsprinciper och förslag på inriktning för hållbar utveckling av 
Skiftinge. För Skiftinge handlar det bland annat om att skapa rumslig närhet och 
öppenhet mot omgivande områden/delar inom stadsdelen och i förhållande 
till staden. Breda och ibland parallella vägar eller stora parkeringsytor innebär 
idag en upplevelse av stora avstånd inom Skiftinge. Fysiska strukturer som 
stödjer en rumslig integrering genom rörelser inom stadsdelen får den att hänga 
ihop. Rumslig närhet och rörelser inom stadsdelen samt mellan intressanta 
målpunkter och mötesplatser främjas också genom fysiska kopplingar. Ett annat 
viktigt redskap för att skapa en långsiktigt hållbar stadsutveckling i Skiftinge är 

att öka mängden och variationen av bostäder genom förtätningar på lämpliga 
platser. Förtätning medför att underlaget för service stärks och att befintlig 
utbyggd infrastruktur i form av gator och teknisk försörjning kan utnyttjas mer 
kostnadseffektivt. Möjligheterna att förbättra och utveckla kollektivtrafiken 
blir också större. Bostadsutbudet i Skiftinge är idag relativt ensidigt med en 
majoritet av hyresrätter. Utvecklingen med tillkommande utbyggnad ska skapa 
förutsättningar för större valmöjligheter inom stadsdelen och komplettera 
befintligt bostadsbestånd. En blandning av hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt 
eftersträvas ända ner på kvartersnivå. Förutsättningar för att göra bostadskarriär 
inom Skiftinge ska öka. Ny bebyggelse ska bidra till en ökad variation av 
bebyggelsetyper.
I samband med förtätning av stadsdelen ökar också befolkningstrycket på 
befintliga parker och grönytor. Det blir då viktigt att bevara och utveckla 
kvaliteten på befintliga värdefulla och strategiskt belägna grönområden och att 
bevara de gröna kilarna in i stadsdelen för att bidra till biologisk mångfald och 
för rekreation och friluftsliv. Det är också viktigt att säkerställa nya parker och 
grönområden. 

Utvecklingsplanen med dess vision, mål och inriktning för det fortsatta arbetet 
i Skiftinge är långsiktigt med en planeringshorisont fram till år 2030. En rad 
prioriterade fysiska åtgärder har däremot en relativt kort genomförandeperiod 
(1-3 år) medan andra förändringar tar längre tid att realisera då exempelvis 
detaljplan krävs eller större investeringar planeras.
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Bakgrund - Varför fler bostäder i Skiftinge?
Eskilstuna är en av Mälarregionens snabbast växande kommuner. I Eskilstunas 
översiktsplan redovisas viljeinriktningen för hur kommunen på ett hållbart sätt 
ska växa genom förtätning i huvudsak inom befintlig struktur ”inifrån och ut” och 
längs prioriterade kollektivtrafikstråk.  Utifrån översiktsplanens inriktning har en 
utbyggnadsstrategi tagits fram som visar på hur Eskilstuna ska möjliggöra utbyggnad 
av drygt 600 bostäder årligen fram till 2030. En stor del av den utbyggnaden avses 
ske inom stadsläkningsarbetet. Stadsläkningsarbetet ska bidra till en sammankopplad 
stad genom komplettering av bebyggelse, minskad rumslig segregation, ökad 
tillgång till hållbara transporter och förbättrade offentliga rum och grönytor.  De 
prioriterade stadsdelarna inom stadsläkningsarbetet är Skiftinge, Årby, Skogsängen 
och Lagersdal (Fröslunda, Råbergstorp, Lagersberg). Stadsläkningen ska präglas av 
en hållbar stadsdelsutveckling där hänsyn tas till områdenas styrkor vilket genom 
utveckling av dessa leder till en kvalitetshöjning.

Översiktsplan 2030

Utbyggnadsstrategi

Stadsläkning

Skiftinge Årby Skogsängen

Utvecklingsplan
Lagersdal

Byggherredialog
Årby Norra

Planprogram
Skogsängen

Utvecklingsplan
Skiftinge
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Fröslunda, Råbergstorp, 
Lagersberg

Illustration Stadsläkningens olika delprojekt i förhållande till översiktsplanen och 
utbyggnadsstrategin.
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Skiftinge utvecklingsplan - en del av 
stadsläkningsarbetet
Utvecklingsplanen för Skiftinge är en del av stadsläkningsarbetet och utgår från dess 
vision, mål och strategier.

Stadsbyggnadsprinciper

Vision för Stadsläkning

Mål

Strategi

Inriktning

Mål för stadsläkningsarbetet och utvecklingen av 
Skiftinge
Arbetet med utvecklingsplan Skiftinge ska verka för att uppnå målen för 
stadsläkningsarbetet:

• att skapa en bättre sammanhållen stad

• att bidra till jämlika livsvilkor

• att bidra till ökad mångfald och blandning av bostäder och kommunal 
service

• att skapa förutsättningar för en vitaliserad lokal service och ekonomi

• att bidra till att utveckla stadens hållbara transporter

• att utveckla och diversifiera ekosystemtjänster

• att ge förutsättningar för högre resurs- och energieffektivitet

Vision för stadsläkning
Stadsläkning skapar en ökad livskvalitet genom 
attraktiva hållbara stadsdelar med fler bostäder, 
sysselsättning och innovativa lösningar, och 
drivs gemensamt med boende, företag, 
fastighetsägare och kommun.

Illustration Utvecklingsplanens 
steg från vision till inriktning. Bild, grafiti, magdalena fixar fram den

Foto Konst i offentlig miljö; Graffiti i Skiftinge centrum.
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INTEGRATION: Vi skapar fysiska 
strukturer som understödjer 
integration genom att överbrygga 
fysiska och mentala avstånd. Vi 
skapar förbättrad tillgänglighet 
genom att koppla samman och 
stärka förbindelserna mellan 
och inom stadsdelen och med 
övriga Eskilstuna. Då skapas 
förutsättningar för människor 
att få tillgång till stadens utbud 
och i större utsträckning mötas i 
vardagen.

M

K

I

F FÖRTÄTNING: Genom att öka 
mängden och variationen av 
bostäder genom förtätning 
på lämpliga platser, skapas 
förutsättningar för hållbara 
transporter, ökat utbud av service 
och möten liksom ökad trygghet.

MÅNGFALD: Vi skapar ett brett 
utbud av kvalitativa platser, rum 
och stråk och ökad diversitet 
i bostadsutbudet för att bidra 
till levande och attraktiva 
stadsdelar liksom ökad mångfald 
i grönstrukturen vilket skapar 
förutsättning för robusthet ur 
ekosystemperspektiv. 

KVALITET: Genom att sträva 
efter hög kvalitet i tillskott och 
förändringar av bebyggelse och 
platser kan områdets attraktivitet 
som helhet förbättras när vi 
utformar tilltalande och trygga 
rum så att möten naturligt sker i 
vardagen.

Strategier för ett hållbart Skiftinge
Arbetet med utvecklingsplan Skiftinge utgår från strategierna för 
stadsläkningsarbetet:

M

K

I

F

M

K

I

F

M

K

I

F
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Syfte med utvecklingsplan Skiftinge
Syftet med utvecklingsplanen är att öka möjligheterna till en långsiktigt hållbar 
stadsdelsutveckling i Skiftinge. Utvecklingsplanen ska ge förutsättningar för en 
helhetssyn kring Skiftinges framtida utveckling och inför kommande planering. Det 
färdiga arbetet ska också kunna fungera som vägledning för utvecklingsprojekt 
med olika initiativtagare. Genom att identifiera potential och föreslå inriktning 
för utveckling av Skiftinge ska utvecklingsplanen utgöra underlag för dialog med 
Skiftingebor, föreningar och företagare, befintliga och framtida fastighetsägare och 
byggherrar. På så sätt kan också utvecklingsplanen bidra till ökat engagemang och 
intresse för stadsdelens utveckling.

Uppdrag och avgränsning
Utvecklingsplanens roll 
I översiktsplanen synliggörs kommunens viljeinriktning och vägledning ges till 
bland annat kommuninvånare, myndigheter och exploatörer och byggherrar. 
Översiktsplanen behandlar hela kommunens yta. Ett antal stadsdelar/tätorter 
pekas ut i planen där avsikterna med området behöver redovisas mer i detalj än 
för kommunen i övrigt. Avsikterna för dessa stadsdelar/tätorter föreslås fördjupas 
genom så kallade utvecklingsplaner. I områden med mer komplicerade förhållanden 
kan utvecklingsplanen övergå i en mer formell process i en så kallad fördjupad 
översiktsplan. Utvecklingsplaner ska utreda lämplig markanvändning inom ett 
geografiskt avgränsat område. De ska visa på ett samlat och förankrat planerings- 
och kunskapsunderlag för fortsatt planering och utveckling. Utvecklingsplaner 
tar ett helhetsgrepp över ett område och visar på huvudstruktur inför kommande 
detaljplanering. Utvecklingsplaner ska identifiera potential och föreslå inriktning för 
fortsatt utveckling. Det färdiga arbetet ska också kunna fungera som vägledning för 
olika utvecklingsprojekt av olika initiativtagare.

Planeringsprocess för utvecklingsplan Skiftinge 
Beslut kring uppdrag för framtagande av utvecklingsplan för Skiftinge togs av 
Stadsbyggnadsnämnden inom ramen för stadsläkningsprocessen 2014-12-10. 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar även om samråd.  Under samrådet presenteras 
och diskuteras förslaget med boende och verksamma i Skiftinge samt med berörda 
organisationer och myndigheter som sedan förankras inom kommunkoncernen. 
Samrådet förbättrar utvecklingsplanen och ger de som kan bli berörda insyn i 
arbetet och möjlighet att påverka planens utformning. För att säkerställa detta hålls 
samrådet med en bred krets av berörda. Efter samrådet sammanställs inkomna 
synpunkter i en samrådsredogörelse och förslaget revideras. Därefter godkänns 
utvecklingsplanen av stadsbyggnadsnämnden och bedömning görs om planen ska 
lyftas för ett beslut i kommunstyrelsen.

