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Ortsanalysen är sammanställd av Stadsbyggnadskontoret i Västerås till-
sammans med Skultuna kommundelsförvaltning på uppdrag av Bygg-
nadsnämnden. Projektledare har varit planarkitekterna Anna Jägvald och 
Sara Fast tillsammans med projektstöd Ingrid Legrell Crona på Stads-
byggnadskontoret i Västerås. En referensgrupp med representanter från 
fl era förvaltningar har deltagit i arbetet men de viktigaste bidragen till orts-
analysen kommer från Skultunaborna själva under invånarträffarna under 
hösten 2013.

Ett stort tack till alla som engagerat er i framtagandet av 
ortsanalysen för Skultuna!

Fördjupat underlag för planering och byggande
Vid utvärderingen av arbetet med ortsanalysen visade det sig att behov 
fanns av tydligare vägledning när det gäller den fysiska miljöns utveck-
ling. Med stöd av den dialogprocess som redan genomförts arbetades ett 
fördjupat underlag för planering och byggande fram av Stadsbyggnadsför-
valtningen genom planarkitekt Sara Fast med medverkan av Anna Jägvald 
och Ingrid Legrell Crona. 
Förslaget var utsänt för samråd under 2015. Efter bearbetning godkändes 
det fördjupade underlaget för planering och byggande i Skultuna tätort 
av byggnadsnämnden den 16 juni 2016. Det har därefter infogats som ett 
särskilt kapitel i detta dokument ( sid 50 - 63).

Förord
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Sy  e
Syftet med att ta fram en ortsanalys för Skultuna är:

Att nå ett samlat och väl förankrat planerings- och kunskapsunderlag för fortsatt arbete 
med utveckling av Skultuna

Att identifi era utvecklingspotential och föreslå utvecklingsmöjligheter orten. Den fär-
diga ortsanalysen ska kunna utgöra inspiration för olika utvecklingsprojekt med olika 
projektägare.

Att genom dialog med Skultunabor, organisationer och näringsliv öka engagemanget 
och intresset för ortens utveckling. 

Vad är en ortsanalys?
En ortsanalys är en sammanställning av den kunskap som politiker, allmänhet och pla-
nerare behöver om en ort för att kunna förstå platsens historia, dagens situation och dess 
framtidsmöjligheter. Kunskapsunderlaget ska underlätta kommunens arbete med bland 
annat en lokal utvecklingsinriktad planeringsprocess, näringslivsutveckling och andra 
utvecklingsfrågor. 

En ortsanalys ska ge en bild av orten Skultuna idag samt peka på vad som är viktigt att 
ta fasta på för en positiv utveckling på sikt. Kunskapsinsamlingen ska ha stort fokus på 
dialog och lokal förankring hos invånare, näringsliv och föreningar.

Boverket har på uppdrag av Regeringen utvecklat en metod för ortsanalyser till stöd för 
kommunernas arbete för att stärka sina städer och tätorter. Enligt denna ska ortsanalysen 
ge en bild av platsen, livsmiljön och förhållandet till omgivningen för en ort. Ortsana-
lysen är ett redskap för att skapa en gemensam bild av de kvaliteter och brister i den 
byggda miljön som möjliggör eller begränsar en god utveckling av en ort.

Ortsanalyser och stadsdelsanalyser är delar av den rullande översiktsplanering som 
Västerås översiktsplan 2026 beskriver. Utgångspunkten är att analyserna ska utgöra un-
derlag för den fortsatta planeringen när staden växer och innehåller analys av utbygg-

Kopplingen  ll Västerås översiktsplan 2026

ORTSANALYS

Skultunas läge vid Svartån, präglat av jordbruks- och skogsbygd.
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Västerås serviceorter

I Västerås Översiktsplan 2026 återfi nns strategin ”Livskraftig landsbygd med starka 
serviceorter” som en av 12 strategier för hållbar utveckling. Där beskrivs att de mindre 
tätorterna i kommunen fyller en viktig roll genom att erbjuda ett basutbud av service 
som skola, handel, vård och omsorg samt platser för möten och aktiviteter. Att upprätta 
ortsanalyser är ett sätt att arbeta med ovan nämnda strategi och därmed stärka service-
orterna. 

Översiktsplanen förutsätter att framtida utbyggnad koncentreras till Västerås tätort och 
till serviceorterna. Tillkommande bebyggelse ger förutsättningar att bibehålla och ut-
veckla såväl kommersiell som kommunal service vilket är viktiga förutsättningar för en 
levande landsbygd.  

Översiktsplanen beskriver att samtliga orter ska ges en tydlig egen identitet och attrak-
tionskraft, där ortens kulturmiljövärden kan vara en tillgång.  Den anger också att orts-
analyser med utvecklingsförslag ska göras för i första hand befi ntliga serviceorter, men 
även för övriga mindre orter, för att synliggöra de värden som fi nns och för att utreda 
möjligheterna till komplettering med ny bebyggelse.

Ortsanalys i Skultuna
Stadsbyggnadskontoret föreslog att Skultuna skulle bli den ort där arbetet med att ta 
fram ortsanalyser påbörjas. Till skillnad från fl era av de övriga serviceorterna saknas här 
aktuellt planeringsunderlag för stadsbyggnadsfrågor i form av fördjupning av översikts-
planen, planprogram eller liknande. 

Intresset för att via ortsanalys arbeta med utveckling av orten har dessutom varit stort 
från tjänstemän och politiker i Skultuna. Här pågår sedan tidigare ett ortsutvecklings-
projekt. Kommundelsnämnden gav våren 2010 alla verksamheter i kommundelen i 
uppdrag att arbeta med ”uppdrag Skultuna kommundel” som syftar till att varje år öka 
kommundelens attraktivitet och infl yttning. Det ska ske genom ökade möjligheter till 
aktiviteter, attraktiva tomter och rastplatser. 

En viktig del i arbetet är att skapa mötesplatser och att arbeta i samverkan med fören-
ingar och företagare. Ortsanalysen är ett inslag i det pågående arbetet och kan bland 
annat tillföra processen ett bra kunskapsunderlag, arenor för invånardialog samt utgöra 
ett forum för samarbete och kunskapsutbyte mellan kommundelen och Västerås stad.
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Skultuna är en tätort i Skultuna kommundel som tillhör Västerås kommun i Västman-
lands län. Skultuna kommundel bildades 1985 och utgör cirka en fjärdedel av Västerås 
kommuns yta. Förutom Skultuna ingår orterna Romfartuna och Haraker i kommunde-
len. Folkmängden inom kommundelen är cirka 5 500 invånare. I Skultuna tätort bor 
drygt 3100 personer vilket gör Skultuna till kommundelens största tätort. Avståndet 
till Västerås är ungefär 15 km. Att resa mellan Skultuna tätort och centrala Västerås tar 
ungefär 20 minuter med bil, 30 minuter med buss och 50 minuter med cykel.

Skultuna är en gammal bruksort med anor som sträcker sig tillbaka till förhistorisk tid. 
Den stora samhällsutvecklingen i Skultuna har industrin stått för. Tack vare brukens 
placering i Skultuna byggdes bostäder för den ökande befolkningen. Skultuna ligger 
öster om Svartån som rinner i nordsydlig riktning, har sina källor i norra Västmanland 
och mynnar i Mälaren vid Västerås.

Största delen av Skultuna samhälle är högt beläget på 45-55 meter över havet. Skultunas 
västra del, närmast ån, sluttar brant ned mot Svartån. Skultunaområdet präglas både av 
jordbruks- och skogsbygd. Landskapet präglas dessutom till stor del av Svartådalen. 
Skultunas läge vid Svartån har bidragit till ortens utveckling och är nära förknippat med 
dess identitet. Både genom dess historia men också genom utblickar mot det vackra 
ålandskapet.

I Skultuna fi nns bebyggelse från olika tidsepoker representerad. Här fi nns det gamla 
bruksområdet och de tillhörande arbetarbostäderna. Men också villabebyggelse typisk 
för de senare delarna av 1900-talet. Idag karaktäriseras orten till stor del av småskalig 
villabebyggelse och fl erbostadshus i tre våningar med Skultuna centrum som domine-
rande mötesplats.

Orientering

Skultuna kommundel i Västerås kommun.

Skultunas läge i Västmanlands län.

Arbetet med att ta fram kunskapsunderlaget till ortsanalysen har präglats av dialog. Lo-
kala föreningar, företagare och Skultunabor har tyckt till om sin syn på orten idag och 
delat med sig av sina visioner för Skultuna i framtiden. 

Invånardialogen har främst ägt rum under hösten 2013 genom bland annat två större 
dialogmöten, utställningar och en företagarträff. Stadsbyggnadskontoret har även när-
varat under en kväll på ”Måndagsklubben”, en mötesplats för barnfamiljer som arrang-
eras av biblioteket, öppna förskolan och fritidsgården i Skultuna.
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SKULTUNA IDAG
Ortsanalysens första del handlar om att beskriva livet i Skultuna idag. För att göra detta 
har vi tagit hjälp av de som har bäst kunskap om livet på orten. De som bor och verkar 
i Skultuna har delat med sig av sin kunskap under ett antal invånararträffar i Skultuna 
under hösten och vintern 2013. Under dessa träffar beskrevs en bruksort i förändring. 
En plats där det händer mycket och där man känner stolthet över sin ort.

Anda och iden  tet
Skultunas anda och identitet diskuterades av deltagarna vid de dialogmöten som ge-
nomfördes i Skultuna. Som en inspiration för att komma igång med tankarna kring 
ortens identitet hade ett antal eldsjälar bjudits in för att dela med sig av sin syn på livet 
i Skultuna idag och ge några utblickar mot framtiden. Maria Agstam Häggkvist som är 
präst i Skultuna kyrka berättade om sin syn på Skultunas anda och identiet.

”Jag kan märka en stolthet över att vara Skultunabo, som inte ligger i generationer 
tillbaka utan som ligger i att det är bra här. Det fi nns en stolthet att det är fi nt här 
och att det görs mycket för barn och ungdom”

Just känslan av stolthet har varit återkommande när Skultunaborna har delat med sig 
av sin syn på orten. Känslan av stolthet inrymmer delvis historien och det kända mäss-
singsbruket med dess stora påverkan på ortens identitet, men även självständigheten 
som en egen kommundelsnämnd innebär och de satsningar som på senare tid har gjorts 
för ortens barn och unga. Gert Eriksson, naturengagerad Skultunaprofi l var också en av 
de eldsjälar som hade bjudits in. Han beskrev en bruksort i förändring och den känsla av 
trygghet som fi nns i mindre samhällen där alla känner varandra.

”Skultunaverken var som en stor familj när det var om bäst. Alla kände alla inn-
anför grindarna och det fanns en ”vi-känsla”. Ja, företagen kommer och går men 
Skultuna består och jag har blivit kvar och stortrivs. 

Skultuna har blivit en modern ort med ett drift igt kommundelsstyre som ska ha 
en eloge för alla nya satsningar. Själv ser jag positivt på framtiden trots att jag har 
den bakom mig.. Jag har ju Vallonen att se fram emot. Vallonen och hemtjänsten 
är verkligen välskötta och omtyckta verksamheter. Men innan Vallonen hoppas jag 

Fikande besökare på Å-cafét i den gamla bruksmiljön.
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att jag får många år till vid Sågdammen. Den vackra Svartådalen ska vi vårda och 
vara rädda om!

En del mötesdeltagare tyckte att andan förr var en mer utpräglad bruksanda och att sam-
hället känns mer öppet idag. Andra anser att det fortfarande fi nns spår av bruksmenta-
liteten på orten. Det kan variera beroende på vilken generation och samhällsgrupp som 
tillfrågats, men det uttrycktes att det kan fi nnas svårigheter för nyinfl yttade att komma 
in i gemenskapen på ett bra sätt på grund av rester av bruksmentaliteten. Det uttrycktes 
också en vilja från äldre Skultunabor att komma i kontakt med nyinfl yttade familjer och 
en önskan om att hitta bra möjligheter för detta.

I Skultuna fi nns en anda av självständighet och en stark lokal identitet. Ett uttryck för 
detta är att många som bor i Skultuna ser sig själva i första hand som Skultunabor  
och inte Västeråsare. Det fi nns väl utbyggd service på orten och en egen kommundels-
nämnd.Detta bidrar till känslan av att man rår sig själva på ett bra sätt i Skultuna. 

Skultuna har ett rikt föreningsliv med fl era aktiva föreningar. Skultuna Idrottssällskap är 
en nära 100 år gammal förening i Skultuna som på senare tid har varit mycket engagerad 
i utvecklingen av de idrottsanläggningar som fi nns på orten.

Några andra föreningar är bland annat naturklubben med inriktning på djur och natur 
samt miljöfrågor i Skultuna med omnejd, Skultuna skytteförening, Scouterna, en aktiv 
motorcykelklubb med ett trettiotal medlemmar som bland annat lockar motorintresse-
rade besökare på fi ka- och grillkväll en gång i veckan under sommarhalvåret. Skultuna 
hembygdsförening driver ett av de två museum som fi nns vid mässingsbruket samt ar-
rangerar träffar och resor för sina medlemmar. 

Två evenemang som årligen arrangeras i Skultuna är Kvarnbackadagen och Julmark-
naden. Kvarnbackadagen genomförs i samarbete mellan bland annat Lions, Svenska 
kyrkan, Skultuna mässingsbruk och det kommunala bostadsbolaget Mimer. Julmarkna-
den i Skultuna är ett välbesökt arrangemang både bland Skultunabor men även bland 
besökande från omlandet och från Västerås. Den arrangeras i det gamla bruksområdet i 
samarbete mellan olika lokala föreningar och företag.

Strax nordväst om Skultuna fi nns dans- och konsertlokalen Lagårn. Den öppnade 1973 
och är fortfarande en etablerad destination för dansbandskvällar, bingokvällar och an-

Föreningsliv  och evenemang

Badet, ishallen, konstgräsplanen och fotbollsplanen i Skultuna.

Mul  arena på Persboskolans skolgård.
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Det fi nns ett bra utbud av idrott- och fritidsaktiviteter i Skultuna. Idrottsanläggningarna 
på orten lockar inte bara Skultunabor. Även unga vars föräldrar inte är bosatta i Skul-
tuna idrottar här. 

I Skultuna fi nns en ishockeyhall, en konstgräsplan, en gräsplan med nya omklädnings-
rum, ett mountainbikespår, en parcourbana där det arrangeras träningstillfällen i par-
cour, ett bad, ett utegym, vandringsleder, hälsospår, elljusspår för löpar- och skidslingor, 
fl ytbrygga i Svartån, grillplatser och lekparker. Dessa är populära och omtyckta främst 
av Skultunas yngre invånare.

Skultuna kyrka ingår i Norrbo församling. Det gör även Romfartuna kyrka och Hara-
kers kyrka. Centralt i Skultuna ligger församlingshemmet Mariagården. Där fi nns kafé 
med underhållning några gånger varje termin, sopplunch, handarbets- och sygrupper, 
samtalsgrupper samt fl era olika körer, ensembler och barnkörer. Aktiviteter och arrang-
emang som äger rum i Skultuna kyrka och på Mariagården annonseras i Skultunabladet 
som är det lokala informations- och annonsbladet. Vallonens mötesplats har en del kul-
turarrangemang som till exempel kulturcafé, kultur i stadsdelarna och PRO:s trivsel-
kvällar.

Idro   och fri  d

dra musikarrangemang. Hit kommer besökande från närområdet men lokalen har även 
många besökare från andra orter.

Befolkning
I Skultuna tätort bodde 3187 personer år 2012 och befolkningen ökade med 71 personer 
sedan 2010. I prognosen för 2015 syns en knapp befolkningstillväxt för Skultuna. 

Skultuna har en högre andel barn i åldersspannet 0-15 år än i Västerås totalt. Det har 
dessutom skett en befolkningsökning av speciellt barn och unga. Om utvecklingen fort-
sätter betyder det att fl er barn i Skultunaområdet kommer att behöver tillgodoses med 
aktiviteter och utrymme för kreativitet framöver. Även andelen personer som är äldre än 
75+ är något större i Skultuna än i Västerås totalt. Däremot är andelen personer 16-64 
lägre i Skultuna än i Västerås totalt. Det fi nns alltså jämförelsevis ganska många barn 

Skultuna kyrka ligger söder om orten och är en uppska  ad plats.
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och gamla i Skultuna. Likt Sveriges befolkning i övrigt får Skultuna en större andel 
personer i åldern 75+ i sin befolkning. 1% fl er på två år. Andelen personer med utländsk 
bakgrund* som bodde i Skultuna var 25 % år 2012. Det var då samma andel som i 
Västerås totalt. Under 2013 steg andelen till 30 % vilket ligger högre än genomsnittet i 
Västerås.

Både män och kvinnor har ett något högre ohälsotal i Skultuna än i Västerås totalt. Det 
är 11 % av familjerna i Skultuna som mottar någon typ av försörjningsstöd. Det har 
minskat något under de senaste två åren men fortfarande är andelen högre än i Västerås 
totalt.

Vad gäller barn och unga så har antal elever som har nått målen i alla ämnen under 2009-
2011 sett lite olika ut beroende på vilken klass som undersökts. I årskurs fem har kurvan 
gått ganska brant nedåt sedan 2010.

Däremot i årskurs nio så har andelen elever som nått målen ökat drastiskt sedan 2009.  
År 2012 var ett positivt år för skoleleverna i Skultuna. Andelen elever med högstadie-
behörighet gick då upp till 96,3 procent. Det är eleverna på Persboskolans bästa resultat 
hittills. Andel elever som nått målen är 85,6 procent. Det resultatet ger Persboskolan 
en fjärdeplats bland kommunala skolor i Västerås. Detta goda resultat kan härledas till 
det samarbete mellan läare och studie och yrkesvägledare som har arbetat mycket med 
studieklimat och framtidsvisioner i skolan.

