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SAMMANFATTNING

I samband med framtagandet av en ny detaljplan 
för en del av Skiftinge för att pröva en möjlighet till 
förtätning av bostäder inom befintligt bostadsom-
råde har Eskilstuna kommun givit WSP i uppdrag 
att ta fram en antikvarisk förundersökning i syfte 
att klargöra kulturhistoriska förutsättningar. Bilagt 
till denna utredning finns även en konsekvensbe-
dömning av aktuellt förslag. 

Skiftinge är ett bostadsområde i nordöstra Eskilstu-
na. Stadsdelen är tydligt avgränsad med samman-
hängande bebyggelse. I söder avgränsas stadsdelen 
av väg E20. I öster angränsar ett större skogsom-
råde, i norr ansluter det omväxlande skogs- och 
småbrutna odlingslandskapet. I Väst ligger Årby 
naturreservat. Utredningsområdet avgränsas av 
föreslaget nytt planområde, med närmast liggande 
kvarter. 

Skiftinge är ett talande exempel på en brytningstid 
i Eskilstuna. Området planerades optimistiskt för 
fortsatt expansion av staden i tron på ekonomisk 
tillväxt. Vid 1970-talets början var den en gång så 
starka industriperioden i Eskilstuna i mångt och 
mycket över. Dessa ambitiösa bostadsprojekt be-
hövdes med det inte lägre. Skiftinge byggdes i detta 
skede och tycks aldrig ha blivit helt färdigställt. 

Bostadsområdet uppvisar typseparerad 
bostadsbebyggelse av småhus och flerbostadshus.
Skiftinges planstruktur är intakt och oförändrad 
sedan uppförandet av området. Dock har området 
inte utförts i sin helthet enligt planerna. Skiftinge 
visar trots det på flera av de bärande principer-
na för det sena 1960-talets och tidiga 1970-talets 
stadsplaneringsideal. Ur ett nationellt och lokalt 
perspektiv är den kulturhistoriska relevansen för 
Skiftinge som kulturmiljö relativt låg. Detta då det 
både nationellt och lokalt finns flertalet tydligare 
och fullt ut genomförda exempel på bostadsområ-
desbyggande från tiden. 

Skiftinge som helhet bedöms känsligt för tillägg 
som kraftigt bryter mot enhetligheten och den 
övergripande strukturen i hela området. Området 
är känsligt för inledande av biltrafik och parkering 
i direkt närhet av bostadshusen. Områdets parke-
ringsplatser utgör potentiella ytor för nyexploate-
ring under förutsättning att detta sker med anpass-
ning till områdets kulturhistoriska värden.  
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UPPDRAG, SYFTE & METOD
Denna kulturmiljöutredning är en förut-
sättningslös förundersökning inför planarbete. 
Förundersökningen specificerar vilka kulturhisto-
riska värden som finns inom området samt vilken 
historia och berättelse som området representerar. 
Som en del av metoden för den kulturhistoriska 
värderingen ingår en avgränsning av vilket kultur-
historiskt sammanhang och vilken historia miljön 
berättar. Avgränsningen i tid är därför en 
del av utredningen och analysen av kulturmiljön.
 
Förundersökningen tar inte ställning till något en-
skilt förslag till förändring eller bevarande, utan en 
förundersökning avgränsats så att den identifierar 
förutsättningar, kulturhistoriska värden och förslag 
på råd och riktlinjer. Dessa ska bidra till att främja 
en fortsatt möjlighet till läsbarhet av den kulturhis-
toriskt intressanta miljön i förhållande till sannolik
ka åtgärder.

Den kulturhistoriska utredningen och värde-
ringen genomförs enligt Riksantikvarieämbe-
tets Plattform för värdering och urval, Värde-
ringen görs i tre steg. 

I det första steget avgränsas en berättelse, den-
na utgörs av en tids- eller processkontext eller 
en blandning av dessa båda. I det andra steget 
identifieras vilka uttryck som är bärande och 
möjliggör att berättelsen är utläsbar. I detta 
steg ingår även en bedömning i vilken grad 
miljön återspeglar berättelsen och hur relevant 
berättelsen är. I det tredje steget bedöms det 
kulturhistoriska värdet utifrån lagstiftningens 
begrepp.

Uppdraget
I samband med framtagandet av en ny detaljplan 
för en del av Skiftinge för att pröva en möjlighet 
till förtätning av bostäder inom befintligt bostads-
område har en antikvarisk förundersökning tagits 
fram som redogör för kulturmiljöns förutsättning-
ar. Vidare kommer en konsekvensbeskrivning att 
tas fram för det specifika förslaget av exploate-
ringsplanerna för Skiftinge. 

Utredningen innefattar en värdebeskrivning, en 
beskrivning av befintlig bebyggelse avseende om-
rådets värden, behov och tålighet. Rapporten ska 
fungera som ett vägledande underlag vid komman-
de ärenden i området. Förundersökningen ska ge 
en sammanfattande beskrivning av planområdets 
kulturhistoriska utveckling och värden. Med förun-
dersökningen som grund utförs sedan konsekvens-
bedömning. 

Källor och litteratur
Som underlag för rapporten har arkivmaterial från 
Eskilskällan använts. Som referenslitteratur har 
bland annat Att bygga ett land av C Caldenby, Att 
underhålla bostadsdrömmen av Laila Reppen och 
Sonja Vidén samt Lika fast olika, Eskilstuna stads-
museum. 
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UTREDNINGSOMRÅDE &
AVGRÄNSNING
Skiftinge är ett bostadsområde i nordöstra Eskilstu-
na. Stadsdelen är tydligt avgränsad med samman-
hängande bebyggelse. I söder avgränsas stadsdelen 
av väg E20. I öster angränsar ett större skogsom-
råde, i norr ansluter det omväxlande skogs- och 
småbrutna odlingslandskapet. I Väst ligger Årby 
naturreservat. 

Utredningsområdet avgränsas av föreslaget nytt 
planområde, med närmast liggande kvarter. Hän-
syn tas även till hela stadsdelens gällande struktu-
rer och särskilda attribut. 
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1
Att vårda, stärka 
& utveckla  
kulturmiljön

Nationella kulturmiljömål
Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer 
som bevaras, används och utvecklas.
Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet 
att förstå och ta ansvar för kulturmiljön.
Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam 
källa till kunskap, bildning och upplevelser.
En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär 
att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen



8

KULTURHISTORISKT VÄRDE 

Skiftinge som helhetsmiljö har ett kulturhistoriskt 
värde. Miljön representerar en tydligt avgränsad 
tidskontext som kan berätta om en annan tids 
stadsplaneideal. Området visar till viss del på re-
kordårens stadsbyggnadsideal och bostadsbyggan-
de under 1960- och 70-talet. Områdets planstruktur 
är överlag välbevarad. 

Den bärande berättelsen
Skiftinge berättar om ett av Eskilstunas stora stads-
byggnadsprojekt i efterkrigstidens Sverige. Detta 
i en tid när industrin gick på högvarv och behovet 
av nya bostäder var stort, till följd av den växande 
arbetskraften som flyttade till staden. Dessa nya 
bostadsområden uppfördes ofta på tidigare jord-
bruksmark till gårdar som låg i stadens utkant. 

Runt om i landet var det vanligen det offentliga 
och kommunerna som tog initiativ till byggande 
av nya bostäder och stadsdelar. De nya bostäderna 
som uppfördes skulle vara moderna, ljusa, prak-
tiska och anpassade efter den moderna familjen. 
Hög standard och närhet till service präglade hela 
stadsbyggandet, detta genomsyrade i regel även 
utemiljöerna där rekreation och möjlighet till lek 
och umgänge utomhus prioriterades.

Skiftinge är ett talande exempel på en brytningstid 
i Eskilstuna. Området planerades optimistiskt för 
fortsatt expansion av staden i tron på ekonomisk 
tillväxt och en stark industri. Under projektets 
gång förändrades verkligheten. Vid 1970-talets 
början var den en gång så starka industriperioden 
i Eskilstuna i mångt och mycket över. Dessa ambi-
tiösa bostadsprojekt behövdes med det inte lägre. 
Skiftinge byggdes i detta skede och tycks aldrig ha 
blivit helt färdigställt. 