Illustration Utvecklingsplanen är 
ett steg i stadsbyggnadsprocessen.

Foto Konst i offentlig miljö; Fasadmålning i Skiftinge centrum.

ÖP UP DP Bygglov Byggnation
Översiktsplan Utvecklingsplan Detaljplan
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Tidsmässig avgränsning 
Utvecklingsplanen med dess vision, mål och inriktning för det fortsatta arbetet 
i Skiftinge är långsiktigt med en planeringshorisont fram till år 2030. En rad 
prioriterade fysiska åtgärder har däremot en relativt kort genomförandeperiod (1-3 
år) medan andra förändringar tar längre tid att realisera då exempelvis detaljplan 
krävs eller större investeringar planeras.

Tidigare ställningstaganden
Utvecklingsplanens förslag utgår från tidigare antagna styrdokument och 
utgångspunkter som beskrivs nedan, men även pågående arbete med framtagande 
av ny kollektivtrafikplan och grönplan. 
 

Översiktsplan 2030 
Enligt Översiktsplan 2030 (ÖP 2030) förväntas befolkningen i Eskilstuna öka med 
500-600 personer per år vilket motsvarar cirka 300-400 bostäder årligen. Redan 
idag är befolkningsökningen större än prognosen. Eskilstuna kommun förväntas 
numera öka med över 1000 personer varje år. Det finns där med ett stort behov av 
att skapa nya bostäder i staden. Det betyder också att både utbudet och takten på 
bostadsbyggandet måste öka. 

Geografisk avgränsning 
Utvecklingsplanen har i förutsättningar och analyser utgått från hela Skiftinge, 
inklusive Sal och Ärsta med angränsande naturområden. 

Karta Avgränsning av utvecklingsplan Skiftinge.

Djursta
Måsta

Balsta

Ärsta

Vallby

Röksta

Skiftinge

Årby

Karta Utdrag ur ÖP 2030, Skiftinge och planeringsområden för 
bostäder, orange markering. 
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Hur kommunen vill öka bostadsbeståndet beskrivs bland annat i Översiktsplan 2030 
och Utbyggnadsstrategin. Eskilstuna kommun vill växa på ett hållbart sätt. Att skapa 
en långsiktigt tät och hållbar stadsbyggnadsstruktur ger miljömässiga, sociala och 
samhällsekonomiska fördelar. I första hand ska därför Eskilstuna växa och utvecklas 
genom att nya bostäder byggs inom den befintliga strukturen.  I översiktsplanen 
pekas ett antal områden ut i Skiftinge, som kommunen anser lämpliga att utreda för 
utbyggnad av i huvudsak bostäder. 
 

Utbyggnadsstrategin 
Utbyggnadsstrategin syftar till att skapa en sammanhållen stad, att förtäta staden på 
lämpliga platser och att möjliggöra nybyggnation av bostäder. Strategin siktar mot 
att skapa 5000 nya bostäder inom staden fram till år 2030. Stadsmiljöerna inom 
stadskroppen ska utvecklas mot en levande och attraktiv blandstad. Genom att 
förtäta i mellanrummen med nya bostäder och funktioner ska stadsdelarna bättre 
kopplas samman. Kvalitén i det offentliga rummet höjs och tillgängligheten till 
hållbara transporter ska öka.  
 

Stadsläkning  
Stadsläkningen är en viktig del av utbyggnadsstrategin som konkretiserar del av 
stadens behov av bostäder. Projektet är ett långsiktigt och förvaltningsövergripande 
arbete som bygger på övergripande mål från kommunens översiktsplan och 
utbyggnadsstrategin. I Stadsläkningen ingår stadsdelarna Skiftinge, Årby, Skogsägen 
och Lagersdal (Lagersberg, Råbergstorp, Fröslunda).  

Klimatplan 
I klimatplanen läggs kommunens mål, strategier och åtgärder fast för vad man kan 
och vill åstadkomma i klimatfrågan på kort och på lång sikt. Målen anger konkreta 
utsläppsnivåer och takten i omställningen för att kunna omsättas i åtgärder. Planen 
genomsyras av sju nationella mål: utsläpp av koldioxid, förnybar energi, effektiv 
användning av energi, reduktion av fossila bränslen och el för uppvärmning, 
reduktion av fossila bränslen för transporter, minskad klimatpåverkan av kost och 
konsumtion samt aktiv upphandling.   
 

Grönplan (ersätter befintlig Grönstrukturplan, Naturvårdsplan, 
Friluftsplan) -pågår 
Grönplanen är styrdokumentet för kommunens strategiska arbete med grönstruktur. 
Arbete med att ta fram grönplanen pågår. Den ska tydliggöra översiktsplanens mål 
och vara ett stöd för planering av bebyggelse och infrastruktur. Den ska vägleda 
när det gäller vad som ska sparas och nyskapas och hur det ska skötas och göras 
tillgängligt. Viktiga livsmiljöer för växt- och djurarter ska bevaras och skötas, 
biologiska samband stärkas och alla invånares behov av rekreation och motion i 
attraktiva utemiljöer ska tillgodoses, även när bebyggelse och invånarantal ökar. Den 
levande naturen finns både i och utanför de tättbebyggda områdena och har många 
viktiga funktioner som människan använder, det som kallas ekosystemtjänster. I det 
pågående arbetet med den nya grönplanen tas fasta på det värdet i grönstrukturen 
som försörjer staden med ekosystemtjänster och som får en allt större betydelse i en 
förtätad stad.  

 

Metod för Hållbar Stadsutveckling 
Metoden är ett verktyg för hållbar stadsutveckling 
med syfte att i tidigt skede säkerställa bred 
involvering, att projektet hanterar de målområden 
som krävs, att skapa samverkan och synergier, 
tydliggöra vilka resurser som krävs för att driva 
projektet och följa upp resultaten samt att 
anpassa och prioritera insatserna till det specifika 
projektområdet. Metoden har tagits fram i 
samverkan med Citylab Action, arrangerad av 
Sweden Green Building Council. Metoden är 
applicerbar på större stadsutvecklingsprojekt, 
främst vid nybyggnation på kommunalt ägd mark, 
men även som stöd vid utveckling av befintliga 
stadsdelar. 

 

Trafikplan 
Trafikplanen har som syfte att skapa förutsättningar 
för ett hållbart, säkert och jämställt transportsystem. 
Färdmedelsfördelningsmålet anger att 2030 
ska 61 % av Eskilstunas resor ske via gång- och 
cykel- eller kollektivtrafik. Att flytta över resor från 
personbilstrafik till andra hållbara transportslag 
bidrar till att nå miljömål. Hållbara transportslag 
är även mindre utrymmeskrävande än biltrafiken, 
vilket ger möjligheter till att förtäta staden. Balansen 
mellan rörelse och vistelse i staden får större 
fokus. Ur en socio-ekonomisk synvinkel är det 
lättare att skapa en blandad och integrerad stad 
där fokus ligger på hållbara resor till skillnad från 
en stad där biltrafiken är dominant. Genom att 
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Avfallsplan -pågår 
Avfallsplanen för Eskilstuna kommun är ett styrinstrument för att kretsloppsanpassa 
avfallshanteringen i kommunen. Planen innehåller strategiska mål, mätbara mål 
och åtaganden. Fokusområden är: förebyggande av avfall, minskad miljöbelastning, 
minskad nedskräpning, ökad återvinning samt information. Under de närmaste åren 
planeras insatser för att öka insamlingen av sorterat avfall för materialåtervinning. 
Ökat fokus sätts även på åtgärder för att minska uppkomsten av avfall i enlighet 
med EU:s avfallsdirektiv och Sveriges nationella avfallsplan. Åtgärder inom cirkulär 
ekonomi har också initierats. Revideringen av avfallsplanen påbörjades i slutet av år 
2016. 
 

Idrottspolitisk och kulturpolitisk plan 2016-2021 
Idrotten är en plats för lek och glädje, träning och tävling och det är en plats 
för alla. Idrott och motion finns både organiserad och icke organiserad, ideell 
och kommersiell. Det viktigaste är att invånare i kommunen är fysiskt aktiva och 
kommunen skapar förutsättningar för att höja hälsotalen och bidrar till ökad 
livskvalitet för flickor och pojkar, kvinnor och män. 

De övergripande målen för kulturen är att det ska finnas möjlighet för alla till eget 
skapande och att ta del av kultur. Planen har ett tydligt barnrättsperspektiv och barn 
och unga pekas ut som en prioriterad grupp för kulturpolitiken. 
 

Lokalförsörjningsplan 2017- 2021 
En plan för lokalförsörjningen avseende kommunal service och verksamhet 
(förskola, skola, äldreboende, gruppboende, servicelägenheter). Planen utgår 
från demografi, verksamhetens utveckling och kompletteras utifrån planerad 
bostadsutbyggnad i utvecklingsplanen. 
 

Barnrättsperspektivet 
FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling 1989 
och ratificerades av Sverige 1990. Enligt konventionens fyra grundprinciper får 
inget barn diskrimineras och barnets bästa ska alltid gälla. Alla barn ska ha rätt 
till liv och utveckling samt rätt att få komma till tals. 1998 antog riksdagen en 
nationell strategi för att implementera barnkonventionen. Där ställs tydliga krav på 
kommunen att utveckla barns och ungdomars inflytande och delaktighet i samhälls- 
och trafikplansfrågor samt att tydliggöra barnrättsperspektivet i det kommunala 
arbetet. Fyra av de 54 artiklarna i FN:s konvention om barns rättigheter har direkt 
tillämpning i den fysiska planeringen. Två av artiklarna handlar om barns rätt till 
dialog vid utformningen av deras livsmiljöer. De två andra har en direkt tillämpning i 
utformningen av staden.

satsa på kollektivtrafiken - vilken fler kvinnor än män använder - så bidrar vi till ökad 
jämställdhet i Eskilstuna. I trafikplanen finns ställningstagandet att stödja nollvisionen 
och att ingen i Eskilstuna ska omkomma eller skadas allvarligt i trafiken. 
 