Barnperspek  vet
Under arbetet med ortsanalysen har ett skolprojekt genomförts i årskurs fem och sex på 
Persboskolan i Skultuna. Fokus har varit på Skultuna idag och visioner för ortens ut-
veckling i framtiden. Runt 150 skolbarn har deltagit i projektet. Resultatet presenterades 
bland annat vid invånardialogen i Blå Hallen under hösten 2013. Där ställdes elevernas 
affi scher och visioner ut för allmän beskådan. 

Några slutsatser av skolelevernas åsikter och visioner är att många barn och unga i 
Skultuna tycker om de möjligheter till idrott och fritidsaktiviteter som fi nns på orten och 
de satsningar som på senare tid har gjorts på barn och unga. Flera har lyft upp parcour-
banan som ett exempel på en favoritplats i Skultuna. På nästa sida följer några citat från 
barnens utställning.

*Sammanställningen av antal ohälsodagar per person. Några av eleverna på Persboskolans favoritplatser och fram  dsvisioner.
*Personer som är födda utrikes eller födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands
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”Flytbryggan ligger i Skultuna. Den ligger i Svartån. Det är en mycket fi n plats. Man 
kan bada där om man vill. Man kan också bara doppa fötterna om man inte vill bada”.
-Jossan, Ida L

”Kom till det lilla samhället Skultuna året om! Du kan göra massor av saker här. Man 
kan tillexempel åka och bada i vår ute bad på sommaren. Åka skridskor på IP skridskor 
hall i vinter. Man kan spela fotboll på IP:s konst gräs och gräs plan. Man kan åka pulka 
på hallon och pulka backen. Bakom hallon backen kan du åka linbana och Hoppa och 
studsa i parkour platsen.” 

- Frida Sjöström, Persboskolan

Även bruksområdet dök upp som en favoritplats. Där är det lugnt och vackert. Dess-
utom är många av vardagens funktioner som livsmedelsbutiken och skolan viktiga för 
barnen. Personer de träffar på i vardagen som lärare och butikspersonal är också viktiga.
Skoleleverna hade många förslag på förbättringar och framtidsvisioner för Skultuna. 
Flera av dessa handlade om att ha mer att sysselsätta sig med i Skultuna. Att inte de 
mer stadsmässiga funktionerna som caféer och butiker enbart ska vara lokaliserade till 
Västerås centrum. Det kunde utryckas som nedan.

”Skultuna gallerian, Vi tycker att det fi nns för lite sociala ställen i Skultuna. Så vi tänkte 
att man kunde bygga en bio och shoppingcenter i ett. På sidorna ska det vara både 
restaurang och café. Där kan unga och gamla, alla åldrar hänga, shoppa, snacka, bara 
va. Det kommer fi nnas mysiga uteplatser där man kan sitta. 

På vintern kommer man kunna fälla över ett glastak och värme, ljusslingor, julgranar 
på julen och olika pynt till alla högtider. Plus så sparar vi i Skultuna på natur istället 
för att åka in till Västerås och Erikslund”. 

- Elever på Persboskolan

U  lykt  ll Sågdammen.



12 Ortsanalys Skultuna

Lekplatser
1. Tibblegärdet - Gungställning och sandlåda.  
2. Stockvägen - Gungställning, klä  erställning och sandlåda.     
3. Prästgärdet - Gungställning, klä  erställning och sandlåda.     
4. Ka  hedsvägen - Gungställning, klä  erställning och sandlåda.
5. Höstvägen - Gungställning, klä  erställning och sandlåda. Tillhör en samfällighet.
6. Vårvägen - Gungställning och sandlåda. Tillhör en samfällighet.
7. Badet - Gungställning, lekstuga och sandlåda

Lekplatser vid skolor och förskolor
8. Skogsgårdens förskola - Klä  erställning och sandlåda.
9. Trankärrets förskola - Mindre klä  erställning och sandlåda.
10. Tibble förskola - Gungställning, klä  erställning och sandlåda.
11. Tibbleskolan - Klä  erställning, mindre hinderbana och sandlåda.
12. Persboskolan - Klä  erställning, hinderbanor och sandlåda.
13. Bruksgatan - Stor klä  erställning

Belysta pulkabackar
14. Hallonbacken
15. Prästgärdsbacken

Belyst asfaltsplan, isbana vinter  d
16. Prästgärdet

Idro  
17. Kvarnbackahallen - Ishall samt café.
18. Kvarnbackavallen - Gräsplan och en fullstor 
      konstgräsplan samt omklädning.

Vik  ga områden för idro  - och fri  dslivet i Skultuna tätort
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Trygghet
Brottsligheten är låg i Skultuna. Ser man till brott/1000 invånare i jämförelse med andra 
stadsdelar och orter i Västerås kommun så är det bara Irsta, Rönnby och Tillberga/Hökå-
sen som ligger lägre i antalet polisanmälda brott. Trygg i Skultuna är Skultunas lokala 
Brottsförebyggande Råd och en del av Värna Västerås som är det brottsförebyggande 
rådet i Västerås. 

Trygg i Skultunas mål är att skapa trygghet bland annat genom att vara ute och synas, 
hjälpa ungdomar med aktiviteter och öka invånarnas samhörighetskänsla. Arbetet sker 
mellan rådet, föreningar, kommundelen och frivilliga. Trygg i Skultuna fokuserar på 
områden som bland annat grannsamverkan, klotter/skadegörelse, snatteri, narkotika och 
alkohol, inbrott, information och ungdomsproblem. Både den totala brottsligheten samt 
skadegörelse och klotter har gått ner under de senaste åren vilket är positivt för trygg-
hetskänslan på orten.

Invånarna uttryckte under invånardialogen i samband med framtagandet av ortsanaly-
sen att Skultuna är en mycket trevlig och trygg ort att leva i. Känslan av trygghet för-
stärks av  ortens småskalighet och att ”alla känner alla”. 

Bilden av Skultuna som en trygg miljö med fi n gemenskap anses kunna skifta snabbt 
vid oförutsedda händelser och många Skultunabor anser att en obefogat negativ medial 
bild kan påverka framförallt utomståendes syn på orten. 2010 polisanmäldes 421 brott 
och 2012 anmäldes 297 brott. Den polisanmälda brottsligheten minskade alltså med 
29,5 % i Skultuna vilket är den största minskningen i hela Västerås under samma period. 

Även om Skultuna är och upplevs som en trygg ort fi nns det platser och baksidor som 
inte är tillräckligt belysta och därför upplevs som öde, mörka och tomma. Även om 
Skultuna ligger lågt vad gäller brottslighet kan mörka offentliga platser som övergångs-
ställen, passager och promenadstråk utan belysning skapa eller förstärka en känsla av 
otrygghet.

Off entliga platser och stråk i Skultuna där trygghetskänslan är vik  g.
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ANALYS AV PLATSEN 
Skultunas framväxt
Trakten runt Skultuna har varit bebodd sedan förhistorisk tid. Man har funnit några sten-
yxor på åkrarna runt samhället som visar att människor befunnit sig på platsen sedan 
stenåldern. I området fi nns även älvkvarnar, en svårdaterad hällristning med knytning 
till bronsåldern. I skogskanterna runt Skultuna och i Svartåns dalgång fi nns gravfält 
som brukar dateras till yngre järnåldern, mellan 0 – 1000 e.Kr. Gravarna visar att även 
boplatser från järnåldern funnits i dess närområde. 

Även ortnamn kan vara markörer för att en bygd har förhistoriska anor. I området vid 
Skultuna fi nns fl era namn som slutar på –tuna och –vi. Dessa är typiska för järnåldern. 
Inne i själva Skultuna samhälle fi nns få spår av kända förhistoriska aktiviteter. Förmod-
ligen har det funnits förhistorisk bebyggelse även i detta område men man har av olika 
orsaker inte lokaliserat den. De två runstenarna som fi nns i parken på den västra sidan 
av Svartån står inte på ursprunglig plats utan är ditfl yttade från Berga gård sydöst om 
Skultuna. 

Landsvägen genom Skultuna har en ålderdomlig sträckning visar vägmärkena som är 
placerade utmed den. Aktiviteterna från medeltiden och framåt är tydligare avläsbara i 
Skultuna med omnejd. Under medeltiden uppfördes Skultuna kyrka. En dopfunt i den 
nuvarande kyrkan kan dateras till cirka 1200 och det antas att det då fanns en träkyrka 
som ersattes av en stenkyrka omkring 1300. Kyrkan låg, som brukligt var, mitt i bygden. 

Skultuna bruk
Svartåns betydelse växte under medeltiden och det fi nns anledning att tro att det funnits 
verksamhet kring forsen under medeltiden. Forsarna genom Skultuna har alltid varit bra 
kvarnlägen.  I samband med att Karl IX i början av 1600-talet lät söka efter en plats för 
ett mässingsbruk noterades att det fanns gamla kvarnar på denna plats vid Svartån. 

Av skriftliga källor och kartmaterial vet man att det var en kronokvarn, ett par fräl-
sekvarnar och en såg som drevs av kraften från ån. Platsen bedömdes av staten som 
den bäst lämpade för ett mässingsbruk. Tillgången till vattenkraft, närheten till Falu 
Koppargruva men även de stora omgivande skogarna där bränsle fanns till hyttorna var 
förutsättningar för anläggandet av mässingsbruket.

Runsten från Berga gård.

Minnessten för Skultuna messingsbruk.
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År 1607 började de första bruksbyggnaderna att uppföras inne i Skultuna. En första 
hytta byggdes vid Gäddström och intill den fanns några verkstäder för bearbetning av 
metallen.  Under de första decennierna utvecklades bruket långsamt. 

År 1632 kom en ny ägare in som byggde ut bruket vid det norra fallet med ytterligare en 
hytta. Vid Gäddström byggde man om anläggningen och la till ytterligare en hytta för 
att smälta metallen. Flera dammar anlades i forsarna för att kunna driva olika typer av 
hammare och verkstäder. Man tillverkade mässingsprodukter som var halvfabrikat för 
vidare förädling, hos hantverkare i Stockholm, till olika hushållsprodukter. 

Under 1670-talet utvidgades verksamheten under Isaac Cronströms ledning med bland 
annat ett valsverk och nya hammare. Nya produktionsmetoder för tråddragning utveck-
lades och man kunde exportera ut i Europa. 

I och med att bruket utvecklades och växte under 1600-talet måste även ett litet sam-
hälle ha växt upp i närheten. För att driva produktionen behövdes kunnig arbetskraft 
som bodde nära sina arbetsplatser. Årtiondena kring 1700 var problematiska för bruket. 
Kopparbrist ledde till att verksamheten ibland stod stilla. Bränder och vårfl od skadade 
byggnader och för arbetarna blev situationen svår då de inte fi ck lön. Under 1720-talet 
utvecklades dock verksamheten snabbt genom nya ägare. Stora investeringar ledde till 
en stabil verksamhet under resten av 1700-talet. Träbyggnader ersattes med brandsäkra 
byggnader av sten. Nya tillverkningsmetoder introducerades, vilket förbättrade lönsam-
heten och gav stabila arbetsförhållanden för arbetarna. 

1780 brann nästan hela bruket ned. Några hyttor klarade sig liksom arbetsbostäderna 
längs gatan norrut. De nedbrunna delarna av bruket byggdes snabbt upp igen och bland 
annat de nya arbetarbostäderna på Kärrbo uppfördes. Produktionen inriktades allt mer 
på den inhemska marknaden. Vid mitten av 1800-talet ökade produktionen kontinu-
erligt. Detta innebar att antalet anställda ökade och de boende på orten blev fl er. Nya 
arbetarbostäder byggdes och en bruksherrgård uppfördes. 

År 1835 började man att valsa järnplåt då det fanns kapacitet för detta i valsverket. Detta 
ersattes med en stångjärnsproduktion 1839 och man funderade på att helt omvandla 
bruket till ett järnbruk. Svårigheter att sälja på den europeiska marknaden gjorde dock 
att bruket lade ned järntillverkningen redan 1853. 

Under tiden hade brukets ägare gått i personlig konkurs 1849. Detta ledde till att bruket, 
efter förslag av konkursförvaltaren, omvandlades till ett aktiebolag 1860. Det nybildade 
aktiebolaget innebar att en rad investeringar i nya verkstäder kunde genomföras.  

Skultuna messingsbruk, källa: Vlm arkiv.

Vy över det gamla mässingsbruket idag.
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Bruket omvandlades till en för 1800-talet modern industri.  Tillverkning av olika pro-
dukter ökade i rask takt och ledde till en mångdubbling av produktionen. Antalet anställ-
da ökade från cirka 100 år 1860 till cirka 500 år 1900. Befolkningen i Skultuna socken 
ökade under 1800-talet från cirka 1200 år 1800 till drygt 2700 år 1900. Befolkningstalet 
avspeglar dels att landsbygdsbefolkning var dominerande i början av 1800-talet, dels att 
bruksarbetarna med sina familjer, fi ck en allt större betydelse för befolkningstalet under 
seklets gång. 

Ständiga om och tillbyggnader under 1800-talet ledde till att en stor del av tillverk-
ningen samlades vid de nedre verkstäderna. Flera hopbyggda verkstäder effektiviserade 
tillverkningen som samtidigt kunde utökas. Ett modernt kraftverk installerades 1908-10 
som effektivt utnyttjade de fallhöjder som fi nns längs strömmen. Genom en kanal och 
en tub kunde man på ett ställe utnyttja hela den fallhöjd på 18 meter som fanns genom 
Skultuna. 

Den utökade verksamheten vid bruket ledde även till att bostadsbebyggelsen utvidgades 
väsentligt under 1800-talets slut och början av 1900-talet. Mellan Västeråsvägen och 
bruksherrgården byggdes en rad arbetarbostäder där centrum ligger idag. Även söder 
om Kärrbo byggdes nya arbetarbostäder enligt tidens ideal. Det var hus som kunde 
rymma fl era familjer och som omgavs av trädgårdar. Även särskilda bostäder för ingen-
jörer, kontorister, verkmästare och annan ledningspersonal byggdes i Skultuna. 

1900 - talet
1901 stod en ny skola klar att ta emot sina elever. Redan 1877 hade en kooperativ handel 
etablerats i Skultuna. Den fl yttade 1891 till hörnet av Västeråsvägen/Kronvägen. Detta 
är en av de första kooperationerna i landet. På 1880-talet etablerades även en privat af-
fär vid Haga. Föreningslivet utvecklades starkt i slutet av 1800-talet med fackförening, 
nykterhetsföreningar och olika religiösa samfund.

I början av 1900-talet sviktade markanden för metallprodukter både inom landet och i 
Europa. Detta ledde till att olika former av samarbeten och 1907 ägdes majoriteten av 
aktierna i Skultuna AB av samma personer som ägde Svenska Metallveken i Västerås. 
Planen var att koncentrera all manufakturtillverkning inom koncernen till Skultuna och 
fl ytta annan industritillverkning till Västerås.  En omfattande brand 1913 skyndade på 
denna utveckling. Merparten av det stora byggnadskomplexet vid de nedre verken för-
stördes av branden. Kraftstationen, kontoret och gjuteriet kunde dock räddas. Driften 
inskränktes i Skultuna snabbare än tänkt.

Exempel på byggnader i bostadsområdet Kärrbo så som de ser ut idag.

Hy  or och kolhus vid Brännugnsbacken.
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Bostadshus på Byhagsvägen som visar bostadsbebyggelens u  ryck på 1950-talet. 
Bild från ”Skultuna vyer” fotograf Åke V. Larsson.

Svenska handelsbanken e  er ombyggnaden 1955. Foto från 1974 ”Handelsbanken i 
Skultuna rånad”, fotograf Ber  l Forsén.

Valsverk och tubdrageri fl yttades till Västerås efter branden. Redan tidigare hade tråd-
drageriet fl yttats dit. På 1920-talet skedde dock en viss utökning av verksamheterna då 
kopparslagarverkstaden fl yttades till Skultuna från Västerås, vilket också innebar att en 
del nya bostäder byggdes i samhället.  På 1930-talet fanns ett visst behov av nya bostä-
der och ett egnahemsområde började byggas kring Missionskyrkan.

Det stora lyftet för Skultuna blev utvecklingen av de nya Östra verken under 1940-talet. 
Det nya industriområdet innebar en rad nya arbetsplatser vilket ledde till ett omfattande 
bostadsbyggande. Flera radhusenheter om ett rum med kök samt ytterligare rum för 
uthyrning uppfördes. 

Egnahemsvillorna i 1½ plan rymde en lägenhet på varje plan. Detta bildade ett litet 
samhälle som växte upp under åren 1944-45 mellan Tibble- och Västeråsvägen. Mitt i 
området lades Skultunagården samt Hakonhuset på andra sidan vägen som ett planerat 
nytt samhällscentrum. Bostadsförsörjningen blev under 1950-talet en alltmer kommu-
nal angelägenhet. Den tidigare bruksideologin om ”bruket som skulle sköta allt” hade 
börjat ge vika för synsätt av att industriverksamhet och bostads- och samhällsservice 
inte nödvändigtvis hörde ihop. 

Kommunen bildade ett eget bostadsbolag 1951 som skulle sköta bostadsbyggandet. De 
bägge parterna funderade parallellt under ytterligare två decennier. Det var först 1970 
som Svenska Metallverken sålde resterande gatu-, park- och kvartersmark till kommu-
nen. 1952 gick Skultuna, Haraker och Romfartuna samman i Skultuna storkommun. En 
ny centralskola, idag Persboskolan byggdes 1957 och skolskjutsar ordnades till skol-
lokalerna från den omgivande landsbygden. 1967 uppgick Skultuna kommun i Västerås 
stad och området ingår sedan 1971 i Västerås kommun.

