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Vad är en Översiktsplan?
”Avsiktsförklaring" av 
den fysiska miljön. 

Vägledande för beslut gällande mark- 
och vattenanvändning i kommunen. 

 Hur den byggda miljön ska utvecklas 
och bevaras. 

MILJÖ & RISKER

TRAFIK

SAMHÄLLSSERVICE

KULTURMILJÖ

NATUR & FRITID

BLANDADE OMRÅDEN BEBYGGELSEUTFORMNING & 
GESTALTNING

BOSTÄDER

TEKNISK FÖRSÖRJNING

NÄRINGSLIV

Översiktsplan
ÖP-PAKETET

”Mark och vattentillgångarna och den 
byggda miljön utgör basen för vårt 
välstånd och sociala välbefinnande. 
Dessa är också en länk mellan det 
förflutna och framtiden och en bas för 
ekonomisk utveckling”

”Översiktsplanen är ett 
verktyg för att behålla fysiska 
strukturer och strategiska frågor 
såsom utbyggnadsriktningar 
för bebyggelse, överordnad 
trafikstruktur, utvecklings- och 
bevarandeområden”. 

”Att leda och samordna utvecklingen 
för en god livsmiljö är en av 
kommunernas viktigaste uppgifter.”

ÖP = spelregle
rna för k

ommunen

Vad är en Översiktsplan?
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Del 1: Utgångspunkter och strategier

Framtiden knackar på dörren
”Förbättrade kommunikationer har 
 bidragit till att vår funktionella region har 
vidgats, liksom känslan att världen har 
krympt. Även våra mentala kartor över 
omgivningen har förändrats”.

”Sammantaget är de här förändringarna
positiva för samhällets utveckling i stort, 
men den fortsatta utvecklingen måste ske
på ett resurshushållande sätt. Vi vill verka 
för en mer uthållig energitillförsel och 
energianvändning. Det vi planerar och 
bygger i dag kommer att stå kvar lång tid 
framöver”.

Översiktsplanen är kommunens
långsiktiga avsiktsförklaring för den
fysiska miljön och är en vision för den
framtida utvecklingen. Planen ska ge
vägledning för beslut om användningen 
av mark- och vattenområden och för  
hur den byggda miljön ska utvecklas  
och bevaras.

Eskilstunabor, såväl som privata och
offentliga aktörer har medverkat i
processen.

Vi planerar och bygger
framtidens Eskilstuna.
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Utgångspunkter
Lagstiftning 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje  kommun 
ha en kommunomfattande översiktsplan som är 
aktuell. Planen ska ge vägledning för beslut om 
 användningen av mark- och vattenområden och för 
hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. 
Kommunen ska även visa hur de avser att  tillgodose de 
 redovisade riksintressena i översiktsplanen. Översikts-
planen är inte bindande för myndigheter och enskilda. 
Minst en gång varje mandatperiod ska kommunfull- 
mäktige uttala sig om den kommunomfattande över-
siktsplanens aktualitet eller anta en ny översiktsplan.   

Politiskt uppdrag 
År 2009 gav Kommunfullmäktige (KF) Kommun-
styrelsen (KS) i uppdrag att besluta om  direktiv  
för revidering av Översiktsplan 2005. Kommun- 
styrelsens arbetsutskott (KSau) beslutade om direktiv 
om en aktualitetsprövning av gällande översiktsplan. 
 Aktualitetsprövningen mynnade ut i en projektplan 
för Eskilstuna kommuns nya digitala översiktsplan 
2030. Den politiska styrgruppen (motsvarande KSau), 
 fastställde inriktning för revideringsarbetet. Hållbar 
utveckling skulle vara ramen för arbetet. Vision 2020 
kopplas till fysisk planering. Regional samverkan, 
 klimatfrågan och integration skulle lyftas i högre grad. 

Övrig organisation kring projektet såg ut som 
 följande: Ledningsgrupp, ämnesarbetsgrupper, GIS- 
arbetsgrupp, ämnesfokusgrupper och referensgrup-
per.   