Presentation av miljön

Skiftinge är en tydligt avgränsad stadsdel som 
stod färdigt för inflyttning i början av 1970-talet. 
Stadsdelen är belägen norr om E20 och omger av 
skogs och jordbruksmark. Bebyggelsen består av 
flerfamiljshus i form av trevånings lamellhus, höga 
skivhus intill vilka en centrumanläggning med 
butiker och skola är belägna. Områdets norra del är 
bebyggt med småhus och i öster finns ett par kvar-
ter med något större villor. Bebyggelsen är struk-
turerad gruppvis efter typ. Området är planerat 
efter trafiksepareringens principer och biltrafiken 
leds utanför flerfamiljshusbebyggelsen till avskilda 
parkeringsplatser. 

En stor del av Skiftinges bebyggelse samlas kring 
Långbergsparken. Ditåt vänder sig både småhus, 
flerbostadshus och skola. Parken bjuder in till mö-
ten mellan de boende och innehar flera olika funk-
tioner. Huvudkaraktären i parken är en stor öppen 
gräsyta med inslag som ska stimulera till sport och 
rörelse hos barn och unga och erbjuder också beva-
rad skogbevuxen naturmark med promenadstråk. 
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Värdefulla uttryck, egenskaper & 
särdrag inom utredningsområdet

Grönstruktur
Området präglas av en påtaglig grönska. Stora par-
tier med naturliknade skogsmark samsas med min-
dre lundar, planteringar och större öppna gräsade 
ytor för lek och sport. Grönstrukturen i området 
går inte att avgränsa utan genomsyrar hela plane-
ringen, de få platser med mer sammanhängande 
hårdgjord mark är tillfartsvägar och parkerings-
ytor. Stadsdelen präglas snarare av stad i park, än 
av park i stad.

Trafikseparering
Området har en utpräglad trafikseparering som 
inte möjliggör någon genomfartstrafik. Bilar och 
motordrivna fordon trycks bort från bostadskvarte-
ren och parkerna och hänvisas till trafikleder runt 
området. Parkeringarna är samlade i ytor i områ-
dets utkant, varvid bilen är tydligt frånvarande i 
stadsrummet.

Blandad men ordnad skala
Flera olika våningshöjder och volymer förekommer 
i området, såväl småhusbebyggelse med villor som 
större skivhus i sju våningar och flerfamiljshus i tre 
våningar samt en låg centrumanläggning. Bygg-
nadsvolymerna är tydligt ordnade efter höjd, där 
områdets centrala delar har en högre bebyggelse, 
områdets mer perifera delar utgörs av villor och 
småhus.

Tydliga rumsligheter
Grönskan i området skapar tydliga gröna rumslig-
heter med en växelverkan av öppna gröna ytor, läg-
re vegetations så som buskage, lövträdslundar och 
trädridåer kring mer naturlika skogsdungar och 
skogspartier. Hela området har en tydlig och påtag-
lig landskapsarkitektur där landskapets är tydligt 
format och skulpterat för att skapa spänningar i 
miljön. Bebyggelsens placering i landskapet skapar 
även den rumsligheter och en växelverkan mellan 
vad som upplevs som offentliga grönmiljöer och 
mer halvprivata gröna gårdar.

Enhetlig men varierad gestaltning
I området förekommer förutom en varierad skala 
och volymverkan även stor variation i fasadmateri-
al och annan gestaltning. I villaområdena förekom-
mer stor variation mellan de olika byggnaderna. 
Bland flerfamiljhusen ses tydliga grupperingar där 
tegel förekommer på de större volymerna i de mer 
centrala delarna och puts dominerar de mer perife-
ra och lägre volymerna. 
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• Trafikseparering med inmatningsgator (säckga-
ta) som ansluter till parkeringsplatser och gara-
ge. Kringled runt området saknas.   

• Avskild stadsdel där omkringliggande natur-
mark angränsar området.

• Strukturellt organiserad bebyggelse gruppvis ef-
ter byggnadstyp skapar mindre delområden och 
förenklar orientering inom stadsdelen.

• Centrum och servicebebyggelse som skola och 
förskola centralt i området. 

• Stor gemensam park centralt i området med 
flerfamiljshus, fri från biltrafik. Byggnadskvarter 
av lamellhus är placerade i grönområdet utkant. 
Innergårdar skapar mer intima rumsbildningar i 
parken.

Planstruktur

• Hög bebyggelse endast i anslutning till centrum. 
En homogen höjd om tre våningar för övriga 
lamellhus i hela området.. Småhus och villor har 
gemensamma formspråk och storlekar. 

• Mellan bebyggelsen finns bevarade kilar av 
kuperad skogsmark som ger mjuka inramningar 
och avgränsningar mellan olika byggnadsgrup-
per. 

• Ingen tydlig entré in till området. Passager med 
gångvägar mellan husen är entréer in till gården.

Den centrala gemensamma parken.
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Småhusområde

Småhusområde

Villaområde

Verksamhet

Centrum
Skola

Park

Park/skola

Högre bebyggelse

Lägre bebyggelse

Lägre bebyggelse

Lägre bebyggelse
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• Den upprepande gestaltningen vad gäller 
materialval, placering av fönster, balkonger och 
entréer är genomgående i flerbostadshusen. 

• Svagt lutande sadeltak som avslutas med en 
plåtbeklädd fris. Möte mellan olika materialval 
så som puts, tegel, plåt på fasader och klinker 
och trä i entréer.  

• Bebyggelsen av flerbostadshus är vänd med 
entré och balkonger mot gården. Anonyma bak-
sidor vänds mot gaturummet och mot omgivan-
de park.

• Individuellt utformade villor har starkt gemen-
sam gestaltning gällande formspråk och materi-

Gestaltning

alval och bildar tillsammans en tydlig enhet likt 
de regelbundna kvarteren av lamellhus.

• Villorna är placerade i högre terräng. Högre den-
sitet av bevarad skogsmark kring villorna bidrar 
till upplevelsen av skilda rum. Flerfamiljshusen 
är  placerade i förhållandevis plan och öppen 
terräng.  

• Lamellhus placerade i park med gräsytor intill 
fasadliv skapar en mjuk kontext till de strama 
byggnaderna. Kvarteren skapar en barriär mel-
lan parken och parkeringsplatser med biltrafik. 
Gräsmattor mot parkering och gata avgränsas av 
kantsten. 

Grönytor intill fasad skiljer flerbostadshusen från 
bilparkering.

Villor i mexitegel är förlagda något högre i topogra-
fin med grön kil till parkeringsområdet. 

Entréer mot innergårdarna. På tomterna växer många barrväxter. Villorna är för-
lagda i mer organiska kvarter än flerfamiljshusen. 
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KULTURMILJÖNS KÄNSLIGHET & TÅLIGHET

Känslighets- och tålighetsanalysen utgår från 
risken att de utpekade värdena förstörs eller 
minskar vid förändring eller tillägg. Analysen 
klargör kulturmiljöns möjlighet att ta emot nya 
inslag utan att dess kulturhistoriska karaktär 
eller värde påtaglig förändras. Grunden i ana-
lysen är de värdebärande uttrycken, strukturer 
och samband som är särskilt nödvändiga för 
företeelsens helhet och relevans. Utan dessa 
riskerar miljöns möjlighet till kunskapsförmed-
ling att gå om intet. 

Skiftinges känslighet & tålighet

Skiftinge är en bevarad miljö som uppförts under 
en avgränsad tid med gemensam planering för hela 
området och representerar en tydlig tidskontext. 
Detta gör Skiftinge med Salområdet känsligt för 
större strukturella förändringar. Området bedöms 
också känsligt för tillägg som inte utförs med hän-
syn till miljöns befintliga karaktärsdrag och värde-
bild. 

Bevarade naturkilar av kuperad skogsmark, en 
bilfri parkmiljö med intima innergårdar samt en 
gruppvis sortering av byggnadstyper är viktiga ka-
raktärsdrag och befintliga kvaliteter som grundar 
sig i den ursprungliga gestaltningstanken. 

Inom utredningsområdet finner vi samtliga av 
dessa karaktärsdrag. Utredningsområdet bedöms 
ha viss tålighet för nybyggnation och tillägg för-
utsatt att det sker på ett sätt som säkerställer att 
kvaliteterna och områdets läsbarhet bibehålls. 

Skiftinge som helhet bedöms känsligt för tillägg 
som kraftigt bryter mot enhetligheten och den 
övergripande strukturen i hela området då detta 
kan försvåra läsbarheten av området. Områdets 
struktur är känslig för uppluckring av trafiksepa-
reringen samt placering av nya byggnadstyper på 
flera olika platser. Området är känsligt för inle-
dande av biltrafik och parkering i direkt närhet av 
bostadshusen då detta kraftigt bryter mot områdets 
grundläggande gestaltnings och planeringsprinci-
per. 