Vid mitten av 1900-talet hade orten utvecklats och ökat i folkmängd men ett planerat 
och etablerat centrum saknades. Det fanns tre lägen med bebyggelse av centrumkaraktär. 
Genom en utredning bestämdes platsen där handel redan etablerats vid Krongjutarvä-
gen/Västeråsvägen. Den befi ntliga sekelskiftesbebyggelsens arbetarbostäder, förenings-
lokaler och verksamheter sanerades bort och det moderna centrumet stod färdigt 1966. 
Den tidigare konsumhallen från 1955 byggdes om och hyrdes ut till Handelsbanken och 
ICA butik med Sparbankslokaler stod färdigt 1967. När sanering av området var färdigt 
hade en torgplats bildats med rationella handelslokaler omgivna av trevåningar höga 
bostadshus med tillhörande garage 1967.

Skultuna centrum
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Kartan till höger visar de årsringar som är synliga i Skultuna tätort idag. Den redovisar 
även gränserna för ortens utbredning under tre tillfällen under historien, 1681, 1911 
och 1958. De rödtonade områdena representerar det äldre bruket med bebyggelse från 
17- och 1800-talen. Den heldragna linjen visar bruksortens gränser 1681. Innanför den 
linjen går det att avläsa att stora delar av bruksbebyggelsen har rivits och modernare 
bostadsområden byggts upp.

Områden i grönt representerar tiden efter att Östra verken började byggas 1942. En 
byggnadsvåg följde i och med den etableringen, som fortsatte in på 1950-talet. Fram-
förallt byggdes små bostadshus för ortens arbetare. Perioden 1960-80 bildar en årsring 
runt 1950-tals bebyggelsen. Orten växer i norr, söder och öster. 

Av årsringskartan går det att utläsa att Skultunas centrum har fl yttats österut från bruks-
området till det mer moderna centrumområdet där Västeråsvägen är en central led. Un-
der de senaste decennierna, 1980-2000 har utbyggnaden av framförallt småhusbebyg-
gelse fortsatt mot Skultunas södra delar.

Synliga årsringar i Skultuna

Bostäder i Skultuna
Bostadsbeståndet i Skultuna består till stor del av småhusbebyggelse. Andelen av be-
folkningen som bor i småhus är 67 procent jämfört med 33 procent i fl erbostadshus. I 
Skultunas södra del dominerar småhusbebyggelse. Flerbostadshus i form av bostadsrät-
ter och hyreslägenheter återfi nns i ortens mer centrala delar. Det fi nns ca 800 småhus, 
85 bostäder upplåtna som bostadsrätter och drygt 700 hyresrättslägenheter i Skultuna. 

Till småhus räknas villor, radhus och kedjehus. Bland småhusen dominerar villor som 
har en andel om 56 procent medan 44 procent utgör radhus eller kedjehus. Den största 
delen av bebyggelsen uppfördes mellan år 1940 och 1970. Småhusen är ofta uppförda 
med ett våningsplan med eller utan inrett vindsplan. De senaste uppförda bostäderna 
fi nns på Karl IX:s Väg.

Översta bilden till höger visar bostadsområdet vid Midvintergatan, Höstvägen, Vårvä-
gen och Sommarvägen. Området byggdes under 2000-talet, ligger inbäddat i grönska 
mellan Fågelberget/Prästberget och avgränsas av Västeråsvägen i öster. Bilden under 
visar den småhusbebyggelse vid Prästgärdet och Tibble som uppfördes till stor del un-
der 1960-1980 talet.
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Småhusbebyggelse

Hyresrä  er

Off entliga funk  oner

Bostadsområdet på Prästberget/Fågelberget.

Villaområden vid Prästgärdet och Tibble.

De nya parhusen på Karl IX:s väg ligger nära Skultuna centrum med service och kom-
munikationer men också nära Tibbleskogens idrott- och fritidsmöjligheter. Se följande 
sida. Det samma gäller hyreslägenheterna i fl erbostadshusen i tre våningar på Folievä-
gen. Bostadsaktiebolaget Mimer, Västerås kommuns allmännyttiga bostadsbolag, äger 
merparten av hyreslägenheterna i Skultuna. Flerbostadshusen är främst uppförda på 
1950- och 1960-talet men har i de fl esta fall renoverats eller totalrenoverats till 1980- 
och 1990-talsstandard.
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Mimers hyreslägenheter på Folievägen.

Nya hyresbostäder på Karl IX:s väg.

Flerbostadshusen längs Bankvägen och Julia Nybergs väg.

Småhusbebyggelse

Hyresrä  er

Off entliga funk  oner
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Västerås översiktsplan 2026 anger att serviceorterna bör kompletteras med blandad be-
byggelse så att de kan behålla och utveckla kommersiell och kommunal service.

Under invånardialogen i samband med ortsanalysen hösten 2013 diskuterades framtida 
bebyggelseutveckling i Skultuna. Mötesdeltagarna markerade på kartor vilka områden 
som de ansåg lämpliga för bebyggelse och var ny bebyggelse bör undvikas. Mötesdel-
tagarna blev ombedda att både markera ut större områden för bebyggelseutveckling 
men också mindre platser inom det redan byggda som vore lämpliga för ny bebyggelse. 
Kartan på följande sida visar ett urval av de områden som Skultunaborna samtalade 
kring under dessa gruppdiskussioner. Både positiva och negativa aspekter inom dessa 
områden lyftes fram.

Värdefulla grönområden inom tätorten som exempelvis Tibbleskogen bör bevaras in-
takta enligt diskussionen som fördes. I ortens södra delar var fl ertalet deltagare positivt 
inställda till nya bostäder i mer sammanhängande bostadsområden. Inom centrala Skul-
tuna identifi erades också mindre områden och platser som vore intressanta ur bebyg-
gelsesynpunkt.

Kartan visar den önskade bebyggelseinriktningen från 1978 års områdesplan samt från 
Satellitutredningen 1985. Orten skulle framförallt växa söderut och mot öster.

Under invånardialogen uttrycktes förutom tomter för småhusbebyggelse även behov av 
fl erbostadshus med hiss i Skultunas centrala delar. Flera Skultunabor tyckte att det bör 
vara möjligt att lämna sin villa och ändå bo kvar bekvämt på orten i större utsträckning 
än idag. Det som främst efterfrågades var trygghetsboende, 55+ eller liknande med hiss.
Flera Skultunabor uttryckte under dialogmötena en oro kring fi nansieringsmöjligheter 
för att bygga i Skultuna. Stadsbyggnadskontoret beställde därför en marknadsanalys 
med syfte att beskriva hur marknaden ser ut idag i Skultuna samt kommentera oron 
kring fi nansiering.

Marknadsanalysen beskriver att priserna på begagnatmarknaden är förhållandevis låga 
vilket ger en bild av att det är svårt att bygga och sälja hus i Skultuna. Men priserna på 
andrahandsmarknaden rör sig till allra största del om äldre hus, de fl esta från 1960-talet. 
För mer moderna hus med en något mindre boyta är prisbilden en annan vilket borde ge 
stöd för fi nansiering av hus i denna nivå.

Bebyggelseutveckling i Skultuna

Tidigare förslag på bebyggelseinriktning i Skultuna från 1978 och 1985.
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Områden som kom upp då Skultunaborna diskuterade bebyggelseutveckling 
under invånardialogen. Karta över ägandeförhållanden i Skultuna. I rö   visas kommunägd mark.
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Detaljplan som medger ytterligare ca 50 villor och radhus fi nns i anslutning till befi ntlig 
bebyggelse på Prästgärdet i södra delan av Skultuna. Av dessa tomter är ett mindre antal 
färdigställda för försäljning. 

Dessutom fi nns detaljplan för fem parhus söder om brukshotellet som planerades 2009 
för att vara ett modernt komplement till den historiska bruksmiljön. 

En detaljplan fi nns från 2008 som medger 10 parhus efter rivningen av tre fl erbostads-
hus på Karl IX:s väg. Dessa har uppförts i etapper under 2012-2013.

Kommundelsnämnden i Skultuna lyfte i samband med sitt yttrande över samrådsre-
missen för Översiktsplanen år 2012 fram vikten av att en strukturerad planering sker 
när det gäller möjligheten att erbjuda tomter för bostadsbyggande inom kommunde-
len. Där föreslås byggnadsnämnden att upprätta detaljplan över dels kommunens mark 
nära Svartån väster om Bruksgatan, dels en komplettering till bostadsområdet söder om 
Höstvägen.
 
Det område som främst lyfts fram både av kommundelsnämnden i Skultuna och av 
Skultunabor som attraktivt för småhusbebyggelse inom Skultuna kommundel är områ-
det väster om Bruksgatan, nära Svartån.

Svartån är ett av Västerås övergripande natur- och kulturstråk med särskilt höga land-
skapsvärden. Inom de övergripande natur- och kulturstråken ska rekreation och frilufts-
liv prioriteras enligt översiktsplanen för Västerås. 

Eftersom motstående intressen fi nns i områden som är intressanta för bostadsbebyg-
gelse i Skultuna bör en sammanvägd bedömning kring lokalisering av nya tomter för 
småhusbebyggelse i Skultuna tätort göras. Fortsatta studier skulle kunna påvisa vilka 
områden som vore lämpliga för ny bebyggelse i Skultuna.

Områden där det fi nns detaljplan.

Områden som Kommundelsnämnden i Skultuna anser är intressanta för bebyggelseutveckling
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Förtätning av Skultuna centrum
Under invånardialogen kom Skultuna centrum upp ett antal gånger som ett utvecklings-
område för ny bebyggelse. Skultuna centrum är den huvudsakliga knutpunkten och 
mötesplatsen för Skultunaborna. Här fi nns god offentlig och kommersiell service samt 
närhet till kommunikationer. 

Förtätning i form av bostäder i Skultunas centrala delar bedöms kunna vara positivt för 
hela orten då till exempel den typ av fl erbostadshus med hiss som fl era Skultunabor har 
efterfrågat är lämpligt i det här området. 

Bostadsbebyggelse i Skultuna centrum bedöms kunna planeras inom ramen för detalj-
planeprocessen. Ett samlat grepp kring lokalisering och utformning av bebyggelse i 
Skultuna centrum är önskvärt varför en översiktlig utredning av förtätning i Skultuna 
centrum vore lämplig.

Förtätning med bostäder i centrala Skultuna kan verka trygghetsskapande då fl er män-
niskor rör sig i området under både dag- och kvällstid. Det kan också stödja de kom-
mersiella aktörerna i centrum vilka är viktiga för den bibehållna servicen och arbetstill-
fällena på orten.
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Bostadsmarknaden i Skultuna
Befolkningsmängden i Skultuna har varit relativt stabil sedan år 2000. Enligt marknads-
analysen som utförts på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret medför detta normalt en 
balans eller en stabil efterfrågan på bostäder, vilket också innebär en svag nyproduktion 
av hus. Det råder en stabil efterfrågan på småhus och lägenheter om än ganska svag och 
omsättningen är normal på fastighetsmarknaden och bostadsrättsmarknaden jämfört 
med riket i genomsnitt.

Med stöd av de priser som har betalts för bostäder i Skultuna i relation till produk-
tionskostnaden för småhus har småhus med mindre bostadsyta bedömts som möjliga att 
uppföra. För bostadsrätter och hyresrätter är produktionskostnaden högre jämfört med 
småhus och betalningsviljan något lägre. Marknadsanalysen visar att det fi nns möjlig-
het att uppföra fl erbostadshus med lägenheter som har en något mindre boyta än de som 
fi nns i orten idag.

Marknadsanalysen gör i sina beräkningar inte skillnad på vilket läge som avses när det 
kommer till möjligheten att uppföra nya bostäder. I Skultuna fi nns både potentiella lä-
gen för ny bebyggelse med närhet till stora naturvärden och kulturmiljöer samt tomter 
i en mer konventionell plan för småhus kopplat till det redan befi ntliga bostadsområdet 
på Prästgärdet.

En slutsats från marknadsanalysen är att nya bostäder är en möjlighet för en positiv 
utveckling i Skultuna men att också andra attraktivitetshöjande åtgärder i ett första steg 
kan vara de mest verkningsfulla för att skapa en positiv utveckling av Skultuna som ort.

Bebyggelse i Skultuna centrum idag.

Vy från Skultuna torg över Karl IX:s Väg och Mariagården.
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Landskap och grönstruktur
Grönområden i städer och tätorter hänger samman och bildar en helhet, en grön struktur. 
Allt från den välansade parken eller villaträdgården till vilda skogar innefattas i det som 
i planeringssammanhang kallas grönstruktur. 

Grönstrukturen är en viktig byggsten i hållbar planering och bidrar till ett bra klimat, 
bättre luftmiljö, fördröjning och infi ltration av vatten vid kraftiga regn och översväm-
ningar samt fungerade livsmiljöer för växter och djur. Grönska som parker, trädgårdar 
och allér är också en del av det arkitektoniska utrycket och ortens kulturarv. Grönstruk-
turen fyller en viktig social funktion och ger människor möjlighet till rekreation, lek, 
upplevelser och avkoppling. Stadens parker och natur är ett av de få icke kommersiella 
rummen i staden, dit alla har tillträde och kan mötas. Mycket grönska i sig bidrar inte 
automatiskt till en bättre byggd miljö men väl integrerad kan den bidra till attraktivitet, 
hållbar utveckling och ökad välfärd.

Landskapet i Skultuna
2012 genomfördes ”Landskapskaraktäranalys för Västmanlands län” på uppdrag av 
Länsstyrelsen i Västmanlands län, Riksantikvarieämbetet och Trafi kverket. Rapporten 
beskriver landskapet och dess karaktär i Västmanlands län på en regional skala. 

Skultuna ingår i det karaktärsområde som utgör Svartåns dalgång. Ådalen är en land-
skapstyp som skär tvärs genom slättlandskapet. Här fi nns stora avsnitt bred uppodlad 
dalgång med breda böljande landskapsrum som avgränsas av skog i jordartsgräns. Det 
är relativt vattenrikt i åar, bäckar, sjöar och myrar. Det fi nns nyckelbiotoper i band i 
nordsydlig riktning och viss spridningsmöjlighet för rödlistade arter som förekommer 
i skogsmiljöer. Området är värdetrakt för odlingslandskap och hagmarker med tydlig 
odlingsprägel.

Det omgivande landskapet påverkar ådalens funktion och upplevelsen av den. I bruks-
miljöer som Skultuna är ofta den äldre bebyggelsen organiserad kring vattendragen. 
Skultunas omgivande slättlandskap är typiskt för dessa miljöer. Upplevelsen av rymd 
där himlen upptar en stor del av synfältet är påtaglig. Landskapet är småskaligt mosai-
kartat med sammanhängande skogsområden på morän och ensamliggande åkerholmar 
på en stor andel uppodlad mark. Västmanlands åar rinner söderut från 100–150 meter 
över havet i länsgränsen ner till Mälarens vattennivå på ett par meter. Höjdskillnaderna 
tas upp i forsar och fall. Ådalar innehåller såväl smala åar som breda sjösystem. Det  
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bildar bitvis tydliga ådalsraviner och kan upplevas som dramatiska t ex i avsnitten mel-
lan Mälardalens odlingslandskap och Svartån vid Skultuna bruk. I ådalar förekommer 
rik variation av vattenmiljöer med sjöar, kärr och myrar samt ängs- och betesmarker. 
Till ådalarnas nyckelelement hör den rika förekomsten av öppna vattenmiljöer, särskilt 
rinnande vattendrag, ädellövskog och gamla, grova ädellövträd. Svartådalen har för-
utsättningar för att vara mycket artrik, tack vare den rika blandningen av biotoper, det 
gynnsamma lokalklimatet och närheten mellan de olika biotoperna. Det är möjligt att 
Svartådalen får påfyllning av arter och individer från Mälarens sjönära landskap så att 
mindre lokala populationer kan upprätthållas eller återskapas.

Många utvecklingsintressen gör anspråk på samma ytor i dessa smala långsträckta om-
råden, där landskapets byggstenar ofta är både karaktärsgivande och av god kvalitet. 
Tryck fi nns till exempel på att utveckla boendemiljöer i attraktiva ådalslägen, inte minst 
nära Västerås samt att utveckla turism, friluftsverksamheter och båttrafi k.

Upplevelsevärden  - kriterier för rekrea  on 

Minst fyra dessa upplevelsevärden bör fi nnas inom varje park/närströvområde ner  ll 
grannskapsnivå.

Det vilda – Vildvuxenhet, stora stenar, slingrande s  gar och mys  k.

Artrikedomen – Mångfald, myller, träd, blommor, insekter, fåglar, samla.

Rofylldheten – Tystnad, stort område, kulturpräglad, historia, klippt gräs, städad, välskö  .

Skogskänslan – Känsla av oändlighet, enhetlighet, täthet, bra gångvägar, kuperad, promenad-
vänlig, skogsdo  er- och ljud som fågelsång eller rinnande va  en.

Festparken – Folkliv, nöjen, café/kiosk, belysning, välskö  , liv även kvälls  d.

Prydnadsvärdet – Kultur, minnesmärken/statyer, off entlig konst/skulpturer, blomsterarrang-
emang, vackra raba  er, fontän.

Lekvänligheten – Robust, in  m, oömma växter, plats för fantasi och förändring.

Idro  en – Större öppna ytor, klippt gräs, lävegeta  on.

Svartån och Svartådalen är en unik  llgång för Skultuna som ort.
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Grönstruktur i Skultuna
”Alla västeråsare ska tillgång till ett mångsidigt utbud av gröna områden av god kva-
litet” 

Ovanstående citat är det övergripande målet för grönstrukturen i Västerås. Skultuna är 
en mindre ort där man kan förvänta sig närhet till mer grönska än i centrala Västerås. 
Skultuna är relativt välförsörjt med en variation av grönområden som närströvområden, 
kommundelskog med motionsspår, grannskapsparker och närparker. En unik tillgång 
är Svartådalen och bruksområdet, som är av regionalt intresse både från ekologiskt och 
kulturellt perspektiv och ett besöksmål med attraktion för många utöver enbart boende 
på orten. De gröna områdena är generellt tillgängliga från stora delar av bostadsbebyg-
gelsen i Skultuna. Västeråsvägen är en relativt hårt trafi kerad barriär som försvårar för 
oskyddade trafi kanter att nå de mest populära grönområdena på ett trafi ksäkert sätt. 