Kollektivtrafikplan -pågår 
Trafik- och bebyggelsestrukturen ska anpassas till att skapa ett mer robust, effektivt 
och uthålligt samhälle. Det är viktigt att utgå från ökad kollektivtrafik för ökad 
tillgänglighet utan krav på tillgång till bil. God tillgänglighet till buss kombinerad med 
god turtäthet ska ge förutsättningar för ökad andel kollektiva lösningar i förhållanden 
till andelen biltrafik. Framtida linjenätsstruktur för kollektivtrafik ska genom ett robust 
och tydligt stomnät stödja samhällsplaneringen. Det är viktigt att utgå från aspekter 
så som stadsmässighet, framkomlighet, konkurrenskraft, tillgänglighet samt trygghet 
och miljö. I detta inkluderas även ett mer jämlikt och jämställt transportsystem där 
barnperspektivet och tillgängligheten för funktionshindrade beaktas. 
  

Cykelplan 
Cykelplanen är en konkretisering från 
Översiktsplanen och Trafikplanen. I den anges 
vilka åtgärder som är viktigast för att öka andelen 
cyklister. Cykeltrafiken ska prioriteras högre än 
personbilstrafiken. Målet är att andelen cyklister ska 
fördubblas fram till 2030 med utgångspunkt från 
andelen cyklister 2010. Fokus ligger på en förbättrad 
infrastruktur men påtalar även vikten av bra drift och 
underhåll. Då Eskilstuna, i förhållande till många 
andra större städer, är relativt platt och tätt finns 
goda förutsättningar för ökat cyklande. Genom att 
skapa cykelparkeringar av hög kvalitet vid bostaden 
och målpunkter (både privata och offentliga) stärks 
hela resan. 

Utöver att cyklingen bidrar till bättre miljö jämfört 
med bilen påvisas flera andra fördelar. Ökad 
folkhälsa är en viktig aspekt för en attraktiv stad, 
men även att cykeltrafiken bullrar mindre och inte har samma barriärpåverkan som 
biltrafiken, gör att den upplevs positiv och trivsam. Cykelplanen pekar också på att 
elcyklar, cykelkärror och lastcyklar blir allt vanligare och bättre. Detta gör att fler kan 
lösa sitt resbehov med cykel som transportmedel, dock under förutsättningar att 
utrymme för att mötas och parkera förbättras framöver. 
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Barnet har rätt till vila och fritid, lek och rekreation anpassat till dess ålder.  (Artikel 31) 
På tomter som ska bebyggas med bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, 
skola eller annan liknande verksamhet ska det på tomten eller i närheten av den 
finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. I detaljplaneringen 
ska behovet av friyta vägas gentemot andra allmänna - och enskilda intressen. 
Utomhusvistelse ska ge möjlighet till lek, utveckling och lärande både i planerad 
miljö och i naturmiljö. Utemiljön har stor betydelse för barns upplevelse av naturen 
såsom växter, djur och årstidsväxlingar. Tillgång till en varierad utemiljö skapar 
dessutom goda möjligheter för barnen att utveckla sin motorik. I Boverkets allmänna 
råd (PBL kunskapsbanken – en handbok om plan- och bygglagen) anges att ”Ett 
rimligt mått på friyta kan vara 40 m2 per barn i förskolan och 30 m2 per barn i 
grundskolan.” Eftersom friytan är viktig för skolor och förskolor bör samma krav gälla 
på friyta vid tidsbegränsade bygglov som vid permanenta bygglov. I Idrottspolitisk 
och kulturpolitisk plan 2016-2021 anges att skolgårdar ska utformas så att de 
stimulerar till lek, spontan rörelse och idrott för både flickor och pojkar, unga kvinnor 
och unga män ur ett barnrättsperspektiv. 
 

Jämställdhet, jämlikhet och integration 
Eskilstuna kommunkoncern har ett fortlöpande åtagande att med utgångspunkt i 
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna verka för att vara en inkluderande 
kommun där allas olikheter erkänns lika värde och tas tillvara. Kommunens arbete 
för demokrati, jämställdhet och mångfald, personlig frihet och integration innebär 
att motverka alla former av diskriminering. Begreppet integration omfattar såväl 
etnisk som social och åldersmässig integration. I stadsbyggandet handlar det om att 
i ett övergripande perspektiv skapa fysiska strukturer som understödjer integration. 
Detta innebär en strävan mot integrerade stadsdelar - det vill säga blandning av 
boende och verksamheter, att möjliggöra olika upplåtelseformer och hustyper på 
stadsdelsnivå - för socioekonomisk integration - samt att utforma det offentliga 
rummet till attraktiva och trygga platser så att möten naturligt sker i vardagen.

Stadens rumsliga karaktär har betydelse för människors sociala välbefinnande och 
hälsoutveckling. Stadens fysiska utformning påverkar hur människor möts och rör 
sig men även hur de upplever trygghet och tillit med mera.

• Barnets bästa ska stå i främsta rummet vid alla åtgärder som berör 
barnet. 

• Barnet har rätt att bilda sig en egen uppfattning, uttrycka sina åsikter 
och få dem beaktade utifrån sin ålder och mognad i frågor som berör 
henne eller honom. 

• Barnet har rätt till yttrandefrihet oberoende av vilket uttrycksmedel det 
väljer.

• Barn har rätt till vila och fritid, lek och rekreation anpassat till dess ålder.
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Arbetsprocess
En tydlig inriktning i uppdraget för utvecklingsplanen är att bredda kunskapen 
genom att bjuda in till dialog i olika former. Insamling av kunskap och synpunkter 
under arbetets gång skapar goda förutsättningar för en lyckad utveckling av 
området. Förutom de boende i området bör föreningar, fastighetsägare och andra 
verksamma i Skiftinge involveras och inkluderas under utvecklingsarbetets gång. 

Sedan ett antal år tillbaka har utvecklingsarbete pågått i Skiftinge. Utvecklingsarbetet 
inriktades på att få till stånd ett processinriktat och förvaltningsövergripande arbete. 
Nätverksbyggande och stödjande funktion till de lokala mötesplatserna och till 
boende och andra aktörer i stadsdelen är grunden i arbetet.  En bred samverkan 
finns sedan en tid i stadsdelen mellan:

• Boende
• Bostadsföretag
• Föreningar
• Skolor
• Företag
• Kommunens olika förvaltningar
• Landstinget

Under utvecklingsarbetet har en rad dialogtillfällen, enkäter och undersökningar 
genomförts vilket ligger som grund för det pågående stadsläkningsarbetet. Detta 
visas i tidsaxel på kommande uppslag:

Hjälp oss utveckla 

Skiftinge! 
Vad är bra och vad kan bli  
ännu bättre i din stadsdel? 

Välkommen på dialogmöte onsdag 23 november 
klockan 17.30 på Palatzet 

Då berättar vi om pågående planering 
av nya byggnader och mötesplatser.
Vi vill veta vad du tycker så passa på 
att prata med oss på mötet.

Vi ses! 
 
 

SKIFTINGECENTRUM

PARKFÖR ALLA
UTEMILJÖ

BOSTÄDER

MÖTES-PLATSER

Stadsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen

Läs mer på

eskilstuna.se/skiftinge

TRYGGHET
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Detaljplanarbetet för 
Skiftinge handelsområde 

påbörjas

2010 20122011 2013 2014 2015

Handelspolicy

Förslag nytt 
äldreboende

Dialog kring 
Översiktsplan 

2030

Handelspolicy som pekar ut Skiftinge 
handelsområde som ett område för 
expansion tillsammans med centrum och 
Tuna Park. 

Förslag med ett äldreboende 
placerat på kommunens tomtmark 
vid Långbergsparken. Med hänsyn till 
Långbergsparkens höga värde som grönyta 
och för rekreation beslutades att söka 
annan plats för placering av äldreboendet. 
Ny placering av äldreboende skall finnas 
inom ramen för stadsläkningsarbetet. 

Dialog kring Översiktsplan 2030 som 
anger inriktningen för den långsiktiga 
utvecklingen av den fysiska miljön för hela 
kommunen. Samråd och utställning av 
planen ställs ut på Palatzet. Översiktsplan 
2030 antogs av kommunfullmäktige (2013). 

Etablering av Skiftingenätverket. 
Nätverket består av lokala aktörer så som 
föreningsliv, kommunala verksamheter, 
vårdcentral, fastighetsägare, näringsidkare 
och kyrka. Nätverket är en del av det 
pågående stadsdelsutvecklingsarbetet och 
verkar för flera gemensamma aktiviteter 
exempelvis i form av trygghetsvandringar, 
stormöten, tematräffar och tillskapandet av 
en särskild nattvandringsgrupp. 

Ett antal SWOT-analyser och besök hos 
olika verksamheter i Skiftinge genomförs. 

Skiftingenätverket håller stormöten 
för boende och aktörer på Palatzet. Utökad 
nattvandring. 

En större sommarenkät genomfördes 
i stadsdelen (264 svar), som visar att 
skiftingeborna generellt trivs i och är 
stolta över sin stadsdel samt känner 
större trygghet än vad som redovisas 
i externa undersökningar och media. 
Utställning av resultat visas på Palatzet. 
Initiala kontakter togs med företrädare för 
olika intressen, fastighetsägare, kyrkan, 
näringslivsutvecklare, invandrarföreningar 
med flera. 