Potential för förtätning

Områdets parkeringsplatser utgör potentiella ytor 
för nyexploatering under vissa förutsättningar. En 
ny byggnadsgrupp bedöms kunna uppföras inom 
området utan att kulturhistoriska värden behöver 
förvanskas. Dessa kan gestaltas med hänsyn till 
grönstrukturen, områdets sammantagna värde och 
omkringliggande bebyggelse. 
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AVGRÄNSNING
- analys av potential

Potential för förtätning 
med bostäder

Mycket känslig park 
och naturmark

Mycket känsligt stråk 
och siktlinje
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RÅD & RIKTLINJER 

Bevarande och utvecklande står inte i motsats till 
varandra, befintliga värden kan mycket väl berika 
och användas i utvecklingen av ett område. I förval-
tandet samt förändringen av äldre miljöer bör de 
kulturhistoriska värdena utgöra en grundförutsätt-
ning för den vidare planeringen.

Vid en framtida exploatering, utveckling eller 
förvaltning av området bör utgångspunken göras 
utifrån området kvalitéer utifrån områdets moder-
nistiska stadsbyggnadsideal. 

3. Stärka miljön

• Vid renovering av befintliga byggnader bör ur-
sprunglig färgsättning tas fram och återställas.

• Kopplingen till omgivande naturområden kan 
med fördel stärkas genom exempelvis anläg-
gande av gång- och cykelstråk med elljusspår. 
Detta kan även illustrera den tänkta dragningen 
av kringleden och bostadsområdets planerade 
omfattning.  

2. Hänsynsfull utveckling 

• Ny bebyggelse kan med fördel utformas med 
till exempel indragna balkonger, upprepande 
fönstersättning och huvudentréer mot gården, 
istället för mot gatan.

• Ny bebyggelse kan placeras på öppna parke-
ringsytor utanför den befintliga flerbostads-
husstrukturen.

• Ny bebyggelse bör placeras med grönyta in till 
fasaden. Hårdgjorda ytor bör i största möjliga 
mån undvikas. 

• Ny bebyggelse bör följa befintlig  
lamellhusstruktur. Slutna kvarter bör undvikas. 1. Med varsamhet

För att tillgodose plan- och bygglagens  
varsamhetskrav

• Stor hänsyn ska tas till områdets tydliga karaktär 
och ska vara utgångspunkt vid förändring. 

• Parkmiljön ska bevaras och nya tillägg ska utfö-
ras utifrån ursprungliga idéer och ideal. 

• Stor hänsyn ska tas till den befintliga strukturen, 
med bebyggelsens placering som bildar tydliga 
gårdsrum inom parkrummet och mot gaturum-
met. 

• Grönstrukturer i form av små höjder med natur-
lig vegetation tillsammans med den samman-
tagna parkmiljön ska värnas och bevaras. 

• Ny bebyggelse ska placeras och utformas med 
stor hänsyn till den befintliga miljöns kulturhis-
toriska strukturer och gruppering av byggnads-
typer. 

• Gestaltning av ny bebyggelse ska ske med hän-
syn till befintlig gällande takformer, proportioner 
och materialval.

• Parkeringsplatser och biltrafik hålls separerad 
från bostäderna i parkmiljö.

Modernismens karaktärsdrag och estetik 
beskrivs på sidan 35.
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LAGSTIFTNINGENS KRAV

I Plan- och bygglagen (PBL) hanteras särskilt vär-
defull kulturmiljö genom förvanskningsförbudet 
och avvägningarna mellan allmänna och enskilda 
intressen.  

Vid ändring i den byggda miljön ska alltid bebyg-
gelse och byggnadsverk utformas och placeras på 
ett sådant sätt som är lämpligt med hänseende till 
en god helhetsverkan. 

Om en väsentlig egenskap går förlorad eller om 
områdets särart/karaktär väsentligt ändras sker 
en förvanskning. För att undvika en förvanskning 
måste därför bärande karaktärsdrag, egenskaper 
och särarter identifieras och pekas ut. Dessa ska 
skyddas och ligga till grund för val av ändringar 
och vidare exploatering, för att det kulturhistoris-
ka värdet inte ska minska. Förvanskningsförbudet 
gäller alltid, och ska följas av alla, såväl kommunen 
som fastighetsägare och hyresgäster. Förvansk-
ningsförbudet ska tillämpas vid alla åtgärder som 
berör miljön.
 
Kommunens ansvar 
Kommunen har enligt lagstiftningen ett särskilt 
ansvar vid planläggning och frågor om lov i sär-
skilt värdefulla miljöer. Det är kommunens ansvar 
att det allmänna intresset bevakas och prioriteras. 
Kommunen har även ett uttalat ansvar att skydda 
de särskilt värdefulla kulturmiljöerna vid planlägg-
ning. Detta innebär att kommunen inte kan utarbe-
ta en detaljplan som skadar den särskilt värdefulla 
kulturmiljön och ska besluta om lämpliga bestäm-
melser som garanterar ett fullgott skydd för miljön.

Centrala begrepp i plan- och bygglagen (PBL)

I plan- och bygglagen regleras skydd och 
hänsyn till kulturmiljö utifrån hur värdefull en 
byggnad eller bebyggelsemiljö är. Det centrala 
begreppet i lagstiftningen är särskilt värdefull.
Särskilt värdefulla byggnader eller bebyggelse-
miljöer får inte förvanskas och ska skyddas vid 
planläggning.

För att avgöra om en byggnad är särskilt vär-
defull eller inte, finns vägledning i Boverkets 
byggregler. Initialt ska byggnaden uppfylla ett 
grundkriterium, att belysa tidigare samhällsför-
hållanden eller samhällsutveckling.

Förutom grundkriterierna, måste också en viss 
sällsynthet vägas in för att avgöra om byggna-
den eller bebyggelsemiljön är särskilt värdefull;

• Byggnaden eller bebyggelsen ska särskilt 
väl belysa tidigare samhällsförhållanden 
eller samhällsutveckling. Det innebär 
att byggnaden eller bebyggelsen på ett 
ovanligt tydligt sätt illustrerar eller påvisar 
tidigare samhällsförhållanden eller sam-
hällsutveckling.

• Byggnaden eller bebyggelsen har få mot-
svarigheter. Typen/företeelsen är ovanlig 
lokalt, regionalt eller nationellt, vilket moti-
verar ett bevarande. 
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Plan- och bygglagen ( 2010:900)

Kulturmiljö i Plan- och bygglagens  
andra kapitel

2 kap. 6 § 1 PBL
 
Vid planläggning, i ärende om bygglov och vid 
åtgärder avseende byggnader som inte kräver 
lov enligt denna lag ska bebyggelse och bygg-
nadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn 
till
 
1. stads- och ladskapsbilden, natur- och kultur-
värden på platsen och intresset av en god hel-
hetsverkan.

Kulturmiljö i Plan- och bygglagens  
åttonde kapitel

8 kap. 17 § PBL
 
Ändring av en byggnad och flyttning av en bygg-
nad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn 
till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara 
byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoris-
ka, miljömässiga och konstnärliga värden.

8 kap. 13 § PBL
 
En byggnad som är särskilt värdefull från histo-
risk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnär-
lig synpunkt får inte förvanskas.
   
  Första stycket ska tillämpas också på
1. Andra anläggningar som är bygglovspliktiga 
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd 
av 16 kap. 7 §,
2. tomer i de avseenden som omfattas av skydds-
bestämmelser i en detaljplan eller i områdesbe-
stämmelser, 
3. allämna platser,
4. bebyggelseområden.

Boverkets föreskrifter för särskilt 
värdefull byggnad/bebyggelse 
(BFS 2011:6)

En byggad kan vara en sådan särskilt värdefull 
byggnad som avses i 8 kap. 13 § PBL antingen för att 
den har sådana värden i sig eller för att den utgör en 
väsentlig del av en särskilt värdefull bebyggelsemiljö. 
Vad som sägs om byggnader gäller även för bebyg-
gelseområden.

En byggnad kan vara särskilt värdefull om den tyd-
liggör tidigare samhällsförhållanden. 
Exempel på detta är: 
• Byggnader som representerar en tidigare vanlig 

byggnadskategori eller konstruktion som nu har 
blivit sällsynt.