Mångfald och varia  on av grönområden

 
Strövområde  –  Stort naturområde, skogsområde eller stråk i odlingslandskapet för rörligt fri-
lu  sliv, bad mm. Bör fi nnas ca 3 km från bostaden. Off entlig karaktär.

Centralpark – Park som har betydelse för stadens (ortens) alla invånare och även som turistob-
jekt. Parken har en speciell karaktär eller innehåll, o  a med kulturhistorisk koppling. Bör fi nnas 
ca 800 m från bostaden. Off entlig karaktär.

Kommundelsskog –  Lä   llgängligt naturområde eller mångfunk  onell park med promenad- 
och mo  onsslingor, i anslutning  ll kommundelen. Samlad lokalisering med idro  sanläggning 
är önskvärd. Bör fi nnas ca 800 m från bostaden. Off entlig karaktär.

Grannskapspark/Närströvområde – Off entlig park eller naturområde nära den egna bostaden, 
en samlingspunkt för den lilla stadsdelen. I parken ska fi nnas såväl anlagda parkytor som natur-
mark samt lek- och bollytor. Bör fi nnas ca 300 m från bostaden. Off entlig karaktär.

Närpark – Liten grönyta eller naturområde för framför allt lek och samvaro, i direkt anslutning 
 ll bostadskvarteret. Halvprivat karaktär.

Entréyta – Trädgård – Område i omedelbar anslutning  ll bostadsentrén. Privat karaktär

Rekrea  onsstråk – Komple  erar stadens gång- och cykelvägnät med lummiga, omväxlande och 
ostörda park- eller naturmarksstråk där upplevelsevärden prioriteras. Na  e  d ska det vara möj-
ligt a   välja andra vägar. Off entlig karaktär. °
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Inom Skultuna kan fl era parker och naturområden komplettera varandra för att skapa en 
önskvärd mångfald och helhet. Alla Skultunabor bör ha tillgång till vardagsnära natur 
som närströvområde eller grannskapspark nära bostaden, arbetsplatsen, förskolan och 
skola. Ett avstånd på 300 meter eller 5-10 minuters promenad rekommenderas. Minst 
fyra av upplevelsevärdena bör fi nnas inom varje park/närströvområde ner till grann-
skapsnivå. 

Grönområden i Skultuna

Svartådalen, med Sågdammen och Kvarnbackaparken är det mest värdefulla strövom-
rådet i Skultuna. Ådalen är ekologiskt även ortens mest komplexa och värdefulla natur-
område. Forsområdet vid Skultuna och några sidoraviner i Svartåns dalgång är klassade 
som objekt med mycket högt naturvärde i Naturvårdsplanen för Västmanlands län.  Det 
betyder att de är objekt av regionalt intresse. Både forsområdet och sidoraviner är beva-
randevärda ur geologisk och landskapsbildssynpunkt. Svartån berörs av 100 m strand-
skydd med undantag av den östra stranden mellan Sågdammen och Mässingsbruket.

Det behövs en fördjupad studie av grönområdena kring bruket och Svartån för att ut-
veckla potentialen som besöksmål och tillvarata dess höga natur- och kulturvärden. 
Vid eventuella ingrepp i landskapet vid sidan av ån i centrala Skultuna måste kommu-
nen samråda  med Länsstyrelsen och eventuellt söka strandskyddsdispens. Inom områ-
den som omfattas av strandskyddsbestämmelser enligt miljöbalken kan även dispens 
från strandskyddet krävas innan t ex trädfällning kan tillåtas.

Särskild hänsyn bör tas till de kvaliteter som fi nns runt bruket i form av kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader, samt Svartån med omgivande naturområden. En skötselplan bör 
också upprättas. Det här är en unik och varierad natur-, park- och kulturmiljö vars vär-
den bör tas tillvara och varsamt utvecklas som strövområde, centralpark och besöksmål.

Svartådalen i centrala Skultuna

Tibbleskogen med bland annat elljusspåret, parkourbanan och utegymmet är Skultunas 
kommundelsskog där motionssanläggningarna har koncentrerats. Här fi nns ett stort ut-
bud samlat på en plats. Området är backigt och bortsett från delen där elljusspåret är 
anlagt är skogen relativt otillgänglig. Tibbleskogen består mest av barrskog på frisk 
mark. I den södra delen av skogen fi nns det ett större parti bestående av lövskog på frisk 
mark. Frisk mark har en grundvattenyta på ett djup av ca 1 – 2 meter. Det fi nns inga 
vattensamlingar i markytan och man kan gå torrskodd på marken även omedelbart efter 

Tibbleskogen

Svartådalen i centrala Skultuna. Foto: Dan Blommengren
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regn eller kort efter snösmältning. Området är i viss mån stört då både ljus och ljud från 
de angränsande verksamhetsområdena i väster vilket påverkar upplevelsen av området. 
Tibbleskogen bedöms som mycket värdefullt som rekreationsområde av boende i Skul-
tuna.

Hallonberget är den branta backen i direkt anslutning till elljuspåret och bostadsom-
rådena i väster. Backen an vänds för pulkaåkning vintertid För att öka upplevelsen av 
trygghet och säkerhet längs med motionsspåret och för att se till att tillräckligt stora 
mängder snö faller ner på skidspår behöver sly röjas intill spåret med några års mellan-
rum och gallring bland större träd med ca 10-15 års mellanrum. 

Själva skogen tar inte skada av återkommande röjningar och gallringar, men den kom-
mer att vara artfattig då det kommer att saknas den variation som gör att olika fågelarter 
skulle trivas i skogen. Ökad vind- och solinstrålning gör också att exempelvis lavar och 
mossor torkar ut. För att hjälpa vissa fågelarter, såsom talgoxe eller fl ugsnappare med 
fl era, kan fågelholkar sättas upp och löv sparas i samband med röjningar och gallringar. 

Den skötsel som krävs för att upprätthålla elljusspårets funktion och trygghetsupple-
velse innebär att området får en annan karaktär än närströvområdena på den östra sidan 
Västeråsvägen: Fågelberget och Prästberget, där naturupplevelser i ostörd skog priorite-
ras med fågelsång, artrikedom, lugn och ro. Många och mycket varierade aktiviteter är 
lokaliserade till Tibbleskogen. Risk för slitage på området och konfl ikter mellan olika 
aktiviteter kan uppstå om allt för många aktiviteter med olika behov koncentreras på 
samma plats.

Tibbleskogen används som närströvomåde på den nordvästra sidan av Västeråsvägen 
medan Fågelberget och Prästberget är värdefulla närströvområden på den västra och 
sydvästra sidan.

Fågelberget
Fågelberget har nämnts som en ”mysskog” av Skultunabor och bedöms av boende i Skul-
tuna som ett värdefullt närströvområde. Området närmast Midvintergatan är en plats att 
gå till när man söker en lugn oas, naturupplevelser och fågelliv.  Skogen runt Trankärret 
är en plats dit man går med hund och området har en särskilt värdefull ”skogskänsla”.
I direkt anslutning till Fågelberget fi nns mindre lekplatser norr och söder om skogen och 
norr om Prästberget fi nns en lekplats i en närpark inne i bostadsområdet vid Höstvägen. 
Ingen av dessa lekplatser är kommunala utan tillhör samfälligheter eller förskola.

Strövs  g genom skogen vid Fågelberget

Närpark på Höstvägen.
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Ängs- och hagmarker väster om skogen vid Prästberget med utblick mot Svartådalen

Skogen består av främst barrskog på frisk mark. I ett litet parti direkt väster om för-
skolan vid Trankärrsvägen har skogen en blötare barrsumpskogskaraktär. Det fi nns en 
blandning av yngre gran under äldre tall och gran i skogen. Den variation i träd höjd och 
vegetationens täthet gör att Fågelbergsskogen är attraktiv för många olika fågelarter då 
det erbjuds många nischer för födosök och skydd. 

Strövande i ostörd skog med naturupplevelser och fågelliv och bör prioriteras och even-
tuella röjningar eller gallringar i området skulle försämra fåglarnas livsmiljöer betyd-
ligt. Gallring och röjning av sumpskogsområdet skulle resultera i ytterligare försump-
ning av området då träden bidrar mycket till transpiration av vatten och reglering av 
vattennivån.

Vardagsnära natur och grönska
Närströvområde, grannskapspark

Med vardagsnära natur och grönska menar vi platser nära (ca 5- 10 minuters promenad eller ca 
300 meter) bostaden, arbetsplatsen, förskola och skolor. Det är just  llgängligheten som är det 
avgörande; a   man enkelt och trafi ksäkert kan gå eller cykla  ll en plats i naturlik miljö som är 
kostnadsfri och off entlig. Det är en allmän, demokra  sk plats som välkomnar alla  ll rörelse, av-
koppling, lek och möten. Dessa områden är särskilt vik  ga för barn och ungdomar, personer med 
funk  onsnedsä  ning, sjuka, äldre och socioekonomiskt svaga. 

Prästberget
Prästberget ligger på västra sidan av Västeråsvägen mellan tätorten och kyrkan. Det är 
ett närströvområde som används för hundpromenader och där upplevelsen av ostörd 
natur är viktig. Närmast Västeråsvägen består området av barrskog på frisk mark med 
gräs- och örtvegetation medan västra sidan av området består av lövskog på torr-frisk 
mark och på före detta ängs- och hagmark.

Traditionellt skötta fodermarker har hållits öppna av slåtter och bete under mycket lång 
tid. När hävden upphör omvandlas gräsmarken förr eller senare till skog. Redan efter 
några år bildas en kvävande fi lt av visset gräs som leder till att en stor del av växt- och 
djurlivet försvinner. I skogen på Prästberget ser man att skogen håller på att etablera sig 
men det är, om man vill, fullt möjligt att fortfarande restaurera område till ängs- och 
hagmark. Om området tillåts växa igen kommer det först att etablera sig lövträd som 
björk och asp och sedan ganska snart efteråt ett underbestånd av granplantor. Gran kom-
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Prästgärdet
Prästgärdet är en värdefull grannskapspark för boende på den sydöstra sidan av Väster-
åsvägen. Som ett komplement till den egna trädgården är närparken mycket viktig för 
lek och samvaro i direkt anslutning till bostadskvarteret. Särskilt viktig är denna park 
för familjer med små barn och gamla, som inte har möjlighet att gå långa sträckor. Präst-
gärdet saknar en del av kvaliteter i utformning och innehåll som är kriteriet för en riktigt 
kvalitativ grannskapspark t ex god belysning, vackra planteringar, konst. Tillgänglighe-
ten för personer med funktionsnedsättning kan också förbättras. 

Gröna gårdar på kvartersmark bör planeras i direkt anslutning till eventuell framtida 
fl erbostadshusbebyggelse i Skultuna. Idag består en dominerande andel av bebyggelsen 
i Skultuna av småhusbebyggelse med entréytor och privata trädgårdar och därför be-
döms behovet av närparker vara tillfredsställt för den befi ntliga bebyggelsen.

Den samlade miljön kring Kvarnbackaparken, Thamska parken, Rhododendrondalen, 
Lionsstigen, Bruksgatans lekplats och Bruksparken är Skultunas centralpark där män-
niskor samlas vid fest och högtider, för att leka och promenera. Dessa miljöer är mycket 
uppskattade av Skultunaborna också för sina kulturhistoriska kvalitéer. 

Promenadstråken i Svartådalen, Bruksgatan samt Kyrkrundan är de mest värdefulla re-
kreationsstråken i Skultuna. Det är främst Svartådalen som bedöms som ett rekreations-
stråk i dess rätta mening och som även är ett av hela kommunens viktigaste rekreations-
stråk och ett utfl yktsmål för besökare.

Dessa strövområden används mer intensivt för rekreation och strövande än Svartådalen 
generellt. Karaktären på delar av området längs med ån är lummig och mer parklik och 
har, särskilt på den östra sidan, direkt anslutning till bruksområdet. Här krävs en högre 
kvalitet på planteringar och intensitet på skötsel, under förutsättning att hänsyn tas till 
ådalens naturvärden. På den västra sidan ån inom bruksområdet får inga större ingrepp 
i terrängformerna eller skärningar i ravinerna göras och att den lummiga vegetationen 

Kvarnbackaparken

mer därefter på mycket längre sikt att konkurera ut lövträden. Ängs- och hagmarkerna 
i den västra delen av området bör restaureras.  En restaurerad ängs- eller hagmark är 
ett trevligt inslag i landskapet och kan vara väldigt attraktivt som exempelvis picknick-
ställe och utfl yktsmål. Att öppna upp området skulle även medföra att man i området får 
värdefulla utblickar ut över det omgivande odlingslandskapet och Svartådalen. Här bör 
strövande i ostörd skog och ängs- och hagmarker med utblickar prioriteras.

Vy över bostadsområdet på Kärrbo från Kyrkrundan

Rhododendrondalen i Kvarnbackaparken.
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Den fysiska miljön vid entrén  ll Skultuna.

Spång gjord i trä vid Sågdammen.

bibehållas. Brukshotellet med sin förhållandevis tuktade centralpark utgör ett tidsty-
piskt inslag i i bruksområdet och skiljer sig från den mer lummiga karaktär som präglar 
Kvarnbackaparken och miljöerna i direkt anslutning till Svartån. Lekplatsen i anslut-
ning till bruket, vid Brännungsbacken, bör kunna utvecklas till en större destination 
även för besökare utifrån. 

Vid infarten till Skultuna söderifrån fi nns på den östra sidan en välkomstskylt och en 
mindre planteringsyta med buskar och ettåriga växter, samt en björkallé omgiven av 
stora gräsytor. Gräsytorna används till viss del till lek och hundrastning och har en 
funktion som bufferzon för buller från trafi ken på Västeråsvägen samt för dagvattenför-
dröjning- och infi ltration. I detta område fi nns potential att göra en större plantering av 
Rhododendron eller annat vackert buskage som tydligare kan markera entrén till orten 
och stärka områdets identitet.

Miljön vid Västeråsvägen

Tibblegärdet
I anslutning till Kvarnbackavallen och badet fi nns ett gärde med gungställning och 
sandlåda. Området har potential att utvecklas till en kvalitativ grannskapspark. En över-
syn och gestaltning av platsen skulle kunna lyfta området till en populär och värdefull 
mötesplats med folkliv och prydnadsvärden. 

Kyrkrundan
Kyrkrundan/ Kyrkbacksrundan är ett fl itigt nyttjat stråk men rundan är förlagd till ortens 
gång- och cykelvägnät och vägnät och Västeråsvägen är en barriär som måste korsas 
längs med rundan. Den kan därmed inte bedömas som ett ostört park- eller naturmark-
stråk utan barriärer, där upplevelsevärdena prioriteras. Rundan är snarare ett alternativ 
till Svartådalen . Delar av rundan är inte belyst och kan därför inte användas på ett sätt 
som upplevs som tryggt de mörka tiderna på dygnet.  En översyn av belysning, vägvis-
ning och trafi ksäkra passager längs med sträckan bör göras. 

Sågdammen
Sågdammen är ett strövområde längs med Svartån, strax norr om centrala Skultuna i an-
slutning till äldre dammanläggningar som på senare tid upprustats med ett välutvecklat 
nätverk av spänger och broar. Området har blivit allt mer populärt som utfl yktsmål. Hit 
söker sig människor även utanför Skultuna för strövande i naturlik miljö nära vatten. 
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Skyltat mot Norrängs källa.  

Munga
För skultunaborna är Munga är viktig destination för bad sommartid. Det saknas en 
separerad, trafi ksäker gång- och cykelväg till Munga och möjligheten att anlägga av en 
sådan behöver utredas.

Norrängs källa och Kampberget
Norrängs källa, på den västra sidan Svartån, är en så kallad ”trefaldighetskälla” med 
anor från medeltiden. I den angränsande skogen fi nns ett högt berg med en raserad 
fornborg, Kampberget.  Området är ett utfl yktsmål och strövområde med dit skultuna-
borna söker sig för picknick, promenader och svamp- och bärplockning. Området har 
höga kulturhistoriska värden. Vägvisning till området från den östra sidan Svartån och 
bruksområdet kan förbättras.  Information om fornlämningarna bör fi nnas tillgänglig på 
platsen . 

Det är idag inte möjligt att följa ett kontinuerligt rekreationsstråk från Kvarnbackapar-
ken till Sågdammen.  Besökare till Sågdammen är hänvisade till biltransport till områ-
det eller cykling i blandtrafi k. Parkeringsplats fi nns. Frågan om behovet av kollektiv-
trafi k och separerad gång- och cykelväg till området från centrala Skultuna bör utredas.
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Trafi k, vägar och cykelvägar

Västeråsvägen är den väg som går genom Skultuna från söder till norr och delar 
orten i en västlig och en östlig del. Det är den huvudsakliga vägen mellan Skul-
tuna och Västerås. Kollektivtrafi k i form av busslinje 21 trafi kerar denna led och 
busshållplatserna är lokaliserade längs vägen. Västeråsvägen trafi keras dessutom 
av trafi ken till Östra Verken norr om orten.

Några av de åsikter som framförts om vägen är att skolbarn korsar Västeråsvägen 
på fl era ställen och att avstånd mellan övergångsställen upplevs långa. Dessutom 
går vägen genom Skultuna centrum, intill torget, vårdcentralen och en förskola. 
Många Skultunabor upplever denna trafi ksituation som obehaglig och vägen 
som en barriär. En barriär kan vara både fysisk och psykisk och i det här fallet är 
Västeråsvägen att betrakta som bådadera.