BarnGIS genomförs tillsammans 
med tre klasser i åldern 10 - 11 på skolan 
Skiftingehus, ett projekt för att öka barns 
inflytande i kommande stads- och 
trafikplanering. Det är väl känt att barn och 

unga vill vara med och påverka sin närmiljö, 
och enligt FN:s barnkonvention har de rätt 
till det. Men barn kan inte delta i samhället 
på samma villkor som vuxna. Planering 
och förvaltning måste därför anpassa sina 
metoder till deras förutsättningar. Inom 
projektet användes ”Barnkartor i GIS” 
som är ett verktyg för att få med barns 
perspektiv i planering och förvaltning av 
vår gemensamma utomhusmiljö inklusive 
trafikmiljön. Resultatet ska underlätta för 
planerarna att få del av barnens och skolans 
anspråk på närmiljön. 

Etablering av 
Skiftingenätverket SWOT-analyser 

genomförs

Förstudier tas fram för 
ombyggnad och renovering 

av Skiftingehus.

Skiftingenätverket 
håller stormöten

Sedan ett antal år har arbete pågått för utveckling av Skiftinge. Delar som i sin helhet 
är viktiga för det fortsätta arbetet.
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2016 2017 

Sommarenkät

BarnGIS 
genomförs

Fastighetsbolaget Victoria 
Park verksamma i området 

med uttalat ”långsiktigt 
förvaltningsarbete och 

socialt ansvarstagande för 
ett attraktivare boende”. 

Dialog med boende

Projektet 
”snyggare, 
tryggare 
Skiftinge” 
påbörjas

Informations-
möten

Workshop för 
allaktivitetsparken

Inom ramen för stadsdelsutvecklingen 
påbörjades projektet ”Snyggare, tryggare 
Skiftinge” med inriktning att öka upplevd 
trygghet, fler aktiviteter samt utveckla 
organisations- och näringsliv i Skiftinge. 
En delstudie genomfördes av stadsdelen i 
analysen av arbetet emot social oro.
 
Information kring Stadsläkningsprojektet 
har även spridits till boende genom 
Skiftingebladet, som når 2000 boende i 
Skiftinge, Sal och Ärsta. Skiftingebladet ges 
ut av Skiftingenätverket i samarbete med 
Eskilstuna Kommun och Victoria Park. 

Workshop med en fokusgrupp av unga 
tjejer för att skapa en ny mötesplats i form 
av en allaktivitetspark i Skiftinge. Här ska 
Skiftingeborna kunna gymma, grilla eller 
bara umgås. Långbergsparken spelar en 
viktig roll både för Skiftingebor och elever 
på Skiftingehus skola. Förhoppningen är 
att skapa en attraktiv mötesplats som ska 
koppla samman stadsdelen. 

Dialog och workshops angående 
utvecklingsplanen på Palatzet. 
Utvecklingsplanen presenterades vid 
två tillfällen och utvecklingsplanens 
intentioner diskuterades. Huvuddragen 

Dialog och 
workshops angående 
utvecklingsplanen på 

Palatzet

Förslag för skola 
och förskola som 
möter framtidens 

behov tas fram

Volymstudie av 
äldreboende Detaljplan för Skiftinge 

handelsomrdåde 

Samråd om 
utvecklingsplan

Beslut kring 
utvecklingsplan 

Skiftinge

i utvecklingsplanen presenteras och 
workshop hölls för olika grupper på 
mötesplatsen. Detta var ett viktigt verktyg 
för att i pågående arbete ytterligare få 
veta vad Skiftingeborna tycker är bra i 
stadsdelen idag och vad som kan bli bättre 
när det gäller stadsdelens utveckling på 
sikt. Dialogarbetet ligger som grund för 
utvecklingsplanen. 

I kommunens årsplan för 2016 finns en 
investeringsbudget beslutad för barn- 
och utbildningsnämnden för 2017 och 
2018 med tillhörande investeringsplan 
för 2019-2021 avseende ombyggnation 
av Skiftingehus skola. Den sammantagna 

kunskapen om nybyggnation, ny 
befolkningsprognos och det stora antalet 
nyanlända innebär att fokus läggs på att ta 
fram ett förslag för skola och förskola 
som möter framtidens behov av 
ändamålsriktiga lokaler som håller över tid. 

Beslut om uppdaterad utbyggnadsplan 
för äldreboende för hela kommunen 
antas. I denna anges ett behov av 
äldreboende motsvarande 60 lgh i 
Skiftinge. Äldreboendets placering söder 
om Skiftingehus förskola utreds och 
volymstudie tas fram.
 
Arbete med detaljplan för Skiftinge 
handelsområde pågår och samråd 
genomförs under våren.

Skiftingenätverket 
håller stormöten

Skiftingenätverket 
håller stormöten
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Färdplan
I tidslinjen nedan har vi samlat åtgärder och projekt som planeras i Skiftinge. Ansvaret 
varierar för de olika åtgärderna/projekten mellan olika förvaltningar inom kommunen 
och andra verksamma aktörer i Skiftinge. 

Under 2016 fick konstnären Ulrika Jansson 
uppdraget av Eskilstuna kommun att arbeta 

fram ett konstverk i en process med de boende 
i Skiftinge. Konstverket har vuxit fram i ett antal 

workshops med aktiva grupper verksamma 
på Palatzet. Det slutliga förslaget vill i en slags 

alternativ karta; ett konststråk, lyfta fram sådant 
som lockar till en personlig berättelse om 

platsen samt ge plats för möten och rörelse. 
Konststråket invigs juni 2017.

Tidigt 
utformningsförslag 

för östra Karl 
Hovbergsgatan. 

Skisser är framtagna 
för Karl Hovbergsgatan 

som beskriver vilka 
kvaliteter och bredder 

som önskas i framtiden 
för att få en förstärkt 

stadskaraktär på 
gatan och möjliggöra 
för kompletterande 

bebyggelse längs med 
sträckan.

Detaljplan för 
handelsområdet 

pågående. 
Granskning och 

beslut under hösten 
2017.

Avsiktsförklaring 
med Victoria Park 
för samarbete och 
gemensam målbild 
kring utvecklingen 

av Skiftinge centrum. 

Insatser för ökad 
attraktivitet och 
trygghet i tunnlar. 
Belysningssatsning 
för kommunens 

belysningsanläggningar 
som byts till LED (Light 
Emitting Diod) under 

2017.

Påbörja 
utrednings- 

och skissarbete 
för Skiftinge 

centrum.
Invigning av en 

Allaktivitetspark i 
Långbergsparken beräknas till 

hösten 2018.

Planerad start för 
ombyggnation av 

Skiftingehus skola.

Skiftingehus 
förskola 

byggs om.

Vidareutveckling av 
volymstudier inför 

byggnation av 
äldreboende söder 

om Skiftingehus förskola 
mot Karl Hovbergsgatan.

Utbyggnad av gång- 
och cykelväg till 

Sundbyholm planerad 
byggstart under 2018.

Pilotprojekt  för test i 
det offentliga rummet.

20182017

Arbete med 
detaljplan för 
bostäder vid 

Vårvägen pågår.
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Skiftinge i staden
Skiftinge, med Sal och Ärsta, är en stadsdel i norra Eskilstuna cirka tre kilometer 
från Eskilstuna centrum. Stadsdelen avgränsas i söder av E20, i väster av Årby 
naturreservat och friluftsområde och i norr och öster av jordbruksmark med 
insprängda skogspartier.

Mälarvägen, som förbinder Eskilstuna med Sundbyholm och Mälaren, skär diagonalt 
genom stadsdelen. Mälarvägen utgör i dagsläget den enda kopplingen till och från 
stadsdelen med bil och kollektivtrafik. Det finns två gång- och cykelförbindelser 
mellan Skiftinge och innerstaden: Sundbystigen som i nord-sydlig riktning passerar 
under E20 och två mindre tunnlar som via Årby naturreservat och friluftsområde 
leder till stadsdelen Årby och vidare in i staden. En cykelväg mot Sundbyholm är 
planerad för utbyggnad under 2018. 

Stadsdelen är till stor del uppbyggd under miljonprogramsperioden under 1960- 
och 70-talen. Cirka hälften av stadsdelens yta består av enfamiljsvillor. Den andra 
hälften av bostadsfastigheterna består av flerfamiljshus, från två- och trevåningshus 
till sjuvåningshus, grupperade i öppen form kring gemensamma gårdar.

Att skapa en långsiktigt hållbar stadsstruktur ger inte bara miljömässiga och 
sociala fördelar utan också ekonomiska vinster. Stadsdelarna bygger helheten, 
det vill säga staden, delområden och bostadsområden bygger i sin tur stadsdelen. 
Stadsstrukturen behöver präglas av närhet med korta avstånd mellan bostäder, 
service och arbetsplatser, fysiskt men även mentalt. Människors vardagsliv bestäms 
bland annat av närheten till service och funktioner i sina kvarter, sin stadsdel eller Karta Viktiga stråk i Skiftinge.

in till Eskilstuna centrum. Ett annat stråk 
via Årby kopplar mot Munktellstaden, Stiga 
Sports Arena och Munktellbadet vidare till 
resecentrum.  Detta stråk kommer med 
nya Skiftinge handelsområde, ny övergång 
på Mälarvägen, allaktivitetsparken och på 
sikt utbyggnaden av bostäder inom Årby 
norra bidra till upplevelsen av minskade 
avstånd. En robust stadsstruktur som läker 
samman staden – socialt och fysiskt – kan 
också ge förutsättningar för ett livskraftigt 
näringsliv och därmed arbetstillfällen.

staden. Det är viktigt att ha tillgång till bland annat livsmedel, vård, skola, lekplats och 
mötesplatser. Annat utbud som påverkar livsvillkoren är tillgång till kultur, motion/
idrott, föreningar, butiker, restauranger, natur och parker. Rumslig orättvisa och 
segregation kan uppstå om utbudet inte är jämt fördelat. 