• Byggnader som belyser tidigare bostadsförhål-
landen, sociala och ekonomiska villkor, arbets-
förhållanden, olika gruppers livsvillkor, stads-
byggnadsideal eller arkitektoniska ideal samt 
värderingar och tankemönster.

• Byggnader som har representerat för lokalsam-
hället viktiga funktioner eller verksamheter.

 
En byggnad kan även vara särskilt värdefull om den 
tydliggör samhällsutvecklingen. 
Exempel på detta är:
• Byggnader som till exempel illustrerar folkrö-

relsernas framväxt, massbilismens genombrott, 
immigration eller emigration.

• Byggnader som har tjänat som förebilder el-
ler på annat sätt varit uppmärksammade i sin 
samtid.

• Byggnader som präglas av en stark arkitektonisk 
idé.

En byggnad kan också vara särskilt värdefull om den 
i sig utgör en källa till kunskap om äldre material 
och teknik.

En byggnad kan vara särskilt värdefull från konst-
närlig synpunkt om den uppvisar särskilda estetiska 
kvaliteter eller har en hög ambitionsnivå med avse-
ende på arkitektonisk gestaltning eller i utförande 
och materialval eller i konstnärlig gestaltning och 
utsmyckning.

En byggnad kan även vara särskilt värdefull om den 
värderas högt i ett lokalt sammanhang. Exempel på 
detta kan vara byggnader som haft storbetydelse i 
ortens sociala liv eller för ortens identitet eller i loka-
la traditioner.

I begreppet särskilt värdefull byggnad ligger att 
byggnaden särskilt väl ska belysa ett visst förhållan-
de eller i sitt sammanhang har få motsvarigheter 
som kan belysa samma förhållande.
Byggnader från tiden före 1920-talets bebyggelseex-
pansion, som har sin huvudsakliga karaktär bevarad, 
utgör idag en så begränsad del av byggnadsbestån-
det att flertalet av dem kan antas uppfylla något av 
kriterierna för särskilt värdefull byggnad.
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2
Kulturhistorisk 
utredning

Den kulturhistoriska värderingen genomförs enligt Riks-
antikvarieämbetets Plattform för Värdering och urval. 
Värderingen görs i två steg. Initialt avgränsas en berättelse, 
denna utgörs av en tids- eller processkontext eller en bland-
ning av de två. I det andra steget identifieras vilka uttryck 
som är bärande och möjliggör att berättelsen är utläsbar 
i detta steg ingår även en bedömning i vilken grad miljön 
återspeglar berättelsen och hur relevant berättelsen är.
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ÖVERGRIPANDE OMRÅDESBESKRIVNING

Landskapsbild

Stadsdelen är förlagd på gammal åkermark i jord-
brukslandskap i utkanten av staden. Topografin 
är flack med inslag av barrskogsbeklädda bergiga 
höjder. Området är inbäddat i omgivande barrskog. 
Stadsdelen är tydligt avgränsad men anknyter i 
sin gestaltning till närliggande bostadsområden 
från samma tid som Årby i söder och Slagsta i väst. 
Söder ifrån ansluter stadslandskapet på andra sidan 
den kraftigt trafikerade E20.

Stadsdelens struktur

Skiftinges bebyggelse består av flerfamiljshus och 
enbostadshus. Stadsdelen har en samlad bebyggel-
sestruktur enligt ett mönster med varje byggnads-
typ förlagd separat. 

Byggnadernas placering och typ bidrar till mindre 
rumsbildningar som skapar skilda uttryck och en 
varierande bostadsstadsdel. Vägar, grönytor och 
inslag av sparad naturmark är inslag som avgränsar 
dessa från varandra. 

Centralt placerat i området finns skola med fasader 
i rött tegel. Framför skolan breder Långbergsparken 
ut sig med öppen gräsmatta och skogbevuxet parti 
i norr. Skiftinges norra del består av småhus och 
i öst finns ett par kvarter med något större villor. 
Sydvästra delen är bebyggt med högre skivhus om 
sju våningar placerade på rad med gavlar mot par-
kering. Intill dessa finns en låg centrumbebyggelse. 
Den största andelen bostäder i området återfinns 
i långsmala flerfamiljshus om tre våningar. Dessa 
lamellhus är framför allt strukturerade kring 
separata innergårdar. Bostadshusen är förlagda i 
park med grönstrukturen in på knuten. Garage och 
parkeringsplatser återfinns i områdets ytterkanter 
eller strukturerat utanför grupp med kvarter av 
flerfamiljshus. Småhusen har parkeringsplatser på 
vardera tomt. Igenom området går Mälarvägen. 
Karl Hofbergsgatan löper i öst-västlig riktning i 
stadsdelens södra del. Ärstavägen gör detsamma i 
stadsdelens norra del. Dessa är inte sammanlänkade 
och någon kringgående led för biltrafik finns inte i 
stadsdelen.
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Grönstruktur

En stor del av Skiftinges bebyggelse samlas kring 
Långbergsparken. Ditåt vänder sig både småhus, 
flerbostadshus och skola. Parken bjuder in till mö-
ten mellan de boende och innehar flera olika funk-
tioner. Huvudkaraktären i parken är en stor öppen 
gräsyta med inslag som ska stimulera till sport och 
rörelse hos barn och unga och erbjuder också beva-
rad skogbevuxen naturmark med promenadstråk. 
De centrala gångstråken går härigenom, bland an-
nat en bit av den historiska landvägen i nord-syd-
lig riktning. Inom de mindre gårdarna återfinns 
lekplatser och sittgrupper. Vegetationen i parkmil-
jön är varierande från små höjder med uppvuxna 
träd och ängs- och hällmark till planteringar med 

buskar, blomrabatter och träd. 

Gångvägarna genom parken följer huskropparna 
och bidrar till strukturen och förstärker riktning-
arna i området.  I de större släppen mellan husen 
spiller grönskan över till ytterzonen och det blir 
en naturlig koppling mot omgivande natur- och 
strövområden. 

I ytterzonen kring området dominerar grönskan av 
naturliga höjdkullar med trädvegetation och sto-
ra gräsytor som avgränsas genom granitkantsten. 
Längs inmatningsgator och parkeringsplatser är 
träd planterade i rader.
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Bebyggelse kring planområdet

Inom utredningsområdet består bebyggelsen av 
lamellhus om tre våningar förlagda rätvinkligt om 
fyra kvadratiska kvarter. Kvarteren är uppbrutna 
med väl tilltagna släpp för promenadväg i var-
je hörn. Innergårdarna erbjuder en avskild plats 
vilket bidrar till att det stora bostadsområdets skala 
minskas ner för de boende. På innergårdarna finns 
lekplatser. På två av innergårdarna finns små bygg-
nader om en våning som utgör tvättstuga.

Öster om flerbostadshusen ligger ett parti med 
villor från 70-talet. Dessa är uppförda om en till två 
våningar med kraftiga takpartier och fasader i ljust 
och mörkt så kallat mexisten och tegel. Villorna 
ligger inbäddade den anslutande barrskogen. De 
följer topografin och är förlagda något högre an 
flerfamiljshusen. 

Rumsbildning
Mellan villor och lamellhus är plats för parkering 
av bilar och garagelängor. Ytan är mestadels asfal-
terad men bryts upp och delas av med gräsmattor. 
Ytan är öppen och platt och ramas in av skogbe-
klädda höjder i norr och söder. Träd är planerande i 
rad längs med körvägen. 

På andra sidan flerfamiljshusen breder Långbergs-
parken ut sig med nybyggda lekplatser, sportplaner 
och stor öppen grönyta, promenadstråk i skogbe-
vuxet område. I dess nordvästra hörn ansluter fler 
lamellhus av samma typ. De är förlagda på liknande 
sätt i park med grönyta kring sig och parkerings-
plats utanför. Byggnadskropparna är förlagda i mer 
uppbrutna strukturer. De har gröna stora innergår-
dar och lägre komplementbebyggelse så som sop-
hus och tvättstugor. På andra sidan Rosstorpsvägen 
ansluter de regelbundet förlagda småhusen med 
sadeltak och lummiga trädgårdar.  
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Volym
Volymverkan i området är organiserat varierad 
efter rumsbildning. Höjderna kring planormrådet 
är låga med våningsantal på en till tre våningar. 
Volymerna  i utredningsområdet utgörs av långs-
mala byggnadskroppar i tre våningar placerade i 
kvadratiska kvarter där varje huskropp utgör en 
sida. Detta kontrasteras av intilliggande villaområ-
de med låg bebyggelse inplacerad på olika nivåer i 
terrängen.