Vid dialogfaserna följdes en kommunikationsplan 
för ökad/förbättrad dialog och synpunktshantering.   
Samråd pågick mellan april-september 2011. 
 Utställning mellan november 2012-januari 2013. För-
slaget  antogs av Kommunfullmäktige den 29 augusti 
2013.

Framtidens Eskilstuna 
Eskilstuna har en långsiktig och samlad vision för 
den framtida utvecklingen. Vår vision tar avstamp i 
vår historia; i 1700-talets fristad. Även då handlade 
det om mod, utmaningar och att välkomna  olikheter 
och idéer. Eskilstuna tar ansvar för framtiden. 
Historien tar vi med oss för att bygga framtidens 
 Eskilstuna – den stolta fristaden. 

Hela kommunkoncernen har i uppdrag att bidra till 
att visionen förverkligas både i den dagliga verk-
samheten och genom långsiktigt  utvecklingsarbete. 
Visionen är vår ledstjärna fram till år 2020. 
 Visionen återspeglas i översiktsplanens inriktning.

Hållbar
utveckling

Nationella, regionala
och övergripande 
kommunala mål

Vision 2020

Strategiska politiska mål

Mål för den fysiska planeringen
Stärka regionala samband
Växa med tät stadsstruktur, stråkutveckling, 
resurse�ektivitet och tillgänglighet
Utveckla och stärka identitet och kulturmiljö
Skapa mångfald av boendemiljöer och mötesplatser
Öka samverkan med näringsliv, handel och besöksnäring
Utveckla ett rikt och varierat kultur-, natur- och fritidsbud
Bevara och stärka biologisk mångfald

Hur når vi målen?

Ställningstaganden

Attraktiv stad
Höjd utbildningsnivå
Ekologisk uthållighet
Fler jobb

Uppföljning

Stärka samverkan och  
skapa helhetssyn
Kommunkoncernen har ett nytt styrsystem med 
syfte att ge stabilitet, långsiktighet och tydlighet i 
styrningen av verksamheten. Styrsystemet syftar 
också till att stärka samverkan och helhetssyn inom 
 kommunkoncernen. Det ska underlätta att styra 
både med ett  helhetsperspektiv och tydliga priori-
teringar. Det ska utgå från och stödja  grunderna i 
den lokala demokratin där en väl fungerande kom-
munikation och dialog är av vikt.  Styrsystemet 
 baseras på visions- och målstyrning och utgår 
från vad kommunkoncernen ska åstadkomma för 
 invånare, brukare och kunder. Detta sker utifrån 
hållbar utveckling och en effektiv organisation.
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Målen för den fysiska planeringen syftar till att  skapa 
förutsättningar för både ”det goda livet” och en 
 långsiktigt hållbar användning av mark- och vatten-
områden i Eskilstuna kommun. Människor med olika 
livsvillkor, i olika åldrar och skeenden i livet ska  finna 
kommunen tilltalande som bostadsort,  arbetsort, 
studieort, etableringsort och besöksort. Med dessa 
grundläggande mål skapas  förutsättningar för en 
ekonomisk utveckling, vilken säkrar den  offentliga 
välfärdens finansiering och alla människors möjlig-
het att leva ett gott liv. För att utveckling ska vara 
långsiktigt hållbar krävs en god hushållning med vårt 
gemensamma arv i form av mark, vatten, natur och 
bebyggd miljö. Målen för den fysiska planeringen 
är att betrakta som inriktningsmål. De ska motsvara 
ett fysiskt förverkligande av innebörden i kommun- 
koncernens styrsystem. 

Målen för den fysiska planeringen är direkt knutna till 
markanspråk för bebyggelse och anläggningar  kontra 
andra motstående intressen och värden och ska ge 
vägledning vid avvägning mellan dessa. Målen är inte 
rangordnade. Nedanstående mål ska gälla all fysisk 
planering fram till dess att nya mål för planarbetet ut-
arbetas. De  gäller för hela kommunen, såväl stad som 
landsbygd, om inget annat anges. Vid tillämpning av 
målen bör kommunen föregå med gott exempel på 
egen mark.