Även belysningen längs vägen kan förbättras. Landsvägsbelysningen längs vägen 
fortsätter även in i samhället vilket bidrar till vägens storskalighet och lands-
vägskaraktär. Dessutom upplevs belysningen för fotgängare och cyklister brist-
fällig på sina ställen.

Det är något fl er familjer som har bil i Skultuna än i Västerås totalt. Det är även 
fl er familjer som har två eller fl er bilar, 17 % i Skultuna jämfört med 13 % i Väs-
terås totalt. Det fi nns gott om parkeringsplatser centralt i tätorten. Det är be-
kvämt att äga och köra bil i Skultuna.

Västeråsvägen

Västeråsvägen

Västeråsvägens sträckning genom Skultuna.
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De kollektiva resorna i Skultuna består till största delen av resor mellan Västerås 
tätort och Skultuna. Linjen mellan Västerås och Skultuna har fl est resor av alla 
Västerås landsbygdslinjer med 270 000 resor per år. 

Denna sträckning har idag ett av de bästa utbuden i landsbygdstrafi ken med 
20-minuterstrafi k under högtrafi k och 30- eller 60-minuterstrafi k under övrig 
tid. De goda bussförbindelserna har lyft s fram som en positiv aspekt med livet i 
Skultuna under invånardialogen då det gör det enkelt att bo i Skultuna och arbeta 
i Västerås. Den sista nattbussen från Västerås till Skultuna går halv tolv på varda-
gar och klockan tre på lördagkvällar. Bussen vänder vid torget i centrala Skultuna 
i närheten av verksamheterna i centrum. Bussen stannar däremot inte vid det 
gamla bruksområdet som är ortens mest besökta turistattraktion.

Kollek  vtrafi k

Gång- och cykel
Längs med Västeråsvägen fi nns en cykelväg vilken möjliggör cykelpendling eller 
motionscykling mellan Västerås och Skultuna. Den är inte upplyst vilket innebär 
att vissa väljer att inte cykla trots sträckningens goda kvalitet. I övrigt råder va-
rierade förutsättningar för gång- och cykeltrafi kanter i Skultuna.   Ortens storlek 
gör att de fl esta funktioner nås inom bekvämt cykelavstånd. Den låga trafi ken 
inom bostadsområdena gör att det är förhållandevis enkelt att ta sig fram med 
cykel. Dock hänvisas cyklister oft a till bilvägarna och det fi nns få sammanhållna 
cykelsträckningar av god kvalitet.

Skultuna Messingsbruk har varit avgörande för Skultunas framväxt och förknippas fort-
farande starkt med orten. Men det faktum att Skultuna under 1900-talet växte till en 
modern industriort var tack vare bildandet av Svenska Metallverken och dess byggna-
tion av Östra Verken. Industrin har varit en stor del av arbetsmarknaden men även en in-
tegrerad och drivande del av Skultunas samhällsutveckling. Verksamheterna har också 
gett upphov till föroreningar vilka behöver beaktas i utvecklingen av Skultuna.

Svenska Metallverken blev senare Gränges AB och efter omorganiseringar har tillverk-
ningsenheterna inom Gränges i Skultuna funnit nya ägare. Men fl era företag lokalise-
rade vid Östra Verken idag har sitt ursprung i det gamla verket. Vid Östra Verken fi nns 

Näringsliv

Cykelkartan för Skultuna 2013.
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Mindre företag riktade mot besöksnäringen är e   fram  da utvecklingsområde.

idag, förutom aluminiumtillverkning bland annat även tillverkning av tillbehör till mo-
torfordon och eldistribution/elkontrollapparater samt träförpackningstillverkning. Flera 
av företagen är utlandsägda. 

Under företagarträffen i Skultuna i november 2013 diskuterades det nya näringslivet i 
Skultuna. Det sades bland annat att Skultuna är mindre sårbart nu när det fi nns en större 
spridning i olika branscher än när det fanns en stor huvudsaklig arbetsgivare.  Dessutom 
upplevde man ett annat slags företagarklimat idag än under brukstiden. En mer öppen 
företagarkultur och entreprenörsanda var några av de positiva aspekter som nämndes 
när det gäller Skultunas näringsliv. Här är ortens småskalighet ett plus då det är lätt att 
skaffa sig ett nätverk och lära känna andra företagare.

Utöver de större företagen vid Östra Verken karaktäriseras näringslivet i Skultuna idag 
snarare av ett stort antal småföretag utan eller med få anställda. Spridningen på småföre-
tagens varor och tjänster är stor. Det fi nns frisörsalonger, reklamfoto, kroppsvård, livs-
medel, restauranger och företag riktade mot besöksnäringen. Men även skogsförvalt-
ning, jordbruk och transportföretag. Totalt hade under 2012 473 personer sin arbetsplats 
i Skultuna. 62 % av dem var kvinnor och 38 % var män. Att fl er kvinnor än män har 
sin arbetsplats i Skultuna kan bero på den väl utbyggda offentliga vård och omsorgen i 
Skultuna i vilken generellt en större andel kvinnor än män arbetar.

I Skultuna fi nns en företagarförening som aktivt arbetar för samverkan mellan kommun-
delen och företagen men även mellan företagarna. Lokal annonsering och marknadsfö-
ring av företagen görs genom Skultunabladet som är ett informations- och annonsblad 
för Skultuna, Haraker/Svanå och Romfartuna. Skultunabladet ges ut två gånger i må-
naden.

År 2012 var 6 % av invånarna i Skultuna tätort öppet arbetslösa och 14 % i en arbets-
marknadsåtgärd*. Det är en något högre andel än i Västerås totalt där 4 % samma år var 
öppet arbetslösa och 10 % i arbetsmarknadsåtgärd.

Besöksnäringen
Besöksnäringen kopplad till de gamla bruksmiljöerna ses som ett möjligt utvecklings-
område i Skultuna. I ett samarbete mellan Skultunas företagarförening, Skultuna kom-
mundel och Näringsliv Västerås har det diskuterats hur antalet livskraftiga företag inom 
Skultuna kan ökas. Under 2011 genomfördes bland annat en inventering av vilka före-
tag och verksamheter som kan relateras till besöksnäringen i vid mening i hela Skultuna 
kommundel. Fokus var på verksamheter inom områdena kultur, hantverk och kulturarv.
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Off entlig service
Skultuna har en väl utbyggd offentlig service. Utbudet är uppskattat bland skultunabor-
na då närheten till bland annat vård och omsorg gör det enkelt att bo bekvämt på orten. 
I vårdcentralen fi nns läkare, barnavårdscentral, mödravårdscentral, sjukgymnast tand-
läkare och apotek. Den som är listad på Skultuna vårdcentral kan själv välja var man 
vill göra sitt besök, i Skultuna eller på Oxbackens vårdcentral i Västerås. Det är av stor 
vikt för Skultunaborna att vårdcentralen med dess olika funktioner fi nns kvar på orten.

För de äldre skultunaborna fi nns Vallonens servicehus och Solglimten gruppboende för 
demenssjuka. Vallonen har gruppboende och servicelägenheter men deras lokaler och 
gemensamhetsutrymmen fungerar också som mötesplats för olika kulturarrangemang i 
Skultuna. En utbyggnad av Vallonens äldreboende med en huskropp om 30 lägenheter 
planeras. Det erbjuds hemtjänst, boendestöd, ledsagarservice, mattjänst och dagvårds-
plats. Dessutom fi nns särskilt boende på Höstvägen, Aluminiumvägen och Skogsgårds-
vägen. En daglig verksamhet fi nns på Kopparbruket. De hjälper olika verksamheter i 
Skultuna och privata företag med bland annat posthantering, transporter och sorterings-
arbeten. 

Träffpunkt Åttan är en mötesplats i Skultuna för männioskor med psykisk funktions-
nedsättning. Familjecentrum i Skultuna erbjuder stöd och vägledning till föräldrar, barn 
och ungdomar. Dit vänder sig familjer för föräldravägledning, föräldrautbildning, öp-

Brukshotellet i Skultuna

Det framkom att det fi nns relativt gott om hantverkare, hantverks- och presentbutiker 
samt verksamheter inom kulturarvssektorn i Skultuna. Djur och natur är ett annat om-
råde som är väl representerat och kan kopplas till besöksnäringen. När det gäller livs-
medel, mat, kafé och boende fi nns ett fl ertal inom hela kommundelen. Dessutom verkar 
diverse företag och organisationer publikt i olika sammanhang och kan därför räknas 
som verksamma inom besöksnäringen. Till exempel serviceboendet Vallonen som har 
ett kulturprogram som annonseras ut terminsvis och innehåller bland annat musik, bild-
visning och dans.

Trots att dessa företag, organisationer och föreningar inom besöksnäringen fi nns så hit-
tar de fl esta av Skultunas besökare bara till Mässingsbruket med dess fabriksförsäljning 
och café. Det är i dagsläget en utmaning och en utvecklingsmöjlighet för kommundelen 
och företagen inom besöksnäringen att få besökarna att söka sig till fl er delar av Skul-
tuna än bruksområdet.
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Biblioteket vid Persboskolan i centrala Skultuna.

pen förskola och andra aktiviteter.
Det fi nns tre skolor i Skultuna. Tibbleskolan, årskurs F-4 och Persboskolan, årskurs 5-9 
som ligger i tätorten och Romfartuna skola, årskurs F-3 i kommundelen. Gymnasieen-
heten i Skultuna erbjuder ett individuellt program för elever som efter grundskola sak-
nar behörighet till gymnasieskolan. Dessutom fi nns en öppen förskola samt tre förskolor 
i Skultuna kommundel varav tre i tätorten. Trankärrets förskola, Skogsgårdens förskola, 
Tibble förskola och Romfartuna förskola. För lite äldre barn fi nns fritidsgården för unga 
från årskurs 7 till 17 år. Den håller öppet fyra kvällar i veckan. På vardagar till 21.30 
och på helgen till 00.00.

Skultunas bibliotek ligger i centrum i anslutning till Persboskolan och har öppet alla 
vardagar. Biblioteket har ett samarbete med öppna förskolan och fritidsgården som kall-
las Måndagsklubben. En måndag i månaden har måndagsklubben öppet hus med aktivi-
teter för både små och stora barn. Ett mycket uppskattat och välbesökt arrangemang och 
mötesplats för föräldrar och barn, både från Skultuna men även familjer från kringlig-
gande orter kommer på dessa träffar.

Kommersiell service
Den kommersiella servicen på orten består främst av dagligvaror som livsmedel, bank, 
kiosk, blomsteraffär och frisör samt några restauranger och ett gym. Främst är Skultunas 
kommersiella funktioner lokaliserade till kring torget i centrum och vid mässingsbruket. 
Det fi nns också några second hand- och antikbutiker. 

Utöver dessa två områden är utbudet av affärer begränsat. Skultuna Messingsbruk vid 
det gamla bruksområdet innehåller förutom produktion även fabriksbutik, museum och 
café. Fabriksbutikerna har även fabriksförsäljning på andra varumärken och ytterligare 
en glas/inredningsoutlet på området. Dessa butiker lockar många besökare från om-
kringliggande orter. 

Det nyrenoverade bruksmuseet ligger i anslutning och har fri entré. Där fi nns ett Å-Café 
med terrass över Svartån. I den gamla bruksmiljön ligger även Brukshotellet med ho-
tellrum och restaurang samt ett dagspa i närheten.

Fabriksförsäljning av mässingsprodukter.
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SKULTUNAS ROLL OCH FÖRHÅLLANDE TILL 
OMGIVNINGEN
Skultuna ligger i Mälardalsregionen. Regionen utgörs av Stockholms län, Upp-
sala län, Västmanlands län, Örebro län och Södermanlands län. Regionen har 
genomgått en dramatisk regionförstoring under de senaste 10-15 åren. Mindre 
lokala arbetsmarknadsregioner har knutits samman till en ny större region. Detta 
mycket beroende på Svealandsbanan, Mälarbanan och den regionala tågtrafi ken. 

Skultuna ligger 120 km bilvägen från Stockholm centralstation. Det är ungefär 1 
timme och 30 minuters bilväg. Under de senaste 10 åren fi nner man en positiv 
befolkningsutveckling för hela Storstockholm samt för läns och utbildningscen-
tra liksom för orter inom en timmes tågrestid och bilrestid till Stockholm. Trots 
det centrala läget har det skett en befolkningsminskning på orter som ligger över 
kritiska en timmes restid till Stockholm. Möjligen kan de goda busskommuni-
kationerna underlätta i Skultunas fall men mer troligt är att Stockholms befolk-
ningstillväxt inte kan väntas spilla över på Skultuna i dagsläget. För pendlingen 
kan man se att järnvägens utbyggnad har varit mest central.

Flera av regionens största besöksmål ligger i Stockholmsområdet, men många 
populära sevärdheter och målpunkter för turism fi nns runt Mälaren. Detta är nå-
gonting Skultunas besöksmål kan dra nytta av och redan gör på vissa sätt genom 
samordnade turistresor till Sala Silvergruva och Skultuna Messingsbruk bland 
annat.

Kopplingen  ll Västerås
Skultuna ingår i Västerås kommun men är en egen kommundel som har en egen 
kommundelsnämnd.  Detta är unikt bland Västerås serviceorter. Den lokala po-
litiska nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. Nämnden ansvarar för 
barnomsorg, undervisning, kultur, fritid, bibliotek och teknisk närservice inom 
kommundelen. Dessutom äldreomsorg samt stöd och service till personer med 

VÄSTERÅS

ENKÖPING

UPPSALA

ARLANDA

STOCKHOLM

SÖDERTÄLJE

STRÄNGNÄS

ESKILSTUNA

HALLSTAHAMMAR

SURAHAMMAR

SKULTUNA

KÖPING

ARBOGA

SALA

AVESTA

NORBERG

FAGERSTA

Västerås centralsta  on är en vik  g länk  ll resten av regionen.
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Kopplingen  ll Romfartuna och Haraker
Skultuna kommundel, som bildades 1985, består av Skultuna, Romfartuna och 
Haraker och utgör cirka en fj ärdedel av Västerås stads yta. I Haraker bor 593 
personer, i Romfartuna 1073. Den totala folkmängden inom kommundelen är 
cirka 5 500 invånare. Romfartuna har en egen skola och förskola samt en aktiv 
hembygdsförening bland annat. Även en kyrka från 1200-talet. 

Både Romfartuna och Haraker var egna landskommuner fram tills 1952 då or-
terna inkorporerades i Skultuna landskommun. 1962 uppgick denna i Västerås 
stad som 1971 ombildades till Västerås kommun. I Romfartuna fi nns ägg, biod-
ling och jordbruk.  Skolbarn som är äldre än Åk 3 går oft a i skolan i Skultuna. De 
åker då skolskjuts in till Persboskolan från respektive orter.

Västerås

Skultuna

H

Munga

Lycksta

Ge

Åkesta

Svartån sammanbinder Skultuna, Västerås och Mälaren.

fysiska och psykiska funktionshinder.Detta innebär att Skultuna har en annan 
grad av självbestämmande än övriga serviceorter i Västerås kommun. Man är 
mer självständig i förhållande till Västerås än andra orter. Någonting som också 
avspeglas i den starka lokala identiteten.

Svartådalen är ett landskapselement som binder samman Skultuna och Västerås. 
Det är ett stråk för bland annat rekreation och biologisk mångfald som nyttjas 
och uppskattas av både Västeråsare och Skultunabor. I frågor om bevarande, ut-
veckling och hantering av Svartån och det omgivande landskapet har Västerås 
och Skultuna gemensamma intressen.

Mälardalens högskola i Västerås fi nns inom pendlingsavstånd till Skultuna. De 
största ämnesområdena är juridik och samhällsvetenskap, teknik samt vård och 
omsorg.  De som bor kring studieorter väljer generellt sett i första hand att läsa 
på den närmaste orten.  Bor man i Skultuna är det mer troligt att man börjar stu-
dera i Västerås än i till exempel Örebro.  Flertalet väljer högre utbildning inom 
dagspendlingstid. Därnäst väljs de närmaste, större universiteten.

Närheten till Västerås gör att Skultuna får tillgång till en större och mer varierad 
arbetsmarknad. Skultuna är ett bra boendealternativ också för de som arbetar i 
Västerås.
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SKULTUNA ENLIGT 
SKULTUNABORNA
En av grundtankarna med att ta fram en ortsanalys är att förstå vad ortsinvånarna tycker 
om livet på sin ort och hur de ser på ortens framtid. Under det första dialogmötet som 
genomfördes i Skultuna under hösten 2013 var ett av fokusområdena vilka styrkor, 
svagheter, möjligheter och hot som fi nns för Skultuna.

Mötesdeltagarna diskuterade frågorna gruppvis. Varje grupp listade fem aspekter för 
att besvara de fyra frågorna. I pausen fi ck alla deltagare sedan individuellt rösta på de 
viktigaste punkterna genom att klistra på klistermärken på topplistorna. Utifrån den-
na omröstning har sedan aspekterna sammanställts till de fyra listor som syns nedan.

Skultunas främsta styrkor
Kommundelsnämnden 23st
Närhet till stan 19st
Närhet till natur, motionsspår 14st
Nya bussen, kollektivtrafi ken 10st
Bra föreningsliv 7st

Förutom de styrkor som fi nns med på listan nämndes även Skultunas ursprung och his-
toria som en styrka. Cykelvägarna, den goda samhällsservicen och elljusspåret är viktigt 
för Skultunaborna. Att orten är lagom stor och att alla känner varandra vilket skapar 
trygghet lyftes också fram som styrkor.