Exteriör
Samtliga huskroppar är putsade och sedan av-
färgade i olika ljusa kulörer. Gavlarna är klädda i 

rött tegel.  Fönstersättningen är symmetrisk såväl 
horisontell som vertikal och ligger i liv med fasad. 
Balkongerna ligger indragna i fasadliv med slutna 
sidor. Balkongfronterna är utförda i plåt. På en-
trévåningen har många lägenheter uteplatser mot 
innergårdarna. Taken är flackt valmade sadeltak 
med inklädd takfot i korrugerad plåt. Denna löper 
under takslutet, runt fasaden. Samtliga byggnader 
möter marken mot grönska snarare än hårdgjorda 
ytor. Entrén mot gården markeras genom avvikan-
de material i mörka keramiska plattor. Portar är av 
mörkbetsat trä. huvudentréer är vända mot inner-
gårdar. 
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Fasad mot gaturummet. Enkelt utformad med släta putsade fasader, upprepande fönstersättning och avvi-
kande bottenvåning, något indragen med en mörkare kulör. Taket avslutas med en fris i plåt. Enkelt utfor-
made entréer med enkeldörr och välvt skärmtak. 

Fasad mot parkrummet: Enkelt utformade med slätpustade fasader, upprepande fönstersättning med 
fönster i trä, målade. Balkonger indragna i fasadliv med balkongfronter i plåt med ett enkelt stålräcke. 
Markerade entréer klädda i gult tegel och aluminiumdörrar. Något indragen sockelvåning i avvikande kulör. 
Taket avslutas med en plåtklädd fris.
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HISTORISK FÖRDJUPNING

LANDSBYGD BLIR MODERN STADSDEL

Trakten kring Skiftinge har en lång kontinuitet som 
boplats, vilket flertalet fornlämningar vittnar om. 
Namnet Skiftinge kommer från den gård som låg i 
områdets södra del. Stadsdelens nordvästra delar 
är belägna på tidigare jordbruksmark tillhöran-
de Gårdsskäl. I norr återfinns ortsnamnet Sal och 
Duvtorp. 

Skiftinge karterades år 1646 som kronohemman 
vilket innebar att kronan ägde marken som bebod-
des och brukades av en slags arrendator. Inom ett 
avstånd på ca 500 meter fanns tre andra bytomter 
som också karterades vid denna tid, Gårdsskäl, Årby 
och Duvtorp. Gårdsskäl omnämns i överlåtelse-
handlingar redan 1383. 
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Skiftinge ingick i Österrekarne härad och Klosters 
socken. Skiftinge gårds huvudbyggnad finns beva-
rad än idag. byggnaden bedöms ha uppförts under 
1800-talets senare hälft. 

Under slutet av 1920-talet började enskilda bostads-
tomter styckas av. En grupp egnahemshus uppför-
des kring vad som idag heter Rosstorpsvägen. 
I Sal styckades ännu fler tomter för egna hem och 
området utgjorde ett litet egnahemsområde på 
landsbygden enligt översiktskarta, Eskilstuna stads-
område, från 1949.  Området är på kartan benämt 
Björktorp. 

Skiftinge gård avvecklades under 1960-talet när 
planerna på den nya stadsdelen tog form och beslu-
tades. 

Under 1920-och 1930-talet byggdes villaområdet 
Eskilshem ut. Utvecklingen i området fortsatte 
under 1940- och 1950-talet med Röksta. Med dessa 
bostadsområden ökade staden sin utbredning 
norrut mot det område där dagens Skiftige kom att 
anläggas under slutet av 1960-talet och början av 
1970-talet. Väster om dessa anlades under 60-talet 
också miljonprogramsområdet Årby. 



30

Industriell expansion och nya stadsdelar
 
Eskilstuna har varit och är fortfarande en utpräglad 
industristad. Den industriella expansionen som på 
allvar började på 1870-talet ledde till en stor inflytt-
ning till Eskilstuna. Med detta började Eskilstunas 
stad att växa och nya bostäder uppfördes. Den 
kraftiga industrialiseringen av staden fortgick in i 
mitten av 1900-talet. I efterkrigstidens Sverige gick 
industrin generellt på högvarv, vilket tydligt syntes 
i Eskilstuna där arbetskraftsbristen var påtaglig. In-
dustriernas behov av arbetare medförde en omfat-
tande arbetskraftsinvandring. Stadens befolkning 
växte kraftigt från 37 000 invånare 1937 till 94 000 
trettio år senare. 

Den stora befolkningsökningen i staden innebar 
flertalet större stadsbyggnadsprojekt där nya stads-
delar byggdes i stadens utkanter där kommunen 
köpte upp mark från gårdar kring staden. I inner-
staden sanerades bebyggelsen, byggnader revs 
och andra renoverades. Den kraftiga expansionen 
fortgick in på 1960-talet, under miljonprogrammets 
tid. Stadsutvecklingen som Eskilstuna genomgick 
under efterkrigstiden saknar i princip motsvarighet 
i Sverige. 

De nya stadsdelarna skulle planeras för att ska-
pa gemenskap och hemkänsla. De boende skulle 
ha goda möjligheter till att umgås och lära känna 
människor i sitt närområde. I den tidiga efterkrigs-
tiden skedde stora investeringar i bostadsbyggan-
det över hela landet och ett helt nytt planerings-
ideal präglade de nya områdena. Bilismen ökade 
och personbilarna blev vanligare hos familjerna. 
Trafiksituationen blev ohållbar då infrastrukturen 
inte var uppbyggd för att hantera bilar, vilket re-
sulterade i en stor andel trafikolyckor. Under 1950- 
och 60-talet växte en debatt om trafiksäkerhet, där 
bilen var framtiden och man förutsåg en kraftig 
ökning av bilar. Trafiksystemen behövde självklart 
anpassas till massbilismen och i nya stadsbygg-
nadsprojekt kunde man bygga och planera så att 
människor och bilar säkert skulle vara åtskilda 

från varandra. Genom att trafiken leddes bort 
från gatorna mellan husen bereddes mer plats för 
grönytor och lekplatser. Vanligen lades stor omsorg 
på landskaps-, park- och gårdsarkitekturen för att 
skapa den goda och moderna staden där människor 
skulle trivas. Motion var en samhällsangelägenhet 
och i rekordårens miljöer återfinns nästan alltid 
idrottsplatser och närhet till motionsspår i det 
gröna.

Byggnationerna vid Tunafors år 1958,  
foto Eskilskällan
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Stadsdelen Skiftinge började planeras under 
1960-talet. Flera detaljplaner togs fram för 
stadsdelens utbyggande genom ett antal olika 
etapper. Detaljplanerna vinner laga kraft under  
1960-talets sista år. Under planeringsåren byggdes 
den nya trafikleden ut som senare kommit att bli 
E20. Denna drogs i öst-västlig riktning norr om 
staden, söder om vad som blev Skiftinge. 

I och med detaljplaneläggning och utbyggnad av 
den nya stadsdelen så fick även den gamla lands-
vägen en ny sträckning och namnet Mälarvägen. 
Den breddades och asfalterades för att ansluta till 
den nya stora motortrafikleden genom en cirkula-
tionsplats. Den del av gamla landsvägen som löpte 
i sin  gamla sträckning bevarade som gång och 
promenadled genom den moderna stadsdelen. Den 
går idag förbi den gamla manngårdsbyggnaden och 
genom en gångtunnel under E20 vidare söder ut 
genom Röcksta och Eskilshem. 

Områdets utbyggnad börjar i Sal-området, 
väster om  Mälarvägen. Detta finns redovisat 
som stadsdel i Eskilstuna på stadskartan från 
1967. Då fanns ännu Skiftinge gård kvar. 1969 
har etapper öster om Mälarvägen byggt ut till 
stor del, nu kallad Skiftinge. I denna del ingår 
höga skivhus, centrumanläggning och skola.  Den 
aktuella etappen för denna utredning, längst öster 
ut i området, fick detaljplanen beslutad under 
1968. den bestod av trevånings lamellhus med 
tillhörande parkeringsplatser samt villakvarter. 
Flerbostadshusen slutbesiktigades under 1972. 