Vägar för att nå målen
För att nå målen för den fysiska planeringen finns 
det för varje mål ett antal ställningstaganden, vilka 
återfinns under respektive temaområde. Ställnings- 
tagandena uttrycker en ståndpunkt, ambition eller 
vilja att verka i riktning mot målet utöver vad som är 
fastlagt i lagar och bestämmelser. Ställningstaganden 
ska ses som vägar att nå målen. 

Uppföljning
Översiktsplanens inriktning, intention och mål ska 
följas upp genom ett antal utvalda planindikatorer 
kopplade till några av dess ställningstaganden. Målen 
kommer att följas upp årligen. En planindikator utgår 
från mätbara mål mot vilka vid en viss tidpunkt av- 
läses en förändring i mätbara termer gentemot målen. 
Planens miljöpåverkan är en del i denna uppföljning. 
Översiktsplanens mål och ställningstaganden ska föl-
jas upp i andra planer och program samt i utredningar 
där dess intentioner ska synliggöras: temaplaner eller 
fördjupningar samt program och detaljplaner. Även 
hur och var enskilda bygglov ges bör analyseras i 
relation till översiktsplanens mål. Miljökonsekvens-
beskrivningens förslag till åtgärder är en viktig del 
som ska följas upp. Om planen inte genomförs som 
 planerats ska det framkomma vid uppföljningen. 
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Målen för den fysiska planeringen är att betrakta 
som inriktningsmål. De ska motsvara ett fysisk 
förverkligande (konkretisering) av innebörden i 
kommunkoncernens styrsystem. 

Målen för den fysiska planeringen är direkt knutna till 
markanspråk och intressen och ska ge vägledning vid 
avvägning mellan dessa. Målen är inte rangordnade. 
Nedanstående mål ska gälla all fysisk planering och 
fram till dess att nya mål för planarbetet utarbetas. De 
gäller för hela kommunen, såväl stad som landsbygd, 
om inget annat anges. Vid tillämpning av målen bör 
kommunen föregå med gott exempel. 

Mål för den fysiska planeringen

Målen för den fysiska planeringen syftar till att 
skapa förutsättningar för både ”det goda livet” 
och en långsiktig hållbar användning av mark- och 
vattenom¬råden i Eskilstuna kommun.  Människor 
med olika livsvillkor, i olika åldrar och skeenden i 
livet ska finna kommunen tilltalande som bostadsort, 
arbetsort, studieort, etableringsort och besöksort. 
Med dessa grundläggande mål skapas förutsättningar 
för en ekonomisk tillväxt, vilken säkrar den offentliga 
välfärdens finansiering och alla människors möjlighet 
att leva ett gott liv. För att tillväxten ska vara 
långsiktigt hållbar krävs en god hushållning med vårt 
gemensamma arv i form av mark, vatten, natur och 
bebyggd miljö.

Strategier för att nå mål
För att nå målen för den fysiska planeringen har ett 
antal strategier och ställningstaganden kopplats till 
målen (återfinns under respektive temaområde i Del 
2 och Del 3). Strategier och ställningstaganden för 
varje målrubrik ska ses som vägar att nå målen. Målen 
kommer att följas upp årligen av planindikatorer.  

Stärka regionala band

Växa med tät stadsstruktur, 
stråkutveckling, 
resurseffektivitet och 
tillgänglighet

Utveckla och stärka 
identitet och kulturmiljö

Skapa mångfald av 
boendemiljöer och mötesplatser

Öka samverkan med näringsliv, 
handel och besöksnäring

Utveckla ett rikt och 
varierat kultur-, natur och 
fritidsutbud

Bevara och stärka 
biologiska mångfald. 