Namnet Skultuna som varumärke, att det fi nns många fi na företag och lokala arbetstill-
fällen och att det är vackert med svartådalen var fl er saker som kom upp som Skultunas 
styrkor. Även att det fi nns skola för årskurs 1-9 på orten lyftes fram som positivt och 
attraktivitetsskapande av Skultunaborna.

Närhet  ll vacker natur är en av Skultunas styrkor.
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Skultunas svagheter
Snöröjning, sandning och underhåll 22st
Fungerande vårdcentral 19 st
Mer synlig polis 14 st
Bostadsbrist 12 st
Lokaler för aktiviteter 6 st

En av de största svagheterna i Skultuna enligt invånarna själva är bristen på snöröjning, 
sandning och underhåll. Dessutom lyfter Skultunaborna problemet med att det inte fi nns 
läkare på plats under sommaren.

Övriga svagheter i Skultuna som lyftes fram under dialogmötet var bristen på lokaler, 
både för aktiviteter och mötesplatser. Att det fi nns för få möjligheter till andra aktiviteter 
än idrott samt att det saknas trygghetsboende eller liknande för ålderskategorin 55+. 
Genomfartstrafi ken med lastbilar ses även den som en svaghet då den skapar otrygghet 
i samhället. Dessutom tyckte mötesdeltagarna att det fi nns en brist på marknadsföring 
av Skultuna som en fi n ort både för besökande och för boende.

Möjligheter som kan bidra  ll en posi  v utveckling
Flera bostäder 12st
Naturen / Svartån 10st
Flera företag 8st
Utveckla besöksnäringen 6st
Samlingslokaler 6st

Bostadsfrågan är viktig för Skultunaborna. De ser nya bostäder på orten som en stor 
möjlighet att utvecklas åt ett positivt håll. Dessutom lyfts den vackra naturen och sär-
skilt Svartådalen som en resurs med stor potential för utveckling. Nästföljande punkter 
är fl er företag och utökad besöksnäring. Skultunaborna anser att det fi nns en potential 
i att utveckla besöksnäringen kring de kulturhistoriskt intressanta miljöerna, historien, 
landskapet och naturen.

Utveckling av besöksnäringen ser Skultunaborna som en möjlighet
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Andra möjligheter som kom upp under mötet var att anordna fl er aktiviteter på orten 
som exempelvis bondens marknad. Att utnyttja tomma skollokaler och försköna miljön 
runt centrum, ha längre öppettider på badet och på fritidsgården samt införa en kvar-
terspolis är möjligheter som man ser skulle kunna leda Skultuna i en positiv riktnnig.

Hot som kan motverka en posi  v utveckling

Minskning/stängning av vårdcentralen 32st
Finansieringssvårigheter för bostäder 15st
Kvarterspolis saknas 10st
Fallfärdiga hus 8st
Bostadsbrist 8st

Den offentliga servicen är viktig i Skultuna. Det fi nns inga planer på nedläggning av 
vårdcentralen men en sådan skulle hota möjligheten till ett bekvämt liv på orten. 

Andra hot som Skultunaborna ser i sin ort är att det saknas vuxna ute på kvällen vilket 
kan skapa en otrygg känsla och att det bara fi nns en livsmedelsbutik att handla i. Man 
ser också företagsnedläggningar främst inom industrin som hot som skulle motverka en 
positiv utveckling i Skultuna. Den storskaliga handeln i Västerås hotar med sin konkur-
rens och bristen på bredband i hela Skultuna hotar företag och verksamheter som är 
beroende av en stabil uppkoppling.

Vårdcentralen i Skultuna.
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Det här är jag stolt över i Skultuna

Hit tar jag mina gäster.

Skultunaborna fi ck i uppgift att märka ut platser de är stolta över och gär-
na visar upp för besökare på en karta. De fl esta mötesdeltagare markerade 
bruksmiljön och miljön kring Svartån, Kvarnbackaparken, Brännugnsback-
en och Kärrbo.

Tibbleskogen med tillhörande idrottsanläggningar är även det både en favo-
ritplats och ett besöksmål för många. Detsamma gäller badet och fotbolls-
planen. Generellt har Skultunaborna markerat gröna områden och vackra 
miljöer mer än byggnader som innehåller särskilda funktioner.

Favoritplatser
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UTVECKLINGS-
MÖJLIGHETER
Dessa utvecklingsmöjligheter grundar sig i de tankar som väcktes samt idéer och syn-
punkter som inkom under invånardialogen i Skultuna under hösten och vintern 2013. 
Samt i tidigare diskussioner inom Västerås stad, Skultuna kommundel och med andra 
aktörer. Dessa ska ses som generella och kan användas som stöd i utvecklingsarbete i 
Skultuna samt utgöra inspiration till nya projekt med olika projektägare.

Omvandling av Västeråsvägen
En utredning av den del av Västeråsvägen som sträcker sig genom centrum bör göras 
då ett helhetsgrepp kring gestaltningen av genomfarten behövs. Vägsträckningen bör 
ha en mer småskalig gatukaraktär. Detta genom att anpassas för gång- och cykeltrafi -
kanter med fl er passager på strategiska platser och bekväma, trygga förutsättningar för 
gång- och cykeltrafi k. En dialog med trafi kverket som är väghållare där synpunkter från 
invånardialogen samlas in och diskuteras.

Utveckla entrén  ll Skultuna
Det första intrycket av Skultuna behöver stärkas. En genomtänkt utformning av den fy-
siska miljön vid entrén till orten kan stärka dess identitet och uppmärksamma förbipas-
serande. Exempel på några av Skultunas karaktäristiska inslag är bruket och den vackra 
Rhododendrondalen. Denna typ av växtlighet och miljö är element som kan återspeglas 
i infartsmiljön och användas för att uppmärksamma och tydliggöra entrén till Skultuna.

Nya bostäder i Skultuna
Tillskott av nya bostäder vore positivt för Skultuna som ort och möjligheter för bo-
stadsbebyggelse i Skultuna bör därför utredas. Upplåtelseformen i den tillkommande 
bebyggelsen bör vara blandad. En utredning kring lokalisering av nya tomter i Skultuna 
tätort vore önskvärt. En möjlighet för bostadsbebyggelse bedöms också vara förtätning 
av Skultuna centrum i form av fl erbostadshus.

Rhododendron är e   karaktäris  skt element a   utveckla i Skultuna.
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Svartådalen som poten  al för ökad a  rak  vitet
En gemensam och tydlig viljeriktning för Svartåns olika sträckningar vore positivt för 
Skultunas utveckling. En sådan viljeriktning bör kunna klargöra vid vilka sträckningar 
det bör vara röjd park och var biologiska värden kan gå först. Dessutom bör de indu-
striminnen som fi nns kvar i Svartålandskapet tas fram och stärkas. Detta skulle kunna 
stärka ortens attraktivitet som besöksmål och vara positivt för besöksnäringen. En ge-
mensam viljeriktning som underlättar prioritering av olika intressen vore också positivt 
för bland annat de ekologiska värdena och den biologiska mångfalden. 

Utveckling av bruksområdet som helhet
Det är viktigt att den fortsatta utvecklingen av orten sker på ett sätt som respekterar 
bruksområdets kulturhistoriska värden. Ett större värde kan tillskapas området om det 
byggs vidare på och marknadsförs som en helhet där alla delar är viktiga för den mil-
jöskapande effekten. Till bruksområdet hör bland annat Kvarnbackaparken, Fåfängan 
och kopplingen till Brännugnsbacken. Bättre belysning och mötesplatser är exempel på 
åtgärder som skulle kunna bidra till bruksområdets utveckling som helhet.

Dra ny  a av varumärket Skultuna 
Varumärket Skultuna är känt för sina mässingsprodukter. En utvecklingsmöjlighet för 
Skultuna som ort är att  använda varumärket Skultunas potential och bättre dra nytta 
av brukets ca 150 000 besökare om året. Utveckling av fotspårsturism kring Skultuna 
mässingsbruk är ett exempel, arbeta för att skapa synergieffekter där brukets besökare 
stannar på fl er besöksmål i Skultuna är ett annat. Marknadsföring av helhetspaket där 
besökarna stannar på fl er utfl yktsmål i och kring Skultuna är en möjlig åtgärd.

Bä  re samverkan mellan företag
Genom att skapa fysiska förutsättningar för samverkan mellan småföretag kan positiva 
synergieffekter och samarbeten tillskapas. Gemensamma lokaler för småföretag där in-
köp och drift av elektronik och kontorsmöblering görs gemensamt är exempel på så-
dana. Minskade kostnader för den enskilda företagaren och lägre tröskel för nystartade 
företag är möjliga positiva effekter av bättre samverkan mellan företagen i Skultuna.

Bruksområdet och omgivande miljöer bör utvecklas som en helhet.
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Allt det som är bra i Skultuna bör kommuniceras utåt. Det är viktigt att de kvaliteter och 
tillgångar som fi nns i orten och landskapet runt omkring marknadsförs. God strategisk 
kommunikation kan stärka Skultunas attraktivitet som boendeort. Kommunikationen 
kan rikta sig till de som inte känner till Skultuna sedan innan men också till de som bor 
eller vistas på orten. Genom bättre skyltning till målpunkter och aktiviteter kan fl er få 
upp ögonen för allt som händer på orten och det Skultuna har att erbjuda.

Ökad kommunika  on och informa  on

Utveckling av Skultuna centrum
Skultunas centrum har stor utvecklingspotential. I centrum fi nns den kommersiella och 
offentliga servicen samt närhet till kommunikationer. Det är därför ortens huvudsakliga 
knutpunkt och mötesplats. Utveckling av centrum kan ske både genom nya byggnader 
och upprustning av befi ntliga miljöer. Genom att också tillskapa nya funktioner och of-
fentliga mötesplatser kan centrala Skultuna bli en mer attraktiv plats att vistas på. 

Omgestaltning av Skultuna torg
Skultunas torg i centrum är ortens viktigaste offentliga torg. Det är också en plats som 
Skultunaborna har delade åsikter om. En upprustning och omgestaltning av torget med 
ursprung i de tankar som Skultunaborna själva har kring torget vore positivt för Skul-
tuna. Skultuna kommundel har under vintern 2013/2014 samlat in åsikter kring torget 
för att hämta stöd i vid framtida utveckling. Utformningen av torget bör ske med omsorg 
så att det blir ett vackert torg som upplevs tryggt och tillgängligt för alla. Belysning, 
möblering, markbehandling, växtlighet mm. bör uppfylla högt ställda kvalitetskrav så 
att torget blir en god symbol för det framtida Skultuna.

Nya mötesplatser för ökad integra  on
Det fi nns en brist på möteplatser i Skultuna. Det var en fråga som dök upp återkom-
mande under invånardialogen. Den goda gemenskap som fi nns på orten bör byggas vi-
dare på. Man bör sträva mot att underlätta både för spontana möten på offentliga platser 
men också integrationsskapande mötesplatser. Måndagsklubben är ett gott exempel och 
fl er liknande initiativ borde uppmuntras. Möten mellan invånarna bidrar till den sociala 
hållbarheten genom att skapa gemenskap och knyta sociala band. Det skapar även rörel-
ser i och mellan de olika områdena vilket ökar trygghetskänslan.

Bä  re kommunika  on och informa  on om allt som är bra!

Omgestaltning av torget med nya funk  oner.
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I Skultuna fi nns många möjligheter att idrotta på fi na anläggningar. Det är en av ortens 
styrkor som också attraherar människor från andra orter. Det fi nns önskningar om att 
kunna få tillgång till idrottsanläggningarna även om man inte är med i ett lag eller i en 
klubb. Genom ökade öppettider för allmänheten på konstgräsplan, ökade öppettider på 
badet och liknande åtgärder kan fl er få ta del av idrottsmöjligheterna i Skultuna.

Fler möjligheter för spontan idro  

Ökad belysning på platser och längs stråk
Belysning av god kvalitet på offentliga platser och stråk är en förutsättning för en till-
gänglig och trygg miljö. Belysning kan både ha en funktionell aspekt men även en 
stämningsskapande då exempelvis enskilda objekt lyses upp. Den funktionella aspekten 
handlar om att se var man går eller cyklar, undvika otrygga situationer och öka känslan 
av trygghet. Önskemål om ökad belysning på platser som idag uppfattas som öde och 
otrygga har framkommit under invånardialogen. En samlad bedömning om vilka platser 
som bör belysas på vilket sätt bör göras. Fokus bör vara att prioritera god belysning av 
viktiga stråk och målplatser.

Bevara och utveckla samhällsservice
Den goda samhällservicen i Skultuna är en förutsättning för ett bekvämt liv på orten. 
Många Skultunabor lyfter upp närheten till samhällsservice som vårdcentral, tandläkare 
och mödravårdcentral som viktiga aspekter när det kommer till att bosätta sig och stan-
na i Skultuna. Det är viktigt både för Skultuna tätort och dess omland att den offentliga 
service som fi nns idag blir kvar och fortsätter att utvecklas.

Vallonen, Tibbleskolan och Tibble förskola är exempel på god samhällsservice i Skultuna.

God belysning av vik  ga stråk kan öka trygghetskänslan. På bilden syns Brännugnsbacken.
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Med stöd i den dialogprocess som genomfördes under arbetet med ortsanalysen har 
detta underlag för fortsatt utveckling av bebyggelse, grönstruktur och infrastruktur 
arbetats fram. De förhållningssätt som beskrivs här ska vara vägledande för kom-
mande detaljplanering, bygglovprövning och andra beslut som rör utvecklingen av den 
fysiska miljön i Skultuna tätort.
Underlaget för planering och byggande godkändes av byggnadsnämnden den 16 juni 
2016

Planeringsförutsä  ningar
Västerås Översiktsplan 2026

En av tolv strategier för en hållbar utveckling enligt Västerås översiktsplan 2026 är 
”Livskraftig landsbygd med starka serviceorter”. Översiktsplanen uttrycker en positiv 
syn på byggande på landsbygden förutsatt att bebyggelsen får lämplig lokalisering och 
att husens utformning och placering anpassas till det omgivande landskapet. Serviceor-
terna är viktiga för omgivande landsbygd genom att där fi nns service som skola, handel, 
vård och omsorg samt platser för möten och aktiviteter. 

Västerås Översiktsplan 2026 innehåller följande riktlinjer för utveckling av serviceor-
ter och landsbygd:

• Inom serviceorterna eftersträvas ett varierat bostadsutbud och blandning mellan 
verksamheter och bostäder.

• Behov av närströvområden och mötesplatser ska tillgodoses inom samtliga orter 
och nya bebyggelsegrupper.

• Trygga och säkra gång- och cykelvägar ska fi nnas inom samtliga orter 
och nya bebyggelsegrupper samt mellan dessa och staden.

• Vid lokalisering av ny bebyggelse eller annan ändring av markanvänd-
ningen ska hänsyn tas till landskapsbild, natur- och kulturmiljövärden 
och det allmänna friluftslivet.

• Brukningsvärd jord- och skogsbruksmark används i första hand till bio-
logisk produktion, där speciellt jordbruksmarken ska prioriteras.

• Inom de övergripande natur- och kulturstråken ska rekreation och 
friluftsliv prioriteras.

Riktlinjer för byggande på landsbygden

Byggnadsnämnden har under 2014 godkänt riktlinjer för byggande på lands-
bygden. Syftet är att förtydliga innebörden av översiktsplanens intentioner 
och riktlinjer och hur dessa ska användas i byggnadsnämndens arbete. 

Av dessa riktlinjer framgår att möjligheter till utveckling av serviceorterna 
ska prioriteras. Det innebär att det i direkt anslutning till en serviceort är 
möjligt att pröva ny bebyggelse även om det innebär ett avsteg från grund-
principerna rörande brukningsvärd jord- och skogsbruksmark.  Det är också 
möligt att pröva ny bebyggelse inom område med höga landskapsvärden 
(övergripande natur- och kulturstråk).  Särskild hänsyn till dessa värden ska 
dock tas.
Svartåns dalgång är ett sådant stråk med särskilt höga natur- och kulturmil-
jövärden.

FÖRDJUPAT UNDERLAG FÖR 
PLANERING OCH BYGGANDE 
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Riksintresse för kulturmiljövård

Svartådalen är utpekat som riksintresse för kulturmiljövård. I Skultuna tät-
ort berör riksintresset Skultuna mässingsbruk grundat 1607, det äldsta indu-
striområdet som uppfördes efter en brand år 1780 samt de verkstadsbyggna-
der, två stora, dominerande kolhus och delvis bevarade arbetarbostäder från 
1700- och 1800-talen som fi nns i området. För Svartådalens sträckning mel-
lan Skultuna och Västerås är motiveringen: Dalgångsbygd med bymiljöer 
där bebyggelsekontinuitet från yngre järnåldern framgår av gravfälten intill 
byarna. Jordbruksbebyggelsen ligger i byar på ömse sidor om dalgången. 
Många byar med geometriskt reglerade tomter, goda exempel är Lejde och 
Skädduga. Medeltida kyrkor i Skultuna och Skerike.

Landskapets förutsättningar

Skultunas landskap består av ådalen och det omgivande slättlandskapet och 
ingår i det karaktärsområde som utgör Svartåns dalgång. I ådalen fi nns stor 
biologisk mångfald, värdefull odlingsmark, attraktiva vatten- och strandmil-
jöer, höga kulturella värden samt estetiska och rekreativa kvaliteter. Dessa 
stråk är även mycket viktiga för ekologisk spridning och mångfald och den 
stora andelen obebyggd och varierad yta stärker miljöns motståndskraft mot 
klimatförändringar. Stråken är även viktiga ur ett regionalt perspektiv då de 
går över kommun- och länsgränser. 