Framför allt lades de nya bostadshusen på tidigare 
åkermark som låg insprängd mellan skogsklädda 
kullar och omgiven omgiven av skog. Skiftinge 
ritades av arkitekt Björn Näswall på Riksbyggens 
arkitektkontor.

Principerna för planeringen av området var den så 
kallade utifrånmatning. Typen av bostadshus struk-
turerades var för sig. Även typen av enbostadshus 
skildes i olika kvarter mellan så kallade småhus och 
de något större påkostade villorna. Flerbostadshu-
sen grupperades kring gårdar i olika storlek om-
given av en större gemensam friyta. Dessa gårdar 
och friytor skulle vara fredad från biltrafik. Husens 
gatusidor planerades mer anonymt och det är här 
bilen får ta plats. Det planeras biluppställnings-
platser, garage och vägar kring området. Husen 
utformades som trevåningslameller med entré och 
balkonger in mot gårdarna. Villorna i Stadsdelens 
östra del förlades i fem oregelbundna kvarter med 
kilar av barrskogsbeklädd hällmark från den an-
gränsande skogen intill. Villakvarteren förlades på 
mer kuperad skogsmark och de följer den naturli-
ga topografin. Markhöjningarna tillsammans med 
generöst tilltagna tomter med ytterligare sparad 
skogsmark skapade en naturlig barriär till flerfa-
miljshusens parkeringsplatser intill.

Skiftinge planeras som modern stadsdel

Stadsplanen/ detaljplanen 
som fastställdes för aktuell 
etapp i Skifting 1968
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Skiftinge skiljer sig från det typiska miljonprogram-
sområdet då det saknar kringled för biltrafik. Det 
här beror mest troligt på att det var tänkt att kunna 
expanderas och kompletteras i framtiden. På kartor 
och planer syns till exempel en planerad väg i nord-
sydlig riktning som ansluter till Karl Hovbergsgatan 
och Dalgången. 

Fasad- och sektionsritning kv Diplomaten. 

I och med fabriksdöden på 1970-talet minskade 
bostadsbristen då inflyttningen till staden mer eller 
mindre upphörde. Bostadsbyggandet avmattades be-
tydligt och troligen insåg Eskilstuna kommun att det 
kunde dröja innan behov fanns att bygga till Skiftinge 
ytterligare. 
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ETT NYTT 
STADSBYGGNADSIDEAL
 
Rekordår 

Under 1950-talet fanns stora problem med bostads-
försörjningen i Sverige. Trångboddheten var bland 
den högsta i Europa och bostadsstandarden bland 
de lägsta. Detta samtidigt som ekonomin gick på 
högvarv och människor flyttade in till städerna för 
att arbeta i industrin. Bristen på arbetskraft var 
oftast stor och berodde delvis på att det saknades 
bostäder. Efter andra världskriget skulle Sveri-
ge omvandlas till en modern välfärdsstat vilket 
innebar satsningar som saknade motstycke. Bo-
stadsbristen hade inte lyckats byggas bort under 
1950-talet trots att det uppfördes över en miljon 
bostäder från och med andra världskrigets slut 
fram till 1965. Bostadsbristen var ett stort faktum 
och missnöjet bland befolkningen växte. Opinionen 
satte press på de politiska partierna som i början av 
1960-talet bjöd över varandra i hur många bostäder 
som skulle byggas. 

En typisk lägenhet för en familj på två vuxna och 
två barn var under 1960-talet en tvårummare med 
kök, under 1960-talet ändrades denna standard till 
tre rum och kök. Vad som kännetecknade tidens 
bebyggelse är den rationaliserade byggprocessen, 
som radikalt minskade tiden och kostnaden för att 
uppföra en byggnad. Rationaliseringen påbörjades 
under det tidiga 1950-talet, då byggprocessen fort-
farande var mycket hantverksmässig. Successivt 
byttes skottkärran mot betonglastbilar och stegar-
na mot lyftkranar. Stora landvinningar i effektivt 
byggande vanns under perioden 1950 till 1975. 
Det fanns också ekonomiska aspekter, arbetskraft 
var en bristvara och arbetare behövdes i den stora 
exportindustrin. Industrialiseringen av byggpro-
cessen möjliggjorde även produktionen av stora 
kvantiteterna av billiga bostäder. Slagorden var 
att effektivisering kunde skapa goda bostäder till 
rimliga priser. 

Byggnationerna av Årby, ett av Eskilstunas stora bostadsprojekt under rekårdåren, foto modellverkstaden, Eskilstunas 
stadsarkiv
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Den nya staden 

Under rekordåren ses en kraftig utveckling av 
stadsbyggnadsidéerna i Sverige och världen. De 
nya stadsdelarna uppfördes med människan som 
kollektiv i centrum, bra bostäder, god service och 
enkel tillgång till kultur, rekreation och motion. De 
svenska stadsbyggnadsprojekten under 1950-talet 
fick stor internationell uppmärksamhet och hylla-
des som innovativa.

Med inspiration från det engelska stadsbyggandet 
under det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet 
växte ett nytt stadsplaneideal fram i Sverige under 
1940-talet. De nya stadsdelarna skulle planeras för 
att skapa gemenskap och hemkänsla. De boende 
skulle ha goda möjligheter till att umgås och lära 
känna människor i sitt närområde. I den tidiga 
efterkrigstiden skedde stora investeringar i bo-
stadsbyggandet över hela landet och ett helt nytt 
planeringsideal präglade de nya områdena. 

Under 1950-talet ökade bilismen i världen, Sverige 
och Eskilstuna. Personbilarna blev vanligare hos fa-
miljerna och trafiksituationen blev i de flesta städer 
ohållbar. Infrastrukturen var inte uppbyggd för att 
bilarna skulle inta gatorna vilket resulterade i en 
stor andel trafikolyckor. Barn var extra utsatta och 
under 1950- och 60-talet växte en debatt om trafik-
säkerhet, där bilen var framtiden och man förutsåg 
en kraftig ökning av bilar. Trafiksystemen behöv-
de självklart anpassas till massbilismen och i nya 
stadsbyggnadsprojekt kunde man bygga och plane-
ra så att människor och bilar säkert skulle vara åt-
skilda från varandra. Genom att trafiken ledes bort 
från gatorna mellan husen bereddes mer plats för 
grönytor och lekplatser. Vanligen lades stor omsorg 
på landskaps-, park- och gårdsarkitekturen för att 
skapa den goda och moderna staden där människor 
skulle trivas. Motion var en samhällsangelägenhet 
och i rekordårens miljöer återfinns nästan alltid 
idrottsplatser och närhet till motionsspår i det 
gröna.

1

2
1. Eskilstunas första förort Förslunda som uppfördes under 
1940-50-talet, Eskilskällan

2. Skogstorpsvägen, Lagersberg från 1962, Eskilskällan
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Modernismens grundtankar – några 
exempel
Grundförutsättningarna för 1960-talets arkitektur 
formulerades redan i början av 1900-talet i ett antal 
tankar och skrifter som kom att påverka hur arki-
tekturen och stadsplaneringen senare gestaltades 
över hela världen. För att nämna några är Louis 
Sullivans devis ”Form follows function” (1896) och 
Adolf Loos’ Ornament och brott (1908-1910) väl ci-
terade källor i strävan efter den rena, enkla formen 
(liksom senare Mies van der Rohes ”Less is more”). 
I Le Corbusiers Mot en ny arkitektur (Vers une archi-
tecture, 1923) framhålls hur ny teknologi och nya 
material kan möjliggöra den nya arkitekturen. Le 
Corbusier lanserade också tanken om att ”Bostaden 
är en maskin att bo i”.

I International Style (1932) av Philip Johnson och 
Henry-Russell Hitchcock, framfördes modernis-
mens grundläggande samband mellan estetik samt 
betong- och stålkonstruktionernas naturliga och 
underliggande rytm. Det bör påpekas att innehåll-
et i dessa betydelsefulla skrifter inte hade särskilt 
mycket med de kända arkitekternas egna verk 
att göra. Den arkitekturen var i stor utsträckning 
hantverksmässigt utförd, där den nya betong- och 
ståltekniken snarare var estetiska element än delar 
av en konstruktion. Således murades den tidiga mo-
dernismens ikoner mestadels i tegel, men i syfte att 
se ut som om de vore betongkonstruktioner.  Teo-
rin och skrifterna kom dock att få egna vingar och 
efterhand kom de att sättas i samband med 1900-ta-
lets framgångsrika teknologiska landvinningar.