Gena och trygga gång- och cykelmöjligheter är en förutsättning för att 
länka samman stadsdelen med staden som helhet liksom ett attraktivt 
kollektivtrafiksystem. Från Skiftinge löper Sundbystigen som ett gent stråk hela vägen 

Karl Hovbergsgatan

Skiftingestigen

M
äl

ar
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gen

Su
nd

by
st

ig
en

E20
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CENTRUM

2 km 3 kmResecentrum

Stadsparken

Munktellstaden

Arenan

Årby

Årby 
naturreservat

Mot Stockholm

Mot Örebro

Mot Sundbyholm

E20

SKIFTINGE

Karta Skiftinge i förhållande till målpunkter i staden.
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Skiftinge idag 
Baserat på tidigare genomförda aktiviteter (se Arbetsprocess) har en SWOT-analys gjorts där styrkor, svagheter samt hot och möjligheter för Skiftinge redovisas. 
Utvecklingsplanens förslag ska ta fasta på stadsdelens styrkor och möjligheter men också medvetet minimera och hantera dess svagheter och hot.

• Många boenden trivs i området med närhet till målpunkter som 
Skiftingehus, förskolor och natur.

• Cykelavstånd till Eskilstuna centrum.

• Stadsdelscentrum som uppfyller baskraven för boende med 
vårdcentral, stormarknad och Palatzet som viktig mötesplats för 
de boende.

• God kollektivtrafikförsörjning för arbete, fritid och rekreation.

• Grön stadsdel med privata innergårdar som uppskattas och skapar 
gemenskap bland de boende.

• Årby naturreservat och friluftsområde på gångavstånd. 

• Engagerade boende och verksamma samt fastighetsägare med 
vilja att förbättra. 

• Mångfald och mångkultur samt en ung befolkning med större 
andel barn och unga än Eskilstuna-genomsnittet är bra 
utgångspunkter för en levande stadsdel.

• Bussförbindelse mot Sundbyholm med bad och rekreation under 
sommartid.

STYRKOR

• Upprustning av Skiftingehus, centrumomvandling och allaktivitetspark bidrar till att höja kvaliteten i stadsdelen och har en dragningseffekt på människor som inte bor i stadsdelen. 

• Möjligheter att bättre koppla samman stadsdelen med hjälp av kompletterande bebyggelse.

• Möjlighet att tillgodose behovet av förskola, skola och äldreboende i takt med att nya bostäder byggs. Med god framförhållning kan man därmed undvika tillfälliga paviljonger på 
begränsade bygglovsbeslut. Detta ger både bättre boendemiljö och lägre kostnader.

• Satsningar på att höja kvalitén i det offentliga rummet kan ge mer liv mellan husen och skapa samhörighetskänsla mellan befintliga och nybyggda områden. 

• Förtätning stärker underlaget för befintlig och tillkommande närservice i stadsdelscentrum liksom för kollektivtrafikförsörjningen.

• Energieffektivisering. 

MÖJLIGHETER

• Ensidigt bostadsutbud.

• Kopplingar till angränsande stadsdelar är svaga.

• Otydlig uppdelning mellan privata och offentliga ytor.  

• Stor spridning mellan delområden socio-ekonomiskt.

• Boende upplever tunnlarna under E20 och Mälarvägen mot Årby naturreservat och friluftsområde som 
otrygga kopplingar. Även stråket genom Skiftingehus upplevs otryggt för gående och cyklister.

• Mentalt avstånd till och från Skiftinge.

• Behov av allmänt underhåll i det offentliga rummet.

• Tydliggörande av entréer till stadsdelen behövs liksom en vitalisering av centrum.

SVAGHETER

• Vi och dom-känsla mellan befintliga och nybyggda områden kan ge mindre samhörighetskänsla.

• Nya bostäder kan bli för dyra för boende i området och försvåra möjligheten för boendekarriär inom 
området. 

• Lång process att förändra den mentala bilden av Skiftinge.

HOT
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Ortofoto Bilder från Skiftinge med hänvisning till var de är tagna.
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Skiftinge Utvecklingsplan – förslag för framtida 
utveckling
Utvecklingsplanen för Skiftinge visar inriktning för utveckling av stadsdelen. 
Utvecklingsplanens förslag baseras på det som framkommit vid dialogträffar, 
workshop och samverkan inom arbetsgruppen samt det faktaunderlag som tagits 
fram och analyserats under arbetsprocessen. Utvecklingsplanens förslag presenteras 
som stadsbyggnadsprinciper tillsammans med inriktning för det fortsatta arbetet 
i Skiftinge. Föreslagen inriktning har tagits fram med syfte att bidra till en hållbar 
utveckling och har ofta bäring på fler än en av stadsläkningens strategier. Förslagen 
för det fortsatta arbetet med stadsutveckling i Skiftinge avses också bidra till att 
målen för stadsläkningsarbetet uppnås.

Skiftinge ska kännetecknas av en hållbar, sammanhållen och attraktiv stadsdel där 
det finns goda förutsättningar till ett gott liv. Målet med en hållbar, attraktiv och 
sammanhållen stad innebär att skapa jämlika förutsättningar för människor att 
leva ett bra liv. Föreslagna förändringar i den fysiska miljön ska bidra till en socialt 
sammanhållen stad där delarna bidrar till helheten och tvärtom. Förändringarna 
kräver dialog, investeringar och samarbete över förvaltningsgränser.

VISION STADSLÄKNING

STADSBYGGNADSPRINCIPER

Integration 

Förtätning
Mångfald

Kvalitet

  INRIKTNING FÖR 
FORTSATT ARBETE

Illustration Från Vision Stadsläkning 
till inriktning för fortsatt arbete.
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För Skiftinge handlar det om att skapa rumslig närhet och öppenhet mot omgivande 
delar inom stadsdelen och i förhållande till staden. Breda och ibland parallella 
vägar eller stora parkeringsytor innebär idag en upplevelse av stora avstånd inom 
Skiftinge. Fysiska strukturer som stödjer en rumslig integrering genom rörelser inom 
stadsdelen får den att hänga ihop. Rumslig närhet och rörelser inom stadsdelen 
samt mellan intressanta målpunkter och mötesplatser främjas också genom fysiska 
kopplingar.

Vi skapar fysiska strukturer som understödjer integration 
genom att överbrygga fysiska och mentala avstånd. Vi 
skapar förbättrad tillgänglighet genom att koppla samman 
och stärka förbindelserna mellan och inom stadsdelen 
och med övriga Eskilstuna. Då skapas förutsättningar för 
människor att få tillgång till stadens utbud och i större 
utsträckning mötas i vardagen.

M

K

I

F

Strategi INTEGRATION
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Stadsbyggnadsprincip – Att utveckla hållbara transporter 
och stärka viktiga gång- och cykelstråk
Närhet till kollektivtrafik är en viktig förutsättning för ett hållbart samhälle. Ökad 
tillgänglighet ger goda förutsättningar för minskad bilanvändning. Förbättrad 
och tillgänglig kollektivtrafik gynnar och skapar också goda möjligheter för 
arbetspendling samt tillgång till stadens serviceutbud. 

En god tillgänglighet ger förutsättningar till ett bättre sammanlänkat Skiftinge som 
bidrar till ökad trygghet och möjliggör ökad trygghet och möten mellan människor. 
Det handlar om närhet och att utgå från den gående människan. Att skapa möjlighet 
för kompletteringar av funktioner utmed och förstärkning av gång- och cykelstråk 
som underlättar vardagslivet samt att höja uppehållskvaliten längs dessa.

Inriktning för fortsatt arbete i Skiftinge 
• Stärka delar av Sundbystigen och Skiftingestigen genom tillägg av funktioner 

längs med sträckorna och i anslutning till dessa, vilket inbjuder till aktiviteter och 
rörelse under dygnet och de olika årstiderna. Aktiviteterna ska vara lätta att nå 
för många människor. 

• Skapa bättre fysiska kopplingar och minska barriäreffekten över Mälarvägen. Idag 
är det långt avstånd mellan övergångsställena, så förutom att se över befintliga 
övergångar föreslår utvecklingsplanen två nya gång- och cykelpassager: 
 - Där Rosstorpsvägen korsar Mälarvägen.  
 - Förlängningen av Eddavägen över Mälarvägen.

• De planskilda korsningarna i området ska utredas och studeras närmare. Särskilt, 
och närmast i tid, bör plankorsningarna under E20 ses över för att bidra till ökad 
trygghet och attraktivare entréer till Skiftinge.  

• I samband med utvecklingen av centrum skapas en ny centrumkoppling mellan 
Karl Hovbergsgatan och Skiftingestigen. Förslagsvis utformas denna som en 
boulevard som möjliggör för liv och rörelse i området där verksamheterna tillåts 
spilla ut på gatan. Utformningen och gestaltningen av den nya länken studeras 
närmare i samband med centrumutvecklingen. Ytan ska kunna användas för 
marknad vid behov.

• Skapa säkra, trygga och tillgängliga gc-vägar till och från hållplatserna och övrigt 
gc-nät inom stadsdelen vid utbyggnad. 

Illustration Tidig volymskiss på en framtida möjlig centrumkoppling 
mellan Karl Hovbergsgatan och Skiftingestigen. - AQ Arkitekter

• Underlätta för intermodala (byte mellan transportslag) resor genom att öka 
möjligheten till attraktiva cykelparkeringar i anslutning till hållplatserna och andra 
viktiga målpunkter.

• Utreda möjliga platser för pendlarparkering, bil till buss.

• En ny gång- och cykelväg ska koppla Skiftinge mot Svista industriområde.

• I samband med förtätningen längs Mälarvägen möjliggörs för gång- och cykel 
längs sträckan. 

• Från det nya handelsområdet vidare via Skiftingegatan och Blomstervägen 
föreslås en ny gång- och cykelväg.