UTGÅNGSPUNKTER OCH STRATEGIER

Mål för den fysiska planeringen

Mål för den fysiska planeringen
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Klimat
Klimatförändringen är ett faktum, som förutsätter en 
förändrad livsstil, vår energianvändning till  bostäder 
och (särskilt) våra vanor att transportera oss i  vardagen 
(eftersom det framförallt är utsläppen från bilismen 
som ligger bakom de lokala utsläppen av klimat- 
påverkande ämnen se diagram nedan som visar 
att  energisystemet dominerar kraftigt över väg- 
transporterna gällande klimatpåverkan lokalt). Om vi 
ska kunna hejda klimatförändringarna måste  utsläppen 
minskas kraftigt. En samordning mellan klimat- 
effektiv uppvärmning, transportinfrastruktur och bo-
stadsplanering blir i det sammanhanget en  nyckelfråga.
 

Energisystemet, det vill säga uppvärmning av lokaler 
och bostäder, står för en majoritet av kommunens 
lokala utsläpp av koldioxid. Uppvärmningsformen 
med nära noll klimatbelastning är den träflis- 
baserade fjärrvärmen, vilket gör att vi måste skapa 
goda förutsättningar för fjärrvärmevärmda bostäder 
och  lokaler såväl ifråga om lokalisering som bebyg-
gelsetyp.  Transportsystemet är också ett problem 
ifråga om klimatbelastning, men även kväveoxider 
och  kolväten, vilket gör att vi måste skapa goda för-
utsättningar för boende-arbete-service-rekreation 
 genom genomtänkta lokaliseringar vid sidan om 
 energieffektiva transporter.

Samtidigt måste vi, genom olika åtgärder, anpassa 
samhället till den klimatförändring som inte längre 
kan undvikas. Klimatanpassning är inte detsamma 
som de åtgärder vi vidtar för att minska utsläppen och 
därmed på sikt klimatförändringarna, utan ska ses 
som ett komplement till det arbetet.
 
Förbättrade kommunikationer har bidragit till att vår 
funktionella region har vidgats, liksom känslan att 
världen har krympt. Även våra mentala kartor över 
omgivningen har förändrats. Sammantaget är de här 
förändringarna positiva för samhällets utveckling i 
stort, men den fortsatta utvecklingen måste ske på ett 
resurshushållande sätt. För att hantera nationella mål 
och intressen och k utveckling krävs ett regionalt tänk.
 
Vi vill verka för en mer uthållig energitillförsel och 
energianvändning. Det vi planerar och bygger i dag 
kommer att stå kvar lång tid framöver. Vi bygger för 
framtiden. Genom att underlätta effektiva transport-
lösningar för såväl person- som godstrafik och skapa 
en struktur som är utformad utifrån olika effekter av 
ett förändrat klimat med översvämningar, varmare 
temperaturer eller extremväder, arbetar Eskilstuna 
kommunkoncern för en klimatanpassad och energi-
effektiv samhällsplanering. 

 Se Del 3 Riksintressen, miljö och riskfaktorer:   
 Översvämning 
 Se Klimatplan
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Befolkning

ÖVERSIKTSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN:  DEL 1: UTGÅNGSPUNKTER OCH STRATEGIER  >> SIDA 7

Eskilstunas befolkning

Sedan slutet av 1990- talet har antalet invånare 
i Eskilstuna ökat stadigt. I genomsnitt har antalet 
invånare ökat med knappt 700 personer under 
perioden 1998 till 2009. Det senaste decenniets 
befolknings ökning har skett efter en lång period 
med fallande befolkningstal. Den senare periodens 
befolkningstillväxt har dock varit större än den 
minskning som ägde rum under de 25 föregående 
åren.

