ESKILSTUNA VÄXER
Skiftinge – Planering pågår
för att utveckla fler bostäder
och lokaler, trivsamma stråk,
och gröna ytor. Allt för att
stärka och koppla samman
stadsdelen med övriga staden.

Här växer vår stad
Eskilstuna har idag över 100 000 invånare och vi
växer kraftigt med över 1 000 personer per år.
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Årby Norra – Ett nytt och
varierat bostadsområde ska
utvecklas i Årby norra.
Planeringen sker i dialog
med aktörer och boende.
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Munktellstaden –
Omvandlingen av det
industrihistoriska området fortsätter. Ett nytt
badhus, en ny arena
och nya bostäder bidrar till att göra stadsdelen mer levande.

Årby Norra
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liv. Men vi planerar också för att göra våra
stadsdelar mer bostadsblandade och attraktiva.
Enligt vår översiktsplan och utbyggnadsstrategi ska vi skapa en sammanhållen och levande stad.
Här hittar du en lista på flera av de
projekt som nyligen blivit klara, är i gång
eller som planeras.
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skilstuna har idag över 100 000
invånare och växer kraftigt med
över tusen personer per år. Vi har
ett behov av att bygga 10 000-15 000 nya
bostäder fram till år 2030. För att klara
det så förtätar vi i första hand staden inifrån och ut. Vi hittar de ”mellanrum” i
staden där det går att komplettera med
nya bostäder som ger hela miljön ett större

Illustration: Gehl Architects

Kvarteret Nätet
Munktellstaden

Nytt Campus

Kvarteret Nätet
– bostäder och service
På Bolinder Munktell och
Volvos gamla industrimark, strax öster om
Munktellstaden, har arbetet med över 1 000 nya
bostäder, vård- och omsorgsboenden, förskola
och butiker påbörjats. Det
blir en helt ny stadsdel
med nio kvarter.

Stadsparken – Det finns
en översiktlig idé och vision för utveckling av
Stadsparken på lång sikt.
Parken ska bli tryggare,
mer tillgänglig och bjuda
in till aktiviteter.

Stadsparken
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Resecentrum

Illustration: Tengbom

Nytt campus – Mälardalens
högskola bygger nytt modernt campus, mitt i stadskärnan utmed Eskilstunaån.
Inflyttning 2019.

Kvarteret
Skolmästaren –
Tunafors gamla skola
renoveras och omvandlas till bostäder.
Det byggs även nya
bostäder intill skolan.
Inflyttning 2018.
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Resecentrum – I takt
med att Eskilstuna växer
kommer vi att behöva
utöka spår och väntytor
vid resecentrum.
Planering pågår för detta
långsiktiga projekt.

Skolmästaren
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Skogsängen – Arbete pågår
för att komplettera befintlig
bebyggelse med nya bostäder, lokaler, förskola och
skola.
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Detaljplaneras
Detaljplaneras,
nyss detaljplanerat
B
Byggs/nyligen
/ li
fä
färdigställt
di äll
Utveckling infrastruktur/Upprustning

Illustration: Gehl Architects

© Eskilstuna kommun 2017
2017-09
09 © Lantmäteriet

4

5

