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En mer sammanhållen stad
- Utvecklingsplan för ett bra liv i Skiftinge
Eskilstuna växer snabbt. Det behövs drygt 600 nya bostäder varje år. För att växa 
hållbart måste bebyggelsen främst öka i områden som redan är bebyggda och där 
det finns kollektivtrafik. Prioriterade områden är stadsdelarna Skiftinge, Skogsängen, 
Lagersberg, Råbergstorp, Fröslunda och Årby. 

Ett långsiktigt arbete pågår för att undersöka hur vi kan utveckla och koppla 
samman dessa stadsdelar. Det gör vi genom att bygga nya bostäder och ge bättre 
förutsättningar för service och hållbara transporter. Vi kallar det ”stadsläkning”. Mer 
trivsamma stråk, utvecklade grönytor och en blandning av mötesplatser ger en mer 
sammanhållen stad.

I möten och enkätundersökningar har vi frågat boende, bostadsföretag, föreningar 
och verksamheter hur Skiftinge kan bli bättre. Det har bidragit till förslaget till 
utvecklingsplan som en arbetsgrupp inom kommunen tagit fram. 

Mål för stadsläkning och utveckling av Skiftinge
l  skapa en bättre sammanhållen stad

l  bidra till jämlika livsvillkor

l  bidra till ökad mångfald och blandning  
  av bostäder och kommunal service

l  skapa förutsättningar för lokal service  
  och ekonomi

l  bidra till att utveckla stadens  
  hållbara transporter

l  utveckla och bredda ekosystemtjänster*

l  ge förutsättningar för högre resurs-  
  och energieffektivitet

    Skiftinge ska vara ett hållbar, sammanhållen och attraktiv stadsdel.  
    Här ska finnas förutsättningar för ett bra liv. Det skapar vi genom: 

Förtätning
l  Öka mängden och variationen av bostäder på lämpliga platser.  
  Ny bebyggelse föreslås placeras huvudsakligen:

  n  kring ett framtida utvecklat centrum

  n  längs Karl Hovbergsgatan och Vårvägen

  n  längs Mälarvägen 

l  Ny bebyggelse ska bidra till en ökad blandning av upplåtelseformer  
  och lägenhetsstorlekar i området.

l  Alternativa boendeformer, exempelvis trygghetsboende och nya former för  
  äldreboende, ska utredas.

Hållbara transporter
l  Skapa bättre kopplingar och minska barriäreffekten över Mälarvägen

l  Öka tryggheten och attraktiviteten i tunnlarna under E20

l  I samband med utbyggnad kring ett framtida centrum ska en ny koppling  
  skapas som bidrar till liv och rörelse i området.

l  Utreda möjliga platser för pendlarparkering

Grönstruktur
l  Parker och andra mötesplatser ska vara lätta att ta sig till och trivsamma.  
  De ska utformas så att de bidrar till ökad trygghet och aktiviteter året runt.

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

l  Vid utbyggnad och nybyggnation av skolor och förskolor ska gröna områden  
  i närheten värnas. Dessa är viktiga för pedagogik och vistelse utomhus.

l  Uppmuntra till stadsodling på allmän platsmark och inom kvartersmark.
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Exempel på stadsodling i Lagersberg 
Foto: Simon Allinggård

Visionsbild Skiftinge  
©Gehl Architects

*) Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster från naturen som vi människor drar nytta 
av. Antingen gör vi det direkt, som när växter producerar syre, eller genom en insats, som 
när vi brukar jorden för att odla livsmedel.

Ekosystemen är livsnödvändiga för oss människor. Parker och grönområden i tätort 
bidrar till värdefull rekreation. De renar också luft och vatten, reglerar temperatur, tar upp 
nederbörd och dämpar buller.



Utvecklingsplanen  
i sin helhet hittar du på  

eskilstuna.se/skiftinge
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UTVECKLINGSPLAN

Skiftinge
Samråd 15 juni - 15 september

Nu finns ett förslag på utvecklingsplan för Skiftinge. Planen ska vara 
ett stöd i Skiftinges utveckling. Den ska fungera som vägledning för 
kommande detaljplaner och olika utvecklingsprojekt.
Tanken är att utveckla Skiftinge utifrån de styrkor och kvaliteter som finns här. 
Föreslagna förändringar kommer att ske succesivt, på både kort och lång sikt.  
Vissa delar kräver mer utredningsarbete, detaljplan eller är beroende av andra  
beslut innan de kan bli verklighet. 

Framför allt handlar det om att komplettera Skiftinges bebyggelse med bostäder, 
lokaler och annan kommunal service. Viktiga platser som torg och parker ska 
utvecklas till trygga platser som bidrar till möten, liv och rörelse. Breda vägar 
och stora parkeringar upplevs idag som att det är stora avstånd inom Skiftinge. 
Utvecklingsplanen föreslår en annan utformning som ökar tillgängligheten  
både inom stadsdelen och till  
övriga Eskilstuna.

Vad är en utvecklingsplan?
Utvecklingsplanen ska ge förutsättningar för en helhetssyn kring Skiftinges 
framtida utveckling och inför kommande planering. Det färdiga arbetet ska 
också fungera som vägledning för utvecklingsprojekt med olika initiativtagare.
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Årby naturreservat

Öppet hus
Passa på att ställa frågor om  
förslaget på samrådsmötet.

Tid och plats
Onsdag 23 augusti 
klockan 17.30-19.00  
på mötesplats Palatzet

Välkommen!
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Torshälla

Eskilstuna 
centrum

Skiftinge

Vad tycker du? 
Dina synpunkter är värdefulla!

Synpunkter lämnas skriftligt  
senast 15 september 2017 till:

sbf-planavdelningen@eskilstuna.se 

eller

Eskilstuna kommun 
Planavdelningen 
631 86 Eskilstuna

Hjälp oss att 
utveckla Skiftinge! 

15 juni - 15 september finns utställningen på följande platser  

eskilstuna.se/skiftinge 
Palatzet i Skiftinge 

Värjan, Alva Myrdals gata 5
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Område för Skiftinge  
utvecklingsplan
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