Den positiva befolkningskurvan under senare 
år beror främst på ett starkt positivt utrikes 
inflyttningsöverskott. I likhet med flertalet andra 
växande regioner och den befolkningsökning som 

skett i landet i sin helhet är befolkningsökningen 
starkt kopplad till omfattningen av den invandring 
som sker till Sverige. Under senare år är det 
personer med utländsk bakgrund som svarar för hela 
befolkningsökningen, medan antalet invånare med 
svensk bakgrund stagnerat. Växande regioner som 

Eskilstuna blir därmed också allt mer mångkulturella.
I nu gällande befolkningsprognos beräknas antalet 
invånare fortsätta öka med knappt 500 personer per 
år fram till år 2025, det vill säga i en något lugnare 
takt än under den senaste tioårsperioden. En stor 
osäkerhet gäller dock flyktinginvandringens omfattning 
under kommande år.

Fram till år 2025 är det i första hand personer i 
åldrarna 75 år och däröver som förväntas öka. Denna 
grupp beräknas växa med drygt 40 procent, eller 3 
500 personer. Det motsvarar nästan hälften av den 
befolkningsökning som antas ske i prognosen. Antalet 
barn och ungdomar beräknas öka i samma takt som 
befolkningen totalt sett, medan antalet invånare i 
förvärvsaktiv ålder endast ökar svagt (omkring 3 %). 
Den så kallade försörjningsbördan ökar således när 
andelen invånare i förvärvsaktiv ålder minskar från 
dagens 58 procent till 55 procent år 2025.

UTGÅNGSPUNKTER OCH STRATEGIER

Sedan slutet av 1990- talet har antalet invånare i 
 Eskilstuna ökat stadigt. I genomsnitt har befolk-
ningen ökat med knappt 700 personer årligen  under 
perioden 1998 till 2009. Det senaste decenniets 
 befolkningsökning har skett efter en lång period 
med fallande befolkningstal. Den senare periodens 
 befolkningstillväxt har dock varit större än den minsk-
ning som ägde rum under de 25 föregående åren.

Den positiva befolkningskurvan under senare år  beror 
främst på ett starkt positivt inflyttningsöverskott av 
människor utrikes ifrån. I likhet med flertalet andra 
växande regioner och den befolkningsökning som 
skett i landet i dess helhet är befolkningsökningen 
starkt kopplad till omfattningen av den  invandring 
som sker till Sverige. Under senare år är det  personer 

med utländsk bakgrund som svarar för hela 
 befolkningsökningen, medan antalet invånare med 
svensk bakgrund stagnerat. Växande regioner som 
 Eskilstuna blir därmed också allt mer mångkulturella.

Fram till år 2025 är det i första hand personer i 
 åldrarna 75 år och däröver som förväntas öka.  Denna 
grupp beräknas växa med drygt 40 procent,  eller  
3 500 personer. Det motsvarar nästan hälften av den 
befolkningsökning som antas ske i prognosen.  Antalet 
barn och ungdomar beräknas öka i samma takt som 
befolkningen totalt sett, medan antalet invånare i 
förvärvsaktiv ålder endast ökar svagt (omkring 3%). 
 
Den så kallade försörjningsbördan ökar  således, när 
andelen invånare i förvärvsaktiv  ålder minskar från 
dagens 58% till 55% år 2025.

I kommunens befolkningsprognos från  våren 2010 
 beräknas Eskilstuna ha knappt 107 000  invånare 
år 2030. Det motsvarar en befolkningstillväxt på 
drygt 500 personer årligen. Ökningen har  förvisso 
på senare år legat kring 1000 nya  kommunbor 
per år, men ökningen är starkt  förknippad med 
den totala  invandringen till Sverige. I SCB:s 
 befolkningsprognos för hela riket räknar man med, 
att  invandringsöverskottet kommer att sjunka 
 väsentligt under den nivå som gällt senaste 5-10-års 
perioden. En radikalt ökad inflyttning till Eskilstuna 
torde hänga samman med antingen radikalt förbättrade 
 pendlingsförutsättningar till Stockholm eller ett ökat 
bostadsbyggande i särskilt attraktiva lägen. För att klara 
framtida befolkningsutveckling tar planförslaget dock 
planeringsmässig höjd för 120 000 invånare år 2030. 