• Ny gång- och cykelväg mot Sundbyholm (planerad utbyggnad under 2018).
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Stadsbyggnadsprincip – Att gå från trafikrum till stadsrum 
Det ska vara enkelt och attraktivt att röra sig inom Skiftinge och till övriga staden. 
Nya kopplingar ska komplettera det befintliga nätverket. Det handlar bland annat 
om att skapa tydliga och välkomnande entréer, skapa en finmaskigare trafikstruktur 
genom ny utformning och kompletteringar i dagens struktur.

Illustration Principbild för utformning av Mälarvägen.Flygfoto Mälarvägens utformning idag.

Inriktning för fortsatt arbete i Skiftinge 
• Mälarvägen och Karl Hovbergsgatan utvecklas från trafikrum till stadsrum genom 

att tillföra ny bebyggelse längs med gatorna, trädplantering och omdisponering 
av vägsektionen med smalare körbana och mer utrymme för gång och cykel.

• Genom att stärka befintliga förindelser och tillföra nya utmed Mälarvägen 
och Karl Hovbergsgatan ska nya korsningspunkter möjliggöra rörelse inom 
stadsdelen. 

• Delar av Karl Hovbergsgatan utvecklas som en stadsgata vid Skiftinge centrum.

• Entréerna till Skiftinge stärks och utvecklas.
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A

B

Exempelskiss för utformning av Karl Hovbergsgatan i tvärsnitt vid A i kartan.

Exempelskiss för utformning av Karl Hovbergsgatan i tvärsnitt vid B i kartan.
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Karta Position för sektioner.
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Ett viktigt redskap för att skapa en långsiktig hållbar stadsutveckling är att 
öka mängden och variationen av bostäder genom förtätningar på lämpliga 
platser. Förtätning medför att underlaget för service stärks och att befintlig 
utbyggd infrastruktur i form av gator och teknisk försörjning kan utnyttjas mer 
kostnadseffektivt. Möjligheterna att förbättra och utveckla kollektivtrafiken blir också 
större. I samband med förtätning av stadsdelen ökar också befolkningstrycket på 
befintliga parker och grönytor. Det blir då viktigt att bevara och utveckla kvaliteten 
på befintliga värdefulla och strategiskt belägna grönområden och att bevara de 
gröna kilarna in i stadsdelen för att bidra till biologisk mångfald och för rekreation 
och friluftsliv. Det är också viktigt att säkerställa nya parker och grönområden i 
stadsdelarna.

Genom att öka mängden och variationen av 
bostäder genom förtätningar på lämpliga platser, 
skapas förutsättningar för hållbara transporter, ökat 
utbud av service, möten och ökad trygghet.
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Stadsbyggnadsprincip – att komplettera med bebyggelse i 
strategiska lägen
I Skiftinge finns goda möjligheter att komplettera befintlig bebyggelse med både 
verksamheter och bostäder i strategiska lägen. Utbyggnad inom Skiftinge ska bidra 
till en tryggare stadsmiljö, underlag för bättre service och möjliggöra ett mer aktivt 
stadsliv. Ny bebyggelse ska skapa förutsättningar för och bidra till positiv utveckling 
av det offentliga rummet.

Inriktning för fortsatt arbete i Skiftinge 
• Ny bebyggelse i stadsdelen lokaliseras huvudsakligen: 

- Inom utvecklingsområdet kring framtida utvecklat centrum  
- Längs Karl Hovbergsgatan och Vårvägen 
- Längs Mälarvägen 

• I Översiktsplanen 2030 finns ett antal utpekade utredningsområden för 
framtida bostäder i anslutning till Skiftinge. Med bakgrund av inriktningen med 
stadsläkningsarbetet och utifrån stadsbyggnadsstrategin samt att ytterligare 
kunskapsunderlag tagits fram föreslås att ändringar görs i samband med 
revideringen av översiktsplanen. Områden som är aktuella för ev. ändringar 
beskrivs nedan:  
 
a) Sals hage pekas ut i ÖP 2030 som område med förtätningspotential. I 
denna utvecklingsplan efter fördjupad analys föreslås att detta område tas 
bort i revideringen av ÖP. En förtätning här skulle riskera en grön kil med höga 
rekreativa och ekologiska värden som många människor gynnas av idag.  
 
b) Del av kv. Diademet 3:1 och Skiftinge 1:1 finns utpekat i ÖP, området ligger 
bullerutsatt och föreslås att tas bort i revideringen av ÖP. 
 
c) Vid naturlandskapet i norra Skiftinge utpekas i ÖP 2030 ett större 
utredningsområde för bostäder. Inriktningen i utvecklingsplanen innebär 

omfattande exploatering i Skiftinges centrala läge, som stödjer stadsläkningens 
intentioner. Delar av de i ÖP  utpekade området har höga naturvärden samt 
värde för närrekreation dvs. stort värde för ekosystemtjänster. Mot bakgrund 
av detta föreslås omfattningen av detta utbyggnadsområde utreds vidare i 
revideringen av ÖP.

• Vid uppförande av ny bebyggelse och vid upprustning av befintlig ska hög 
ambition råda för att uppnå ett lågt energibehov i alla skeden och minimera 
nettoutsläpp av växthusgaser.

• Ny bebyggelse liksom i samband med renovering och tillägg i befintligt 
bostadsbestånd ska respektera och ta hänsyn till Skiftinges rumsliga struktur och 
arkitektoniska värden.

• Ny bebyggelse ska utformas med hög arkitektonisk kvalitet. 

• Kommunen ska som beställare och fastighetsägare föregå med gott exempel 
gällande arkitektonisk kvalitet vid ny- och ombyggnation.

• I samband med utbyggnad ska grönområden med rekreativa, sociala eller 
biologiska värden (se Karta s.44) bevaras och ges utrymme att utvecklas för att 
skapa en god livsmiljö.

• Eskilstuna kommuns flexibla parkeringsnorm gäller som vägledning vid planering 
och som krav vid bygglov för fortsatt utbyggnad av området. Parkering ska i 
huvudsak lösas på fastighetsmark. Fastighetsägaren ansvarar för att möjlighet 
till parkering av cykel och bil anordnas i tillräcklig omfattning för boende och 
verksamheter. 

• Cykelparkeringar ska ligga nära entréerna och vara väderskyddade.

• Stadsmässiga värden eftersträvas i samband med utbyggnaden i Skiftinge 
vilket bland annat innebär att markytor för parkering tas i anspråk. Kraven 
på bilparkering måste således lösas genom parkeringsgarage eller på 
fastighetsmark. 

• Eskilstuna kommun ska tillsammans med framtida byggherrar arbeta aktivt med 
åtgärder som främjar hållbart resande för att motivera en låg parkeringsnorm för 
den nya bebyggelsen. Bilpool kan exempelvis vara en sådan åtgärd.



Utvecklingsplan - Skiftinge Del 2 - Utvecklingsplan

36

Vi skapar ett brett utbud av kvalitativa platser, rum 
och stråk och ökad diversitet i bostadsutbudet för att 
bidra till levande och attraktiv stadsdel liksom ökad 
mångfald i grönstrukturen vilket skapar förutsättning 
för robusthet ur ekosystemperspektiv.

En stadsform som ger goda förutsättningar att leva upp till hållbarhetskriterierna 
är den funktionsintegrerade. Genom att blanda funktioner uppnås en mer 
levande stadsdel, där människor rör sig under alla tider på dygnet, vilket i sig 
ökar säkerhet och trygghet. Detta förutsätter verksamheter som inte inverkar 
störande på omgivningen, exempelvis genom transporter eller andra olägenheter 
för omgivningen som buller eller luftutsläpp. I en sådan stadsdel placeras 
verksamheterna i första hand utmed trafikerade gator. Att öka integrationen innebär 
också nya grepp för att blanda bebyggelsetyper och upplåtelseformer.
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Stadsbyggnadsprincip – att skapa ett bredare 
bostadsutbud
Bostadsutbudet i Skiftinge är idag relativt ensidigt med en majoritet av hyresrätter. 
Utvecklingen med tillkommande utbyggnad ska skapa förutsättningar för större 
valmöjligheter inom stadsdelen och komplettera befintligt bostadsbestånd. 
En blandning av hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt eftersträvas ända ner på 
kvartersnivå. Förutsättningar för att göra bostadskarriär inom Skiftinge ska öka. 

Inriktning för fortsatt arbete i Skiftinge 
• Ny bebyggelse ska bidra till en ökad variation av bebyggelsetyper.

• Varje aktör ska vid nybyggnation eller renovering av befintligt bostadsbestånd 
möjliggöra ett utbud av olika prislägen inom stadsdelen för att möjliggöra 
bostadskarriär.

• En variation av aktörer som involveras i den framtida utbyggnaden/utvecklingen 
eftersträvas.

• Tillkommande bebyggelse ska bidra till en ökad blandning av upplåtelseformer 
och lägenhetsstorlekar i området. Exempelvis efterfrågas mindre 
hyreslägenheter i Skiftinge.

Inspirationsbild Exempel på lägre bebyggelse. Inspirationsbild Exempel på högre bebyggelse. Inspirationsbild Exempel på stadsradhus.
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Stadsbyggnadsprincip – att eftersträva blandstaden
Idag används ytor och byggnader i Skiftinge ofta för bara en funktion. Framöver 
eftersträvas blandstadsprincipen, d v s funktionsblandning av bostäder, kontor, kultur 
och service som tillsammans ger liv och rörelse i stadsdelen. Funktionsblandning 
tillsammans med närhet, tillgänglighet och användbarhet ökar möjligheter till ett 
aktivt liv i Skiftinge.

Inriktning för fortsatt arbete i Skiftinge 

• Krav ställs på flexibilitet i utformningen av bottenvåningarna för att möjliggöra 
olika funktioner i samband med ny-/ombyggnation i centrala lägen och längs 
med viktiga stråk. Detta möjliggör en omvandling till lokaler på sikt om det 
inte finns underlag för verksamheter i dagsläget. Funktioner som uteplatser, 
servering och gatuförsäljning ska få möjlighet att ”spilla” ut på gatan.  