Några drag i modernismens estetik:

• Enhetlighet i den övergripande skalan – ett 
”ovanifrånperspektiv” 

• Stora markytor emellan byggnader eller bebyg-
gelseområden som är mer eller mindre ”gröna” 

• Enkla material i gestaltning 

• Bilen var framtiden och arkitekturen skulle 
uppfattas i farten – som en form av skulptur i 
landskapet  

• Teknologin används (om möjligt) som estetik 
och byggnadstekniken skulle gärna vara synlig i 
arkitekturen

• Strama, kubiska och enkla volymer som möter 
marken direkt

• Rytmiskt komponerade fasader, utan variation 
och avbrott 

• Speciell arkitektonisk utformning av funktio-
nella byggnadsdelar, såsom balkonger eller 
trapphus

• Standardiserad uppdelning av fönster med ra-
tionell vädringslucka

• Platta eller svagt sluttande tak 

• Rationella och hållbara tak- och fasadmaterial 
såsom tegel, men även puts och betong 
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KULTURHISTORISK VÄRDERING 

Skiftinge representerar en avgränsad tidskontext 
som berättar om stadsplaneideal under rekordårens 
byggande under 1960- och 1970-talet. 

Bostadsområdet uppvisar typseparerad 
bostadsbebyggelse av småhus och flerbostadshus. 
Den största andelen bostäder återfinns i trevånings 
flerfamiljshus. Flerfamiljshusen vänder sig in 
mot separata gårdar flerfamiljshusen är lagda 
i park med grönytor in till fasadliv. Centralt i 
bostadsområdet finns en större gemensam park. 
Intill parken finns skola och en bit längre bort 
centrumanläggning. Intill centrumanläggningen 
återfinns de riktigt höga skivhusen. Dessa är 
placerade strukturellt med gemensam riktning. 
Miljön visar tidens planideal med trafikseparering 
organiserad med utifrånmatning och säckgator, 
där byggnadens framsida vänder sig mot gården. 
Bilvägarna leder till parkeringsplatser som är 
lokaliserade i utkanten av bostadsområden väl skilt 
från park och lekmiljö för boende. Att bilar och 
fotgängare och lekande barn ska hållas separerade 
är en grundprincip denna typ av område,  dels av 
trevnadsskäl men också av trafiksäkerhetsskäl.
 Dessa samlade attribut utgör beståndsdelar i den 
typiska stads- och bostadsplaneringen från dess 
samtid. 

Områdets planstruktur är överlag välbevarad. 
Ursprungliga detaljplaner visar en anslutande 
bilväg i öster som skulle ge området den för 
tiden typiska kringleden som är ett viktigt 
attribut i miljonprogrammets bostadsområden 
och trafikseparering. Denna blev aldrig bygd. 
Området har inte utförts i sin helthet enligt de 
första planerna då bara delar av det tilltänkta 
byggnadsbeståndet utfördes. Helheten är därför 
inte helt komplett.  

Skiftinges planstruktur är intakt och oförändrad 
sedan uppförandet av området. Skiftinge visar 
på flera av de bärande principerna för det sena 
1960-talets och tidiga 1970-talets stadsplanerings-
ideal. Övergripande är de gestaltningsmässiga dra-
gen fortsatt tydligt avläsbara så som planstruktur, 
volymverkan och materialval. 

Att värdera modernismen
 
I värderingen  av modernismens miljöer ställs 
särskilda krav på metod och kriterier. 1900-talet 
var en omvälvande tid med många, tydliga och 
stora berättelser.  

Av det befintliga byggnadsbeståndet i Sverige 
utgörs den stora massan av byggnader uppför-
da under 1900-talet, särskilt från efterkrigstiden 
och framåt. På så vis finns det gott om be-
byggda kulturmiljöer som representerar denna 
tid. Att modernismens miljöer är så unga och 
oftast uppförts med hög kvalitet i materialval 
och byggtekniker samt att bostäderna varit 
funktionella, har medfört att det finns många 
miljöer som är relativt välbevarade. 

Dock har de kraftiga reaktionerna mot ef-
terkrigstidens arkitektur och ideal inneburit 
att flera miljöer i olika grad, såväl medvetet 
som omedvetet, hanterats ovarsamt och/eller 
förvanskats. I den kulturhistoriska värderingen 
av modernismens miljöer bör därför helheten, 
det vill säga hur komplett och bevarad miljön 
är, viktas särskilt tungt. Detta för att identifiera 
de miljöer som har så höga värden och på 
ett särskilt tydligt sätt möjliggör för framtiden 
att avläsa berättelsen om den svenska 
efterkrigstiden och dess speciella historia.

Ur ett nationellt och lokalt perspektiv är den 
kulturhistoriska relevansen för Skiftinge som 
kulturmiljö relativt låg. Detta då det både nationellt 
och lokalt finns flertalet tydligare och fullt ut 
genomförda exempel på bostadsområdesbyggande 
från tiden. 
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Kartan är hämtad från Riksantikvarieä-
mbetets tjänst Fornsök och visar kända 
fornlämningar i landskapet. Inom mark 
som är aktuellt för exploatering finns inga 
registrerade lämningar men oupptäckta 
lämningar kan påträffas. Även dessa är 
skuddade enligt kulturmiljölagen.

Fornlämningar

Fornlämningar är lämningar efter människors 
verksamhet under forna tider, som har tillkommit 
genom forna tiders bruk, som är varaktigt över-
givna och tillkomna före 1850. Det är förbjudet att 
utan tillstånd att rubba, ta bort, gräva ut, täcka 
över eller genom bebyggelse, plantering eller på 
annat sätt ändra eller skada en fornlämning.  Vid 
exploatering bör byggherren i god tid höra av sig 
till Länsstyrelsen för att ta reda på om någon forn-
lämning kan komma att beröras. Länsstyrelsen kan 
även bedöma ifall det finns potential till oupptäckta  
eller lämningar som inte registrerats kan finnas i 
området.
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Bilaga 1
Konsekvenser 
vid förtätning

Den kulturhistoriska värderingen genomförs enligt Riks-
antikvarieämbetets Plattform för Värdering och urval. 
Värderingen görs i två steg. Initialt avgränsas en berättelse, 
denna utgörs av en tids- eller processkontext eller en bland-
ning av de två. I det andra steget identifieras vilka uttryck 
som är bärande och möjliggör att berättelsen är utläsbar 
i detta steg ingår även en bedömning i vilken grad miljön 
återspeglar berättelsen och hur relevant berättelsen är.



40

KONSEKVENSBESKRIVNING

Föreslagen åtgärd

Arkitektkontoret Strategisk Arkitektur har på 
uppdrag av fastighetsbolaget Victoria park tagit 
fram ett förslag på strukturplan för exploatering 
av nya bostäder inom fastigheterna Diplomaten 2 i 
bostadsområdet Skiftinge. 

De generella tankarna bakom förslaget är att 
bebygga en del av de öppna ytor som idag utgör 
parkering och gränszon mellan flerbostadshus och 
villakvarter. Det stora inre parkrummet bevaras. 
Angöringsslingan föreslås få en mer stadsmässig 
prägel med flera entréer och de nya husen place-
ras med gröna förgårdsmarker. De nya bostäderna 
föreslås innehålla ca 340 lgh i blandade storlekar. 
Nyetablering sker främst i områdets sydöstre del 
men även nordväst om parken. 

Bilden nedan beskriver övergripande grundprinci-
perna för förslaget. 

Bilden är ett utdrag ur Funkias förslag för Diplomaten 2

Påverkan, effekt & konsekvens 

Förändringar i landskapet påverkar oundvikli-
gen kulturmiljön. Påverkan kan såväl leda till 
positiva som negativa effekter och konsekven-
ser. Bedömningen utgår från hur påverkan 
förändrar miljöns läsbarhet och karaktär. Om 
påverkan stärker eller säkerställer läsbarheten 
och/eller förtydligar dess karaktär blir konse-
kvenserna positiva. Påverkan som minskar läs-
barheten eller möjligheten att ta del av kultur-
miljön, alternativt äventyrar miljöns framtida 
fortlevnad medför negativa konsekvenser.

Graden av negativa eller positiva konsekvenser 
beror på omfattningen av påverkan tillsam-
mans med vilket kulturhistoriskt värde miljön 
eller byggnaden har. I bedömningarna som 
denna utredning utmynnar i tas endast hänsyn 
till kulturmiljövärden. Effekter och konsekven-
ser beskrivs utifrån ett kulturmiljöperspektiv.