Svartån och Svartådalen är också utpekat som nationellt värdefull vatten-
miljö. Forsområdet vid Skultuna och två sidoraviner i Svartåns dalgång är 
klassade som objekt med mycket högt naturvärde i Naturvårdsplanen för 
Västmanlands län från 2015. Forsområdet i Skultuna är en forssträcka med 
betydande fallhöjd och vacker forsmiljö där det är viktigt att bibehålla löv-
vegetationen och inte torrlägga mer.  I sidoravinerna ska skärningar undvi-
kas.
Svartådalen med omland ingår i ett bevarandeprogram för odlingslandska-
pet och kategoriseras som stort opåverkat område. Riksintresse för kulturmiljövård

Naturvårdsprogram

Bevarandeprogram för 
odlingslandskapet

0 500250

Meter
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Strandskydd

Svartån omfattas av 100 m strandskydd på båda sidor. Strandskyddet är upp-
hävt inom gällande detaljplaner exempelvis Dp 1679 vid Mässingsbruket.

Markföroreningar och risker

I Skultuna fi nns tre sammanhängande objekt med markföroreningar. Hän-
syn behöver tas till dessa i den fortsatta planeringen: Mässingsbruket, Östra 
Verken och Sågverksområdet. Sågverksområdet är översiktligt undersökt 
och där fi nns bland annat förhöjda rester av träskyddsmedel.  Inom Östra 
Verken fi nns miljöfarliga verksamheter inom metallbearbetning samt mel-
lanlangring av farligt avfall, främst olja, samt Återbruket där det också fi nns 
mellanlagring av farligt avfall. Markundersökningar pågår och sanering kan 
bli aktuell.Vid framtagande av nya detaljplaner eller bygglov behöver beho-
vet av skyddsavstånd prövas. 
Markföroreningar kan även kan fi nnas på andra platser varför markunder-
sökningar kan komma att krävas även i andra områden än de som markerats 
på kartan.
På kartan är också nedlagda deponier i Skultuna utmärkta. Fler sådana kan 
fi nnas. Även dessa är viktiga att ta hänsyn till i den fortsatta planeringen. 
Längs Svartåns sträckning genom Skultuna fi nns ett större område utpekat 
som skredriskområde (1983). 

Teknisk försöjning

VA-nätet och fjärrvärmenätet inom Skultuna tätort har goda förutsättningar 
att ansluta ytterligare bebyggelse. Befi ntligt distributionsnät för el kan be-
höva förnyas/förstärkas vid förtätning av bebyggelsen. Fibernät fi nns och 
byggs ut.
Avloppsreningsverket renar avloppsvattnet för samtliga hushåll och verk-
samheter i Skultuna. Verket är helt öppet (ej övertäckt) och nyrenoverat. 
Vid eventuellt detaljplanearbete i avloppsreningsverkets närområde måste 
risken för lukt beaktas och en skyddszon fastställas.

Markägoförhållanden

Inom centrala Skultuna äger kommunen en stor del av marken. Utanför tät-
orten ägs marken främst av privata fastighetsägare. Karta s.22 i Ortsanalys 
Skultuna.

Objekt med förorenad mark

Gammal deponi/avfallsupplag

Skredriskområde, 1983

Strandskydd0 500250

Meter´
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Kulturvärden i bebyggelse 
och bebyggelseområden
Enligt Västerås översiktsplan 2026 ska samtliga serviceorter ges en tydlig 
egen identitet och attraktionskraft där ortens kulturmiljövärden kan vara en 
särskild tillgång. Skultunas identitet är starkt förknippat med dess kultur-
miljövärden varför det är viktigt att ta hänsyn till dessa i den fortsatta pla-
neringen.

Den kulturhistoriska karaktäriseringen och värderingen av den moderna be-
byggelsen är hämtad ur den antikvariska utredningen ”Skultuna - Analys av 
kulturhistoriska värden”, Västmanlands läns museum, 2013. Inventeringen 
av den äldre bebyggelsen är hämtad ur den kulturhistoriska byggnadsin-
venteringen ”Skultuna brukssamhälle”, Västmanlands läns museum, 1978.

Kulturvärden anges även i både Plan- och bygglagen och Miljöbalken som 
ett allmänt intresse och i samband med planläggning eller bygglovgivning 
ska hänsyn tas till detta intresse. Påverkas kulturvärden av ändringar ska 
konsekvenserna för kulturvärdena studeras.   Eftersom den antikvariska ut-
redningen är övergripande kan det fi nnas behov att inför bygglovgivning och 
planläggning närmare identifi era  kulturvärden på en mer detaljerad nivå. 
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Område som utgör mycket värdefull bebyggelsemiljö där särskild hänsyn ska tas 
till områdets karaktär.

Nedanstående beskrivna bebyggelseområden och byggnader har särskilt höga kultur-
värden. Områdenas karaktärsdrag fi nns närmare beskrivna i text och bild i rapporten 
Skultuna - analys av kulturhistoriska värden. Dessa områden får inte förvanskas men 
det innebär inte ett förbud mot förändringar. Det övergripande syftet är att områdena 
ska behålla sin tidstypiska karaktär.  Förändringar ska göras med varsamhet mot 
utpekade kulturvärden. För att säkerställa detta kan ytterligare underlag behövas för 
att bedöma påverkan på kulturvärdena vid planläggning eller bygglovgivning. För 
att omhänderta kulturvärden på lång sikt kan det i framtiden vara viktigt att se över  
detaljplanernas bestämmelser som rör skydd och varsamhet av befi ntliga byggnader, 
bebyggelseområden och tomter. 

1. Kärrboområdet från 1700-talet
Bebyggelsen bildar en sammanhållen grupp med stort kulturhistoriskt och mil-
jömässigt värde. Kärrbos karaktär har bevarats trots moderniseringar. Områdets 
struktur och  öppna gröna miljöer är kvar.  

2. Mässingsbruket
Skultuna mässingsbruk grundat 1607. Det äldsta industriområdet uppfördes efter 
en brand år 1780. Bruksområdet inklusive verkstadsbyggnader och kolhus  har ett 
mycket stort kulturhistoriskt och miljömässigt värde.

3. 1950-talsområde i centrum
Området är välplanerat med en variation av bostadsformer blandad med kommu-
nal service. De enskilda gatornas bebyggelse har enhetlig utformning och karaktär 
som samtidigt ger stor variation i området. Förtätningar och tillbyggnader har 
gjorts, dock är det modernistiska uttrycket välbevarat. Det arkitektoniska värdet 
är kopplat till den modernistiska variation i utformning som byggnaderna har. De 
samhälls- och socialhistoriska värdena syns i områdets planerade helhet och de 
boendes tillgång till samhällsservice. Det byggnadshistoriska värdet ligger i att de 
olika byggnaderna alla är representativa för modernismens byggande. Var gatas 
enhetlighet och gatornas variation ger området ett stort miljöskapande värde.

4. Egnahemsområde från 1943 för Östra verken
Området uppvisar en variation av bostadstyper för arbetare. Flera har tidstypiska 
uttryck och få förtätningar har gjorts. Som helhet ger området ett välbevarat ut-
tryck som berättar om de boendes koppling till arbete på Östra Verken. Områdets 

byggnadshistoriska värde ligger i de praktiska krav som ställdes på 
arbetarbostädernas modesta storlekar med extra uthyrningsrum. Det 
arkitektoniska värdet är kopplat till den modernistiska utformning som 
byggnaderna har. Varje byggnad i denna i helhet gestaltade miljö är 
en viktig del och därför har området ett högt miljöskapande värde. De 
samhälls- och socialhistoriska värdena syns i områdets välplanerade 
helhet och de boendes tillgång till egen täppa och nära samhällsser-
vice. Områdets koppling till Östra Verkens nyetablering ger ett konti-
nuitetsvärde.

Område som utgör värdefull bebyggelsemiljö där hänsyn ska tas till 
områdets karaktär

Nedanstående beskrivna bebyggelseområden har kulturhistoriska värden. 
Områdenas karaktärsdrag fi nns närmare beskrivna i text och bild i rappor-
ten Skultuna - analys av kulturhistoriska värden. Dessa bebyggelseområden 
kan förändras och kompletteras med hänsyn tagen till de kulturhistoriska 
värdena. Ytterligare underlag kan behövas för att bedöma påverkan på kul-
turvärdena vid planläggning eller bygglovgivning.  För att omhänderta kul-
turvärden på lång sikt kan det i framtiden vara viktigt att se över  detaljpla-
nernas bestämmelser som rör skydd och varsamhet av befi ntliga byggnader, 
bebyggelseområden och tomter. 

5. Stenhusvägen
De fem stenhusen uppfördes som arbetarbostäder under 1800-talets 
första hälft och var Skultunas första bostadshus i sten. De bildar idag 
en intressant grupp med stort miljövärde. Efter ombyggnader har en-
dast det södra huset kvar sitt utseende i någorlunda ursprungligt skick 
och kan därför anses vara av ett större kulturhistoriskt intresse.

6. Bruksgatan
Stort miljöskapande värde som är bevarat trots att de enskilda byggna-
derna förändrades under moderniseringar och tillbyggnader 1981-82. 
Delar av bebyggelsen har rivits och ny har uppförts i liknande stil som 
den äldre. Två byggnader av den äldre bebyggelsen fi nns kvar. Till-
sammans har området en enhetlig grupp byggnader med stort miljö-
mässigt intresse.
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7. Egnahemsområde med ursprung i 1930-talet
Området avgränsas i öster av Västeråsvägen och i väster av fotbolls-
planen mot Kärrbo. Byggnaderna är uppförda i blandade material och 
stilar från de olika årtiondena. Utformningen skiljer sig också åt. Trots 
detta bildar området en sammanhållen miljö med tydliga årsringar. 
Byggnaderna i miljön har stor individualitet avseende byggnadsmate-
rial och utformning som bidrar till upplevelsen av platsen. Byggnader-
nas placering, ofta mitt på tomten och trädgårdarna är viktiga för mil-
jön. Som en del av det äldre brukets expansion vid 1900-talets första 
hälft är området ett spår från samhällets tillkomst och en viktig årsring. 
Byggnadernas utformning är i sitt ursprung genomtänkta och ger ett 
sammanhållet arkitektoniskt uttryck. I detta fallet är de småskaliga 
byggnadsvolymerna viktiga för miljön. Tomternas ytor och växtlighet 
är också viktiga för upplevelsen.

8. Enhetligt område med villor 1960-tal 
I området fi nns främst hus i ett plan med garage i källaren. Bland 
fasadmaterialen är gult tegel eller träpanel i varierande färger domine-
rande. Husen är placerade i norra delen av tomten som avgränsas med 
staket i varierande former. Områdets utbreddhet med sin låga bebyg-
gelse och gatustruktur har miljöskapande värden. Det samhällshisto-
riska värdet kan ses i bebyggelsen som visar samhällsutvecklingen 
såväl regionalt som i ett riksperspektiv med enhetliga områden med 
enbostadshus som ytterligare bredde ut sig under miljonprogrammens 
år. De småskaliga och låga byggnadskropparna är viktiga för miljön.

9. Egnahemsområde från 1970
Byggnaderna är uppförda i blandade material och stilar från de olika 
årtiondena. Utformningen skiljer sig också åt. Trots detta bildar områ-
det en sammanhållen miljö och är en tydlig årsring i samhället. Tydligt 
i området framgår också tankarna om trafi kseparering. Området är ett 
spår av hur samhället byggdes ut under 1960- och 1970-talen då orten 
förändrade karaktär och närheten till Västerås blev viktigare. Områdets 
välplanerade gator med bakgårdar separerade från trafi ken och bebyg-
gelsens enhetliga utformning gatuvis är viktiga för upplevelsen. Även 
byggnadsvolymerna och byggnadshöjden är viktiga för miljön.

Byggnader med kulturhistoriska värden

10. NTO-logen 
NTO-logen ”Templet” byggdes 1902 och har en för sin tids samlingslokaler   
typisk träarkitektur.  Byggnaden har fortfarande kvar sitt uttryck och    
kulturhistoriska värde. 

11. Eriksberg 
Eriksberg är en tvåvånings timmerbyggnad med drag av bergsmansgård, som 
byggdes kring 1850. Flygelbyggnaden tillkom troligen på 1890-talet. Eriksberg 
har förändrats något, men mangårdsbyggnaden har fortfarande ett välbevarat ut-
tryck. 

12. Bryggeriet/bageriet
Det före detta bryggeriet/bageriet vid bron norr om tätorten vid Västeråsvägen 
uppfördes 1895. Byggnaden har även varit bostad och plåtslageri. Den har ett 
byggnadshistoriskt värde med öppna tegelfasader och hantverksmässigt utformade 
fönster. Dess placering vid ån, bron och vägen gör den mycket viktig som ett mil-
jöskapande element i området.
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Grönstruktur
I Skultuna fi nns en relativt god variation av grönområden som närströvområ-
den, kommundelskog med motionsspår, grannskapsparker och närparker, men 
de gröna områdena är få till antalet, vilket innebär att de är känsliga för ingrepp.

Vid lokalisering av ny bebyggelse i Skultuna ska hänsyn tas till ådalens unika värden 
samt det omgivande slättlandskapet vilket är småskaligt mosaikartat med samman-
hängande skogsområden på morän och ensamliggande åkerholmar på en stor andel 
uppodlad mark. Bevarande och varsam utveckling med hänyn till grönstrukturens uni-
ka värden och förutsättningar, både Svartådalens landskap och den vardagsnära grön-
skan, är avgörande för att Skultuna ska förbli en attraktiv boendeort. Tillgängligheten 
för personer med funktionsnedsättningar bör generellt förbättras i de grönområden 
som används för rekreation, möten och folkliv.

 Mer information om landskap och grönstrukur fi nns på sidorna 26 - 34.
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Mycket värdefulla gröna områden

I bedömningen av de gröna områden har skillnad gjorts mellan mycket 
värdefulla och värdefulla områden, där de som är mycket värdefulla 
har de högsta natur- respektive rekreationsvärdena. Inom område som 
betecknats mycket värdefullt grönområde tillåts ingen ny bebyggelse.

1. Svartådalen genom centrala Skultuna
 Svartåns sträckning genom centrala Skultuna är en mycket  
 värdefull unik och varierad natur-, park- och kulturmiljö vars  
 värden bör tas till vara och varsamt utvecklas som ströv  
            område, centralpark och besöksmål. En skötselplan bör upp 
 rättas för Kvarnbackaparken/Thammska parken och Bruks 
 parken med hänsyn till att de bidrar stort till upplevelsen av  
 Bruksområdet och har påverkan på Skultunas attraktivitet  
 som boende- och besöksort. 

2. Tibbleskogen
 Tibbleskogen är ett mycket värdefullt rekreationsområde.  
 Här bör bevarande och underhåll av befi ntlig anlägg  
 ning samt varsam utveckling prioriteras.    
 Genom att utveckla Tibbleskogens kopplingar till andra grön 
 områden kan dess attraktivitet stärkas utan att slita på den  
 befi ntliga anläggningen.
 Kopplingen till Kvarnbacka IP kan stärkas då Tibbleskogen  
 tillsammans med Kvarnbacka IP utgör centrum för Skultunas  
 sportverksamhet. Även   kopplingen norrut mot grönområdet  
 Sofi eberg kan stärkas för utökad användning. Insatser för att  
 förbättra områdets tillgänglighet för personer med funktions 
 nedsättningar bör prioriteras.

3. Fågelberget
 Ett mycket värdefullt närströvområde där strövande i ostörd  
 skog med natur upplevelser och fågelliv prioriteras. Eventu 
 ella ingrepp som exempelvis röjningar eller gallringar i områ 
 det skulle försämra fåglarnas livsmiljöer betydligt. Skogsom 
 rådet består främst av barrskog på frisk mark men även av 
 barrsumpskogskaraktär. Gallring och röjning av sumpskogs 
 området skulle resultera i ytterligare försumpning av området.

Värdefulla gröna områden

4. Prästberget
 Värdefullt tätortsnära strövområde. Ängs- och hagmarkerna i den västra  
 delen av området föreslås restaureras. Att öppna upp området ger värdefulla 
 utblickar ut över det omgivande odlingslandskapet och Svartådalen. I den
 östra delen är det lämpligt att lokalisera nya tomter för bostadsbebyggelse
 då läget bedöms attraktivt och påverkan på landskapet ringa förutsatt att
 tillkommande bostäder lokaliseras i anslutning till befi ntligt bostadsområde.
 Kring bostadsområdet sparas skog vilket bevarar landskapets karaktär samt
 ger tillgång till bostadsnära natur för de boende.

5.  Prästgärdet
 En värdefull grannskapspark för boende på den sydöstra sidan av                    
 Västeråsvägen. Parken är särskilt viktig för familjer med små barn och gamla,  
 som inte har möjlighet att gå långa sträckor. Prästgärdet saknar en del   
 kvaliteter i utformning och innehåll t ex god belysning och vackra     
 planteringar. Tillgängligheten för personer medfunktionsnedsättning kan   
 också förbättras.

6. Tibblegärdet
 Området har potential att utvecklas till en kvaltativ grannskapspark. En   
 översyn och gestaltning av platsen skulle kunna lyfta området till en populär  
 och värdefull mötesplats med folkliv och prydnadsvärden.

7. Sågdammen
 Sågdammen är ett värdefullt strövområde och utfl yktsmål  med rikt fågelliv,  
 bäver, utter mm. Här fi nns ett utvecklat närverk av spänger och broar.   
 Möjligheten att anordna gång- och cykelväg till området från centrala   
 Skultuna bör utredas.
 
8. Kyrkbacksrundan
 Kyrkbacksrundan är ett värdefullt stråk för rekreation. Här föreslås att en 
 översyn av belysning, vägvisning och trafi ksäkra passager görs.
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Bebyggelseutveckling

Inom serviceorterna eftersträvas ett varierat bostadsutbud och blandning av 
verksamheter och bostäder, enligt Västerås översiktsplan 2026. Vid loka-
lisering av ny bebyggelse eller annan ändring av markanvändningen ska 
hänsyn tas till landskapsbild, natur- och kulturmiljövärden och det allmänna 
friluftslivet. I Skultuna är det särskilt viktigt att ta hänsyn till Svartådalens 
stora värden då ådalens landskap är ett grundläggande karaktärsskapande 
element i Skultuna.