• Skapa entréer mot gatan. 

• Förskolor- och skolbyggnader utvecklas och anläggs i strategiska lägen i takt 
med områdets utveckling. Förskole- och skolbyggnader ska vara flexibla 
med tillräckliga och kvalitativa ytor för lek- och utevistelse. De ska placeras 
och utformas så att byggnader och utemiljöer även kan användas för andra 
aktiviteter efter skoltid eller under lovtider. Stor hänsyn ska tas avseende 
dagsljusinsläpp, buller och ventilation i skolmiljöerna. Ytor ska värnas invid Ärsta 
skola och Sals Hage för att möjliggöra framtida expansion. 

• Äldreboende med 60 lägenheter i anslutning till centrum, söder om Skiftingehus 
förskola mot Karl Hovbergsgatan planeras.

• Alternativa boendekoncept och boendeformer, exempelvis trygghetsboende och 
nya äldreformer ska utredas.

Inspirationsbild Exempel på verksamheter 
som bidrar till livet på gatan.

Inspirationsbild Exempel från 
Malmö med lokaler i bottenplan.
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Hur attraktiv och hållbar en stad är avgörs av hur människor faktiskt använder den. 
En god stadsmiljö är organiserad så att återkommande behov och sysslor – som att 
ta sig till och från jobb och skola, handla mat, umgås med vänner och släkt, hämta 
barn, motionera och kanske delta i föreningsliv eller kulturaktiviteter – är lätta att 
hantera. Genom att sträva efter hög kvalitet i tillskott och förändringar kan Skiftinges 
attraktivitet som helhet förbättras. Genom att utforma attraktiva och trygga rum 
kan möten naturligt ske i vardagen. Det är en viktig del för upplevelsen av livskvalité 
och ingången är därför att all förnyelse ska höja kvaliteten i det offentliga rummet. 
Rumslig integration med angränsande stadsdelar och inom Skiftinge sker genom 
att ta tillvara byggnader, struktur och användning. Ett attraktivt stadsrum bidrar 
till trygghet, orienterbarhet och bjuder in till utevistelse. I staden utgör också det 
offentliga rummet en viktig del av barns livsmiljö. Bra utformat skapar det offentliga 
rummet närhet, tillhörighet och utbyte mellan människor och grupper.

Genom att sträva efter hög kvalitet i tillskott 
och förändringar av bebyggelse och platser kan 
områdets attraktivitet som helhet förbättras. 
Attraktivt utformade och trygga rum ger 
förutsättningar för naturliga möten i vardagen. 
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Stadsbyggnadsprincip – att stärka det offentliga rummet 
genom nya attraktiva torg, parker och gator
Det offentliga rummet i staden är en viktig arena för vardagliga möten mellan 
människor. Det ska skapa förutsättningar för samspel och integration genom att vara 
en attraktiv mötesplats för alla, på lika villkor. Det är rummen mellan byggnaderna 
som skapar liv och mötesplatser i staden. Det är här man ser andra människor 
och själv kan bli sedd, vilket skapar förutsättningar för möten mellan människor. 
Att använda sig av de offentliga rummen är nödvändigt för alla invånare i staden 
oavsett om man tar sig fram till fots, med cykel, kollektivtrafik eller bil. I en jämlik 
stad som är tillgänglig för alla är det därför viktigt att alla människor kan känna sig 
säkra och trygga på gator, torg och i parker. Men de offentliga rummen innehåller 
inte bara nödvändiga aktiviteter utan de kan också bli viktiga platser att vistas på 
längre stunder. För att sådana, mer frivilliga och spontana aktiviteter, ska uppstå 
måste de offentliga rummen utformas så att de är trivsamma, upplevelserika och 
bekväma. Det innebär till exempel att det ska finnas gott om plats på trottoarerna, 
att gator och torg ska vara vindskyddade och att det ska finnas aktiviteter som lockar 
många. Stadens utemiljöer innefattar inte bara offentliga rum, utan även privata 
och halvprivata utemiljöer som trädgårdar eller kvartersgemensamma gårdar. Att 
ha tillgång till både offentliga, halvprivata och privata utemiljöer är en viktig kvalitet i 
stadsdelen.

Inriktning för fortsatt arbete i Skiftinge
• Skapa nya mötesplatser som i sin utformning bjuder in till möten mellan 

människor och bidrar till ökad trivsel och trygghet. 

• 2018 ska utbyggnad av en allaktivitetspark i Långbergsparken stå klar. Parken ska 
utgöra en mötesplats i Skiftinge med fokus på aktiviteter för alla åldrar och bidra 
till ökad rekreation och social interaktion i sitt närområde. En plats för rörelse 
och möten, samtidigt som den ska hjälpa till att skapa identitet i Skiftinge. Parken 
ska upplevas trygg och tillgänglig och ska innehålla ett stort utbud av aktiviteter 
och kvaliteter som gör att den kan användas hela året. Utformningen av parken 
har tagits fram i dialog med olika förvaltningar på kommunen, samt med stor 
input från fokusgruppen av unga tjejer på Palatzet i Skiftinge. 

• Skapa förutsättningar för flexibilitet i utformningen av bottenvåningarna för att 
möjliggöra olika funktioner i samband med utveckling av bebyggelse utmed de 
centrala delarna av Mälarvägen och Karl Hovbergsgatan. 

Inspirationsbild Exempel på kvalité i det 
offentliga rummet som bidrar till vistelse.

Illustration  Långbergsparken 
blir nya allaktivitetsparken. 
Ytan utformas 
mångfunktionellt och 
planeras innehålla Eskilstunas 
första parkourpark (längs 
med Sundbystigen), ett 
scentorg, en boulepark och 
möjligheter att uppleva konst 
och natur. Utbyggnad under 
2018. - Malin Christensson, 
Stadsbyggnads-förvaltningen. 

• Gemensam nämnare för det offentliga 
rummet är det ska vara tillgängligt för alla. 

• Öka kvaliteten på de offentliga rum som 
finns idag genom såväl stora som små 
insatser. Det kan handla om allt från att 
möjliggöra fler sittplatser och förbättra 
belysningen till att ta ett helhetsgrepp 
på platsen. Utveckla attraktiva gång- 
och cykelstråk där förslagsvis områdets 
historia och konst synliggörs.  
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Stadsbyggnadsprincip – att stärka Skiftinge centrum
En viktig del för Skiftinge är utvecklingen av ett levande centrum som välkomnar 
besökare, lockar till liv och rörelse och utgör en naturlig mötesplats för 
Skiftingeborna. Dagens centrumbyggnad är i sin utformning sluten, exkluderande 
och upplevs som otrygg. 

Inriktning för fortsatt arbete i Skiftinge
• Ta vara på kvaliteten där Sundbystigen korsar Skiftingestigen genom att utveckla 

platsen till en mötesplats/ torg. Förutsättningar för investering och utformning 
av ett torg på platsen ska utredas.

• Framtida centrum binder samman Vårdcentralen med Karl Hovbergsgatan 
och vidare mot nya handelsområdet genom en boulevard. Anslutande 
bebyggelse ska utformas med flexibla bottenvåningar som ska möjliggöra för en 
omvandling av lokaler på sikt. 

• P-ytan framför centrum omvandlas till en yta för bostäder med förutsättningar 
för verksamheter i bottenplan.

Vårdcentralen

Su
nd

by
st

ig
en

Skiftingestigen

Skiftingehus

Karl HovbergsgatanIca MAXI Illustrationsbild Stärka Skiftinge centrum. 

Inspirationsbilder Ett centrum 
att vara stolt över, en levande 
mittpunkt i Skiftinge.
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Stadsbyggnadsprincip – att utveckla gröna och rekreativa 
värden på allmän platsmark 
Det gemensamma gröna är ett viktigt bidrag till en attraktiv och hållbar stadsmiljö. 
När staden växer och antalet människor på samma yta ökar, behövs mer grönska 
av olika slag i både nya och befintliga strukturer. Skiftinge ska erbjuda ytor med hög 
kvalitet för park, gröna stråk, torg och andra mötesplatser. Genom att skapa en 
variation i utbudet av de gröna kvaliteterna i stadsdelen skapas förutsättningar för alla 
människor att röra sig i naturen. I ett bostadsområde bidrar de gröna värdena både 
till välbefinnande, folkhälsa och identitet. 

Träd bidrar till en bra luftkvalitet, klimatanpassning och ett grönt attraktivt stadsrum. 
En omväxlande grön närmiljö ger alla människor möjlighet att koppla av eller att 
utöva olika fritidsintressen – utan att behöva resa iväg. Närmiljön inom och runt 
stadsdelen bör erbjuda exempelvis natur, parker, gröna stråk, innergårdar och gröna 
mötesplatser. Det handlar om att utforma platserna och höja och förbättra kvalitén 
för att minska risken för slitage och otrygga grönytor. 

Inriktning för fortsatt arbete i Skiftinge 

• Parker och andra mötesplatser ska vara lättillgängliga och utformas så att de 
bidrar till ökad trivsel, trygghet och hälsofrämjande aktiviteter året runt.

• Långbergsparken utvecklas till en allaktivitetspark och bidrar till att stärka 
områdets kvalitet som mötesplats. Invigning hösten 2018.

• Genom att utveckla och förstärka funktioner i grönstrukturen som gynnar viktiga 
ekosystemtjänster som vattenrening, luftrening och biologisk mångfald skapas 
förutsättningar för en hållbar stadsdel. Att synkronisera ekologiska strukturer 
med rekreativa strukturer där det är möjligt ger synergieffekter som är positiva 
för områdets utveckling. Kvaliteten på de ytor som utpekas som grönytor av 
högt värde (se Karta s.44) ska utvecklas i syfte att bidra till en sammanhängande 
grönstruktur som gynnar ekosystemtjänster.