Om negativa effekter uppstår betyder det inte 
automatiskt att åtgärden är förbjuden. Syftet 
med beskrivningarna är att bidra med kunskap 
till planprocessen, för att där kunna väga in 
kulturmiljöperspektivet i helhetsbilden. Ut-
redningen omfattar även ett utlåtande om 
hur WSP bedömer åtgärdens förenlighet med 
gällande kulturmiljölagstiftning, utlåtandet 
är endast vägledande och de slutgiltiga ställ-
ningstagandena fattas av den kommunala 
myndigheten.
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Bilden är ett utdrag ur Strategisk 
Arkitekturs förslag för Diplomaten
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Påverkan 

Skiftinges planstruktur är i stort intakt och oför-
ändrad sedan uppförandet av området, dock har 
området inte utförts i sin helhet enligt planerna. 
Skiftinge visar trots det på flera av de bärande prin-
ciperna för det sena 1960-talets och tidiga 1970-ta-
lets stadsplaneringsideal.  

Sambandet mellan den inre parken och det omgi-
vande landskapet bedöms inte påverkas då före-
slagna förändringar lämnar gångstråk för fortsatt 
användning oförändrade. Gröna kilar med kupe-
rade skogsdungar sparas till stor del men bevarad 
skogsmark tas i anspråk för nybyggnation vid före-
slaget kvarter nummer 2 och 3. Exploateringsgra-
den i skogsdungens direkta närhet ökas betydligt 
då de tidigare angränsats av gräsmattor och öppna 
parkeringsytor. Etableringen av kv 8 är placerad 
mer centralt i området och i direkt anslutning till 
parken. Påverkan av ny bebyggelse bedöms dock 
som begränsad tack vare högre vegetation i par-
kens nordvästra del.

Förslaget innebär nybyggnation av bostäder, i hu-
vudsak på parkeringsområde inom stadsdelen. Par-
keringsplatser föreslås mellan de befintliga kvar-
teren i nuvarande park. Biltrafik kommer där med 
att ledas in bland bostadshus. Förslaget innebär att 
trafiksepareringen i denna del av Skiftinge bryts.

Påverkan

Sammantaget innebär förslaget en viss på-
verkan på miljöns plan- och grönstruktur och 
därmed dess kulturhistoriska värde

Öppna parkeringsytor byggs igen och exploa-
teringsgraden ökar. Kuperad skogsmark tas i 
anspråk för nybyggnation. 

Det tilltänkta förslaget innebär ingen direkt på-
verkan på befintliga byggnader, däremot kommer 
områdets planstruktur att påverkas. Bebyggelse-
mönstret förändras då en ny utformning av flerbo-
stadshus tillkommer. Ny bebyggelse förläggs också i 
en för området avvikande struktur i förhållande till 
varandra och rumsbildning av innergårdar. Den ho-
mogena byggnadshöjden i de närvarande grupper-
na, lamellhus, småhus och villor, bryts också i och 
med nyexploateringen. Stadsdelens helhetsstruktur 
ändras något, då höga byggnader ursprungligen 
förlagts endast intill centrumanläggningen.

Enligt planförslagets illustrationer framgår inte hur 
stor andel hårdgjorda ytor kring den nya bebyggel-
sen som tillkommer. Detta kan komma att påverka 
befintlig gestaltning. Exploateringsgraden ökar 
kraftigt i det avgränsade området. 

Strategisk Arkitekturs förslag kv 8 nordväst om parken.
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Effekter & konsekvenser  
för kulturmiljön

För Skiftinge tillsammans med Salområdet som hel 
stadsdel bedöms effekterna av föreslagen nyexplo-
atering vara begränsade då förändringar sker på 
två platser.  Inom och i utredningsområdets direkt 
närhet ger de föreslagna åtgärderna effekter främst 
gällande områdets struktur. Uppluckrandet av 
trafiksepareringen med bilparkering inlagda mellan 
befintliga bostadshus innebär en förändring  av ut-
redningsområdets ursprungliga planeringsideal och 
områdets ursprungliga karaktär. Att bryta denna 
struktur innebär en försämrad läsbarhet av kultur-
miljön. Föreslagna parkeringsplatser mellan befint-
lig bebyggelse bedöms lokalt ha mycket negativa 
konsekvenser för kulturmiljön.

Då en ny byggnadstyp och kvartersstruktur adderas 
förändras befintligt mönster och den tidigare ho-
mogena byggnadshöjden samt kvartersstrukturen 
bryts. Att bygga på parkeringsplatserna i denna del 
bedöms ha försumbar effekt på miljöns läsbarhet 
förutsatt att parkeringssituationen och gestaltning-
en av byggnaderna hanteras med hänsyn till befint-
liga karaktärsdrag. 

En naturkil med kuperad skogsmark i planområdets 
södra del decimeras kraftigt av den nya bebyggel-
sen. Detta innebär att vegetation försvinner och 
den mjuka naturliga karaktären minskar. Kvarter 
nr 3 innebär en hög huskropp på en höjd med bred 
fasad mot gaturummet, vilket skiljer sig från det ur-
sprungliga idealet. Detta får negativa konsekvenser 
för möjligheten att uppleva och läsa hela områdets 
ursprungliga karaktär och struktur.

Sammantaget bedöms de föreslagna åtgärderna i 
befintligt bostadsområde få effekten att kulturhis-
toriska strukturer bryts vilket medför en något för-
sämrad läsbarhet i ett begränsat område i Skiftinge. 
Förslaget bedöms ha viss negativ påverkan på 
kulturhistoriska värden. 

Effekter

• Trafiksepareringen fragmenteras

• Ny byggnadsstruktur och gestaltning 
tillkommer. Kuperad naturmark minskas 
vilket ändrar ursprunglig karaktär. 

•  Homogen byggnadshöjd och kvarters-
struktur bryts. 

Konsekvens

Förslaget bedöms få viss negativ konsekvens 
för Skiftinges kulturhistoriska värden.

Strategisk Arkitekturs förslag, illustration av lokalise-
ring parkeringsplatser mellan flerbostadshusen..
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Åtgärdens förenlighet med gällande lagstiftning

Förslaget bedöms inte i sin helhet uppfylla lagens 
krav om varsamhet enligt 8 kap. 17 § plan- och 
bygglagen. 

• Bostadsbebyggelse på parkeringsplatser 
bedöms uppfylla lagen krav om varsamhet. Den 
nya bebyggelsen tar i anspråk ytor vars funk-
tion och karaktär kan förstås och upplevas på 
andra platser i området.  

• Parkering på grönområde intill befintlig 
bebyggelse, kvarteret Doktorn, bedöms inte 
uppfylla lagens krav om varsamhet. Stadsdelen 
har planerats utifrån grundprincipen att biltra-
fik ska hållas borta från grönytor och mark för 
fotgängare och lekande barn. Parkering på plat-
sen behöver utgå för att förslaget ska uppfylla 
varsamhetskravet.  

• Bebyggelse i naturmark, Kv 3, bedöms inte 
uppfylla lagens krav om varsamhet då för stor 
del av naturmark tas i anspråk.  Förslaget be-
döms kunna anpassas genom minskat markan-
språk för att uppfylla varsamhetskravet. 
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Råd för anpassning till  
kulturmiljön
Förslaget för nyexploatering bedöms över lag kun-
na genomföras utan att betydande kulturhistoriska 
värden förvanskas förutsatt att ett par anpassning-
ar görs.  

• Bibehåll trafiksepareringens principer. Bilar 
parkeras avskilt från lekplatser och gårdar där 
fotgängare vistas. Parkeringar kan inte för-
läggas in mellan befintlig bebyggelse. Särskilt 
parkeringen i befintlig park intill kvarteret 
Doktorn behöver tas bort.  

Kartan visar råd för anpassning av ny bebyggelse till kulturmiljön

• Bygg hus i park. Ett bärande karaktärsdrag för 
utredningsområdet är att flerfamiljshus ligger 
med grönytor intill fasadlivet, endast gångvägar 
och parkeringsplatser är hårdgjorda.  

• Spara befintlig naturmark och bibehåll en högre 
grad av ursprunglig karaktär genom att inte 
uppföra kvarter delar av kvarter 3.  

Parkeringsplatser intill kvarteret 
Doktorn behöver utgå. 

Kvarter 3 behöver minska markan-
språk för att bevara befintlig natur-
mark.
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