Bebyggelseinriktning

Den övergripande planeringsinriktningen är att ny bebyggelse lokaliseras 
inom eller i direkt anslutning till Skultuna tätort på Svartåns östra sida. Där-
med tas hänsyn till ådalens stora natur- och kulturmiljövärden. I Svartådalen 
föreslås ingen ny bebyggelse då det är av stort intresse ur både natur- och 
kulturmiljösynpunkt att bevara det öppna landskapets kvalitéer.

I Skultuna centrum fi nns handel, service och kollektivtrafi k vilket gör att 
lokalisering av ny bebyggelse i närområdet bedöms lämpligt. Tillkommande 
bebyggelse ska utgöra ett tillskott i befi ntlig miljö genom att exempelvis ge 
förutsättningar för ökad mångfald av boende- och upplåtelseformer.  Det 
möjliggör bland annat för äldre att fl ytta från friliggande småhus till bo-
stadsrätt i fl erbostadshus. Ett blandat utbud av boendealternativ bedöms 
kunna stärka den sociala hållbarheten. 
Därutöver föreslås följande kompletteringar. Huvudinriktningen är att till-
kommande bebyggelse ska ge förutsättningar för ökad mångfald av husty-
per och upplåtelseformer samtidigt som en anpassning till platsens förut-
sättningar ska ske. I samband med kommande detaljplanearbete analyseras 
närmare vilken bebyggelsetyp som kan vara lämplig. 
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Ny sammanhängande bostadsbebyggelse

1. På Prästgärdet fi nns möjlighet att bygga enligt gällande detaljplan 
(BPL 466/J, antagen 1964) som är delvis utnyttjad. Där tillåts förutom 
friliggande hus också radhus, parhus, längor med marklägenheter. Då 
området ligger på platt åkermark bör planteringar och landskapsbildan-
de element skapas för göra området mer attraktivt för exploatering.

2. Prästberget har bedömts vara ett värdefullt tätortsnära strövområde. 
Området närmast Västeråsvägen bedöms dock möjligt att ta i anspråk 
för bebyggelse. Området föreslås få en egen infart från Västeråsvägen 
och skiljs från befi ntlig bebyggelse vid Höstvägen med en skogsridå.  
Bebyggelsen knyts samman med gång- och cykelförbindelser.

Småskalig förtätning

Förtätning i mindre skala i form av enstaka eller några få radhus, marklägen-
heter eller friliggande hus på spridda platser inom Skultuna tätort föreslås. 
Vissa förslag innebär att gröna ytor kommer att tas i anspråk. Parallellt kan 
därför en kvalitetshöjning för resterande grönytor med bättre tillgänglighet 
samt tryggare och mer attraktiva miljöer göras för att kompensera.

3. Gällande detaljplan (Dp1679, antagen 2009) medger fem parhus norr 
och söder om infarten till Mässingsbruket.

4. Möjlig framtida utbyggnad av bostäder vid serviceboendet Vallonen 
enligt gällande detaljplan (Dp 1799, antagen 2014).

5. Förtätning är möjlig på båda sidor av Folievägen, vilket innebär ett 
litet intrång i Tibbleskogen, som är ett mycket värdefullt grönområde 
där ny bebyggelse i princip inte ska tillåtas. Bedömningen är att en 
liten  komplettering vid befi ntlig bebyggelse inte påverkar Tibblesko-
gens värde som rekreationsområde. Det gröna området i kvarterets inre 
utvecklas som närpark. Här fi nns möjlighet att anlägga en ny tennis-
bana. Befi ntlig tennisbana ingår i det föreslagna bebygelseområdet.

6. Möjligheter fi nns att ta del av befi ntliga parkeringsytor vid Bankvägen 
i anspråk för kompletterande bebyggelse. Det gröna området på kvar-
tersmark är en viktig närpark för de boende i området och ska bevaras.

 

7. Tillkommande bebyggelse längs Tibblevägen tillsammans med en översyn och 
gestaltning av parkområdet Tibblegärdet bidrar till en mer defi nierad gatumiljö i 
Skultunas norra del samtidigt som en värdefull mötesplats i anslutning till Kvarn-
backavallen och badet tillskapas. 

Småskalig förtätning i mindre skala är möjlig att pröva även på andra platser där det 
fi nns ”överblivna” eller dåligt utnyttjade ytor. Inriktningen är att tillkommande bebyg-
gelse ska vara ett positivt tillskott i befi ntlig miljö genom att t ex läka trasiga stadsrum, 
ge förutsättningar för ökad blandning av boende och upplåtelseformer. Vid prövningen 
av tillkommande bebyggelse ska beskrivningarna av kulturmiljövärdena och de gröna 
värdena i detta planeringsunderlag ge vägledning. Inom områden som betecknats 
mycket värdefullt grönområde tillåts ingen ny bebyggelse.

Komplettering av befi ntlig bebyggelse i centrala Skultuna

8. En av utvecklingsmöjligheterna som framkommer i Ortsanalys Skultuna är förtät-
ning i form av ny bostadsbebyggelse i Skultuna centrum. Ett samlat grepp kring 
lokalisering och utformning av ny bebyggelse är önskvärt. En översiktlig utred-
ning som belyser såväl bebyggelseutveckling som utformning av mötesplatser, 
trafi kfrågor med mera förordas därför. 

       Komplettering med ny bebyggelse skulle förutom att tillgodose behovet av nya     
       bostäder också kunna bidra till ett mer defi nierat centrum, tydligare inramning     
       av  Skultuna torg samt öka aktiviteten och därmed tryggheten i området under       
       hela dygnet.

       Bostadsbebyggelse i form av fl erbostadshus med utrymme för verksamheter och  
       möteslokaler i bottenvåning eller i delar av den nya bebyggelsen föreslås. Längor  
       med marklägenheter kan också vara lämpligt om närmiljön utformas så att de  
       boende får tillgång till en innergård eller liknande bostadsnära grönska.
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Idéskiss - förtätning av Skultuna centrum

För att illustrera möjligheterna till komplettering med ny bebyggelse i Skultuna 
centrum har en idéskiss tagits fram. Ideskissen baseras inte på verkliga projekt utan 
är fria idéer - en vision som illustrerar hur centrum skulle kunna förtätas.  Idéskis-
sen är tänkt att ge inspiration och kan vara ett diskussionsunderlag inför eventuell 
fortsatt planering.

Skultuna torg
En upprustning och omgestaltning av torget med ursprung i de tankar som Skultuna-
borna själva har kring torget bör prioriteras. Utformningen av torget bör ske med 
omsorg så att det blir ett vackert torg som upplevs tryggt och tillgängligt för alla. 
Belysning, möblering, markbehandling, växtlighet mm. bör uppfylla högt ställda 
kvalitetskrav.

Vy från Krongjutarvägen

Krongjutarvägen

råsvägen

Vy från Västeråsvägen

Vy över Skultuna torg
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rrr.r.r.

Kedjehus i två våningar 
med entréer mot 

Västeråsvägen och gårdar 
åt motstående håll. 

Kedjehus i två våningar, 

tallskogen i norr. 

Radhus i två våningar 

gårdsyta. Entréerna vända mot 
torget ger både liv och rörelse 

och en tryggare plats

Två högre punkthus på 
varje sida Västeråsvägen 

markerar en tydlig port in 

gård mot tallskogen åt öster och  

Ny busshållplats placeras 
i kanten av torget. Vänd- 
och rastplats  för buss 

föreslås längre norrut på 
Västeråsvägen.

Torget ramas in av ny 
bebyggelse. Bostäder och 

trygghet.

Lamellhus i tre 
våningar längs 

Krongjutarvägen

byggnad i två våningar med 
gemensam takterass.

fyra våningar i nära 

vårdcentral.

Punkthus som 

centrum från norr.

Vinkelhus som 
förstärker stråket 
mellan torg och 

bibliotek

Västeråsvägen

Krongjutarvä
ge

n

Vy som visar Skultuna centrum. Den befi ntliga bebyggelsen i vi  .

Idéskiss - förtätning av Skultuna centrum
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Verksamhetsområden

Skultunas verksamhetsområden bevaras och tillåts utvecklas inom respek-
tive område. Besöksnäringen bör lokaliseras till bruksområdet där positiva 
synergieffekter mellan verksamheterna går att uppnå. Det är viktigt att de 
industriområden som fi nns kan bevara och utveckla sin verksamhet för 
Skultunas fortsatta utveckling och möjlighet att vara en attraktiv boende-
ort även i framtiden. För företagens fortsatta utveckling i Skultuna är det 
avgörande att rätt infrastruktur som internet mm. fi nns tillgänglig. Denna 
fråga lyftes särskilt under invånardialogen i arbetet med Ortsanalys Skul-
tuna.
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Infrastruktur
Enligt Västerås översiktsplan 2026 ska trygga och säkra gång- och cykel-
vägar fi nnas inom samtliga orter och nya bebyggelsegrupper samt mellan 
dessa och staden.
Ortsanalys Skultuna pekar på Västeråsvägens storskalighet och dess bar-
riäreffekt, samt att vägens sträckning genom centrala Skultuna skapar en 
otrygg trafi kmiljö. Skultuna bedöms relativt välförsörjt med kollektivtrafi k. 
Busshållplatsen vid torget är viktig, men möligheten att förlägga vänd-
planen/uppehållsplatsen för bussen längre norrut bör utredas. Därigenom 
frigörs yta som kan bebyggas, se idéskiss.

Västeråsvägen (väg 681)
Behovet av åtgärder för att förbättra säkerhet och trygghet vid passage 
över Västeråsvägen behöver studeras vidare.  Exempel på åtgärder som 
nämnts under arbetet med ortsanalysen är ny markbeläggning, småskalig 
belysning, en mer genomtänkt gestaltning av entrémiljön samt ny bebyg-
gelse eller andra element som håller samman gaturummet längs vägens 
sträckning genom Skultuna. Västeråsvägen tjänar också som tillfart för 
tunga transporter till företagen i Skultuna, vilket ställer krav på utform-
ningen. Trafi kverket är huvudman för väg 681 vilket innebär att Västerås 
stad inte har full rådighet över vägens utformning. 
Som ett första steg kommer Tekniska kontoret i samråd med Skultuna 
kommundel och Trafi kverket  att studera och prioritera åtgärder för att 
förbättra säkerhet och trygghet. En viktig punkt är passagen över Västerås-
vägen vid Skogsgårdens förskola.

Parkering längs Krongjutarvägen
Dubbelparkeringen längs Krongjutarvägens sträckning förbi Skultuna torg 
föreslås minskas till att endast omfatta en sida av vägen. Parkeringen på 
norra sidan behålls men på den södra sidan breddas trottoaren. Detta gör 
vägen enklare att överblicka och ökar trafi ksäkerheten i Skultuna centrum.

Kompletteringar i gång- och cykelnätet
Det är långsiktigt viktigt att det fi nns ett sammanhängande och gång- och 
cykelnät inom och till Skultuna och att saknade länkar byggs bort. En kart-
läggning av behovet av kompletteringar bör genomföras.

 

Passagen vid Skogsgårdsskolan

Västeråsvägen

Parkering längs Krongjutarvägen
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INVÅNARDIALOG
En ortsanalys är en analysmetod som bygger mycket på dialog. Det är till stor del en 
sammanställning av hur invånarna upplever sin ort. Här är en redogörelse för hur dialo-
gen mellan tjänstemän, politiker, företagare, invånare och föreningar såg ut i Skultuna 
under hösten och vintern 2013.

Dialogmöten
Det första dialogmötet hölls den 1 oktober i Blå hallen i Persboskolan. Mötet anordna-
des av kommundelen och stadsbyggnadskontoret. Runt 70 personer kom för att delta i 
dialogen och tycka till om livet i Skultuna idag och i framtiden. Som en inspiration för 
att starta upp diskussionerna kring styrkor och svagheter i Skultuna så var några perso-
ner med lokal anknytning specifi kt inbjuda till mötet. 

Deras uppgift var att under tre minuter berätta om sin relation till orten samt belysa vik-
tiga frågor för en framtida utveckling av bygden. Först ut var Maria Agstam Häggkvist, 
präst i Skultuna. Därefter talade Gert Eriksson, naturengagerad Skultunaprofi l, om sin 
syn på orten, följd av tre ungdomar i årskurs 9 på Persboskolan. Därefter följde Lisbeth 
Rosenlöf, butikschef Skultuna Messingsbruk och sist Sven Nilsson, föreningsaktiv, för-
fattare och eldsjäl.

Under den första delen av mötet kretsade diskussionerna kring Skultunas anda och iden-
titet. Vilken karaktär som fi nns och vilken mentalitet som råder på orten.Därefter gjorde 
grupperna en SWOT-analys där Skultunas styrkor, svagheter, möjligheter och hot kart-
lades. Även frågeställningar kring bland annat boende, delaktighet, mötesplatser, grön-
ska, utemiljöer och utfl ykter för rekreation diskuterades.

Den 18 november var det dags igen. Runt 70 Skultunabor, politiker och tjänstemän kom 
till Blå hallen för att delta i det andra dialogmötet. Några av deltagarna var också på det 
första Ortsanalysmötet som hölls den 1 oktober men för andra var det första gången de 
var med och diskuterade Skultuna idag och i framtiden. Den här gången var det extra 
fokus på grönstruktur och bebyggelseutveckling.

Invånardialog i Skultuna
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På mötet deltog även några av de skolelever som deltagit i Skolprojektet som hade på-
gått under hösten 2013 på Persboskolan. I årskurs fem har eleverna valt ut tre platser i 
Skultuna som de har fotograferat och skrivit om. De har också valt en plats och funderat 
på hur de skulle vilja att det såg ut där om 50 år. I årskurs sex har eleverna intervjuat 
favoritpersoner och skrivit artiklar om Skultuna. 

Tre skolelever presenterade sina framtidsvisioner för Skultuna och elevernas arbeten 
fanns att ta del av i Blå hallen.Mötesdeltagarna fi ck svara på frågor kring vilka gröna 
områden som de använder och på vilket sätt. De diskuterade frågorna i grupp, skrev ner 
svaren och ritade på kartor.Därefter berättade Fredrik Ehlton från Västerås Länsmuse-
um om den utredning av kulturmiljöer i Skultuna som görs som en del av ortsanalysen.  
Eftersom bruksmiljöerna och det gamla kulturarvet i Skultuna redan fi nns dokumenterat 
har Länsmuséet tittat främst på det moderna kulturarvet och efterkrigstidens bebyg-
gelse. Nästa diskussion handlade om bebyggelseutveckling. Vilka platser som anses 
lämpliga för större bebyggelseområden, mindre förtätningar och områden som inte bör 
bebyggas ritades ut på kartor.

Företagarträff 
Den 8 november hade representanter för näringslivet i Skultuna bjudits in för att ge sina 
synpunkter på Skultuna idag och tycka till om Skultunas framtid ur ett näringslivsper-
spektiv. Företagarträffen anordnades av stadsbygg¬nadskontoret i Västerås, Näringsliv 
Västerås och Skultuna kommundel.

Fokus under företagarträffen var Skultuna som livsmiljö idag samt tankar om framtiden 
ur ett näringslivsperspektiv. Mötesdeltagarna delades upp i grupper och fi ck ett antal 
frågeställningar att fundera och diskutera kring tillsammans. Under mötets första del 
diskuterades Skultunas anda och identitet, Skultunas styrkor, svagheter, möjligheter och 
hot. Den andra gruppdiskussionen som genomfördes kretsade kring Skultuna i fram-
tiden ur ett näringslivsperspektiv. Frågeställningarna kretsade kring hur Skultuna kan 
utvecklas för att gynna näringslivet och vilka anspråk det ställer på den fysiska miljön.

Invånardialog i Skultuna
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Måndagsklubben
Den 2 december medverkade representanter från stadsbyggnadskontoret på Måndags-
klubben. Den välbesökta kvällen som arrangeras av biblioteket, öppna förskolan och 
ungdomsgården äger rum en måndagskväll i månaden. Runt 150 barn och föräldrar 
deltog i kvällens aktiviteter. Mellan kvällens övriga aktiviteter kunde barn och föräldrar 
svara på frågor om Skultuna idag och i framtiden. De markerade bland annat sina smult-
ronställen, favoritplatser och utvecklingsförslag på kartor.

Utställning
Under hösten 2013 har en interaktiv utställning funnits på biblioteket i Skultuna. En 
bärbar utställning har dessutom funnits vid samtliga offentliga möten. På dessa utställ-
ningar har mötesdeltagare och förbipasserande använda nålar i olika färger för att mar-
kera sina favoritplatser, smultronställen och utvecklingsområden och post-it lappar för 
att beskriva sina tankar om Skultuna i framtiden

Uppföljning
Efter dialogmötena och företagarträffen samlades de synpunkter som inkom och re-
sultatet från diskussionerna in. Dessa sammanställdes i nyhetsbrev som skickades ut 
till deltagarna på mötet. De som närvarade vid dessa möten fi ck skriva upp sig på en 
deltagarlista och lämna sin adress om de ville ha utskicket. Dessa sammanställningar 
fi nns också att läsa på Västerås stads hemsida. Information om dialogen, inbjudningar 
till möten och sammanställningar har skickats ut löpande genom Skultunabladet.

De synpunkter som inkom under hösten 2013 har analyserats och grupperats och har 
sedan legat till grund dels för kapitlen som beskriver Skultuna idag men också för ut-
vecklingsförslagen i ortsanalysen. 

Den sammanställda ortsanalysen skickas till en grupp referenspersoner i Skultuna för 
kontrolläsning och ytterligare synpunkter.

Invånardialog i Skultuna
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