• Bevara och utveckla grönytor med stort värde ur ett socialt och rekreativt 
perspektiv.

• Vid utformning av torg, gator och stråk ska grönska utgöra ett viktigt inslag. 

• Utforma inbjudande entréer till Årby naturreservat och friluftsområde med syfte 
att locka till ökad vistelse i området. 

• Uppmuntra till utformning av attraktiva innergårdar och närmiljöer i samband 
med planering av bebyggelse i området.

• Gårdsmiljöerna ska bjuda in till utevistelse och skapa förutsättningar för lek och 
umgänge.

Illustrationbild Nya kvaliteter i det gröna rummet. Foto till vänster visar 
motsvarande yta idag - Stina Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen. 
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Stadsbyggnadsprincip – att utveckla biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster i Skiftinge
Ekosystemen är livsnödvändiga för oss människor. Tack vare ekosystemens helt 
naturliga funktioner uppstår det vi kallar ekosystemtjänster (EST). Tjänsterna 
uppstår när människan drar nytta av dessa funktioner. En av de mest basala 
ekosystemtjänsterna är produktion av livsmedel för både människor och andra djur. 
Både globalt och lokalt handlar det bland annat om att växtligheten åstadkommer 
luftrening och temperaturreglering eller att växtligheten fångar upp och fördröjer 
avrinningen av dag- och regnvatten och därmed möjliggör både direkt avdunstning 
och rening genom bakteriers nedbrytning av föroreningar i jordlagren och därmed 
bildningen av rent grundvatten. Ekosystemtjänsterna bidrar både direkt och indirekt 
till människors välbefinnande.  

 Begreppet Ekosystemtjänster omfattar även kulturella ekosystemtjänster, dvs. 
rekreativa och sociala strukturer, vilket gör det lättare att se viktiga sammanhang 
och kunna prioritera så att det blir möjligt att uppnå synergieffekter. I Eskilstunas 
nya grönplan som blir färdig under 2017 tar vi fram strategier för prioriterade 
ekosystemtjänster i tre skalor, staden, i stadsnära zon och på landsbygden. I 
olika skalor kan olika metoder att gynna biologisk mångfald vara lämpliga. I en 
tättbebyggd miljö behöver det ställas högre krav på gestaltning av t.ex. öppen 
dagvattenhantering och på att ytor ska kunna vara mångfunktionella. I Skiftinge 
kan begreppet ekosystemtjänster (EST) bidra till en hållbar utveckling. Närheten till 
befintliga naturvärden ses som en stor potential för områdets attraktivitet.

Ekosystemtjänster som begrepp har utvecklats de senare åren och har sin grund i 
det ohållbara utnyttjandet av våra naturresurser. Den grundläggande förutsättningen 

Inriktning för fortsatt arbete i Skiftinge
• Stärka och utveckla befintliga spridningskorridorer för växter och djur, framför 

allt längs med Karl Hovbergsgatan och Mälarvägen. Detta möjliggörs genom 
exempelvis att träd planteras längs med sträckorna. Träd bidrar dessutom till en 
bra luftkvalitet, klimatanpassning och ett grönt attraktivt stadsrum.

• Bevara och värna områden med höga värden för biologisk mångfald. 

• I samband med expansion och nybyggnation av skolor och förskolor ska 
närbelägna gröna miljöer värnas. Dessa är särskilt viktigt för pedagogik och 
utevistelse. 

• Möjliggöra för områden med hög biologisk mångfald att bättre kopplas samman 
och skapa nätverk. 

• Uppmuntra till stadsodling på allmän platsmark och likväl inom kvartersmark. 

• Hantera dagvatten som ett gestaltande element i det offentliga rummet. Ta 
tillvara lågpunkter för ytavrinning som finns i Skiftinge genom att på strategiska 
platser synliggöra dagvattnet. (EST=vattenförsörjning- och hantering)

• Skapa lärande miljöer som ökar kunskapen och intresset för ekomiljöer och 
vattenförbrukning i stadsdelen. (EST=naturpedagogik)

Inspirationsbild Exempel på 
öppen dagvattenhantering.

för att ekosystemen ska fungera är 
den biologiska mångfalden. Globalt 
sett utarmas denna idag i rasande 
takt. Beaktande av ekosystemtjänster 
handlar framför allt om bevarande 
och utvecklande av grön- och blå 
(=vatten)struktur. En tät stad behöver 
en genomtänkt struktur som 
inkluderar ekologiska system med 
rik biologisk mångfald. På så sätt 
kan skapas ett ekologiskt robust och 
motståndskraftigt (resilient) Skiftinge.

Inspirationsbild Möjlighet för 
stadsodling, exempel från Lagersberg.
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Genomförande
Utbyggnader och föreslagna förändringar i Skiftinge kommer att ske succesivt (se 
färdplan på sid 18) Utvecklingsplanen skall därför ses i ett längre perspektiv. Vissa 
delar genomförs inom en snar framtid medan andra kräver vidare utredningsarbete, 
detaljplan eller är beroende av andra beslut/förutsättningar. 

Huvudsaklig del av den mark som föreslås för utbyggnad ligger på kommunal mark. 
Övriga delar som föreslås för utbyggnad i anslutning till kommunens mark ägs av 
Victoria Park AB, som är den största privata markägaren i stadsdelen. Att utveckla 
och stärka Skiftinge samt verka för utbyggnad är genom utbyggnadsstrategin ett 
uppdrag för kommunen. Tillsammans med den största fastighetsägaren har därför 
en avsiktsförklaring upprättats om gemensam viljeinriktning för kommande arbete i 
Skiftinge. 

Innan utbyggnad av bostäder kan ske måste nya detaljplaner upprättas. Detaljplanen 
sätter ramarna inför bygglovet som visar vad som skall byggas. Detaljplanen består 
av en plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande. Till planen hör också 
en plan- och genomförandebeskrivning samt illustrationskarta som ska underlätta 
förståelsen och tydligt visa på förutsättningar och syfte med detaljplanen. För att 
starta ett detaljplanearbete krävs ett positivt planbesked och att planuppdraget 
godkänns i Stadsbyggnadsnämnden. 

Läs mer om planprocessen på https://www.eskilstuna.se/bygga-bo-och-miljo/
stadsplanering-och-byggande/stadsplanering/detaljplanering/planprocessen.html

Förslag på etappindelning 
Utvecklingsförslagets inriktning säkerställs huvudsakligen genom kommande 
etappindelade detaljplaner och utredningar i området. Detaljerad avgränsning är 
inte gjord i detta skede och exakta gränser för detaljplaneområden fastställs senare. I 
kartan redovisas en viljeinriktning för etappernas utförande över tid. Utöver utpekade 
utbyggnadsområden kan initiativ om förtätning inom privat mark bli aktuellt. 

Skiftinge centrum 

Etappområdet föreslås vara det mest exploateringstäta där det utöver bostäder 
möjliggörs för äldreboende, kontor, offentlig service, verksamheter i bottenplan och 
mötesplatser. 

Karl Hovbergsgatan västra del 

Etappområdet gränsar till Årby naturreservat och friluftsområde. Den kompletter-
ande bebyggelsen i området föreslås för en blandning av flerbostadshus och radhus 
som i skala och utformning tar hänsyn till platsens förutsättningar och närheten till 
Årby naturreservat. 

Illustrationsbild Möjlig framtida utveckling av Skiftinge centrum. - AQ Arkitekter
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Illustrationsbild Tidigt 
skissförslag på framtida 
utveckling av Karl 
Hovbergsgatans västra del.

Karl Hovbergsgatan 
östra och 
parkeringsytor längs 
Vårvägen 

Utbyggnaden utmed 
Karl Hovbergsgatan 
och Vårvägen föreslås 
för en blandning av 
olika bebyggelsetyper 
ex. flerbostadshus 
och radhus. 
Lämplig skala och 
utformning behöver 
studeras i fortsatt 
arbete för mötet 
med angränsande 
villabebyggelse.
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Karta Etapper för fortsatt arbete.
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Mälarvägen 

Utbyggnad utmed Mälarvägen samt framtida utformning 
av Mälarvägen kräver ytterligare utredningar och 
framtagande av planeringsunderlag bland annat med 
hänsyn till buller och befintliga ledningsstråk.

Dialog och samverkan 

För Skiftinges utveckling är det viktigt att många 
olika aktörer deltar på olika sätt - var för sig och i 
samverkan med varandra. Kommunen, fastighetsägare, 
verksamhetsutövare, föreningar och boende kan alla 
ha en roll i att verka för områdets utveckling och ökade 
attraktivitet. Det kan gälla olika typer av aktiviteter och 
evenemang för att skapa intresse för området eller 
samverkan för att genomföra förtätning av olika delar av 
området. 

Detaljplaneprocessen som ett forum för dialog 

Skiftinge är ett bostadsområde med en stor mångfald 
av människor och många engagerade boende och 
verksamma. Dialogtillfällen ska skapa delaktighet under 
hela planprocessen. Tillsammans med boende och 
verksamma kan den fysiska miljön utvecklas så att den ger 
förutsättningar för att leva ett bra liv. Människor med olika 
ålder, bakgrund och erfarenheter bidrar till olika idéer och 
perspektiv som berikar ett levande samhälle. 

Nycklar: 

• Särskilt vikt ligger på att få ungas och kvinnors 
delaktighet under planprocessen. 

• Inarbetade evenemang i området används som forum 
för att informera om pågående planarbeten. 

• Tillfällig användning av ytor ex. i form av pilotprojekt 
eller tillfälliga evenemang kan vara ett sätt att pröva 
platsens funktion i dialog med boende. 

• Viktiga platser (t ex allaktivitetsparken, nya platser och 
torg) utvecklas tillsammans med boende och andra 
intressenter och ger boende möjlighet att utveckla sitt 
eget närområde.
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