Illustratör: Andrea McNicholas
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Regionala samband

Regionalt perspektiv RUFS 2010

Förbättrade kommunikationer i kombination 
med ett allt mer sofistikerat näringsliv och en mer 
 specialiserad arbetsmarknad har bidragit till att såväl 
in- som  utpendling till och från Eskilstuna successivt 
ökat.  Mellan år 1997 och 2007 ökade in- respektive 
 utpendling till och från Eskilstuna 70 respektive 86 
 procent. Det kan jämföras med utvecklingen under 
 tioårsperioden dessförinnan, då inpendlingen mins-
kade svagt och utpendlingen ökade med endast 13 
procent.

Det är framför allt längs stråket mot Stockholms- 
regionen som arbetspendlingen till och från 
 Eskilstuna är som mest omfattande. Där också 
den snabbaste ökningen av pendlingen skett i såväl 
 relativa som  absoluta tal. De kommuner som svarar 
för den största inpendlingen till Eskilstuna är Sträng-
näs,  Västerås, Flen, Stockholm och Kungsör. När 
det  gäller  utpendling så är det framför allt Stock-
holm,  Västerås,  Strängnäs, Flen och Södertälje som 
hör till de  viktigaste  kommunerna. I synnerhet har 
 pendlingen till och från Stockholms kommun ökat 
mycket kraftigt eller med 130 respektive 173 procent 
under tioårsperioden.

Även i andra avseenden är det tydligt att Eskilstuna 
blir en allt mer integrerad del av Mälarregionen. Det 
gäller i särskilt hög grad angränsande kommuner 
och  kommunerna utmed de stora kommunikations- 
stråken. En allt mer integrerad arbetsmarknad inne-
bär  samtidigt att bostadsmarknaden växer i geogra-
fisk omfattning. Det har inneburit att inflyttningen till 
kommunen ökat starkt det senaste decenniet, medan 
utflyttningen däremot inte förändrats nämnvärt. I 
synnerhet har inflyttningen från Stockholms kommun 
ökat starkt, men även flera andra kommuner i Stock-
holmsregionen.

Den ökade tillgängligheten mellan Eskilstuna 
och Stockholm, tillsammans med de väsentligt 
 högre bostadskostnaderna i Stockholmsregionen, 
har ökat Eskilstunas attraktivitet som boendeort.  
I sin tur bidrar det till högre fastighetspriser och där-
med också till ökade incitament för byggföretagen att 
öka produktionen av nya bostäder.

Den ökade tillgängligheten, tillsammans med ett 
 successivt förändrat köpbeteende från  konsumenterna, 
bidrar också till en successivt ökad koncentration av 
handeln. Eskilstunabornas ökade inköp utanför kom-
munen har dock hittills kunnat balanseras med ett 
ökat inflöde från kringliggande kommuner.

Även inom många andra områden, som service  eller 
kultur, vidgas de geografiska marknaderna på mot-
svarande sätt. Allt fler verksamheter blir därmed att se 
som regionalt baserade snarare än lokala.

För Eskilstuna kommun är det viktigt att  samverka över 
gränserna. Vi är en del i en funktionell  region. Genom 
långsiktiga samarbeten kan regionens  attraktivitet och 
konkurrenskraft höjas. Regioner byggs upp av kom-
muner och samverkan liksom samordning blir allt 
viktigare. Koppling mellan  ekonomisk utveckling och 
fysisk planering behöver utvecklas och stärkas. I lång-
siktiga samarbeten kan regionens attraktionskraft och 
konkurrenskraft höjas.

Samarbete är en av utmaningarna i  Sörmlandsstrategin 
för att stärka tillgång till arbete, arbetskraft, kunskap, 
kompetens med mera. Översiktsplanens mål för den 
fysiska planeringen med tillhörande ställningstagan-
den är kommunens fysiska  konkretisering att sträva 
i denna riktning. Som  utgångspunkt och strategi för 
 översiktsplanen lyfts de regionala sambanden där  

 kommunen  betonar, att  Eskilstuna blir en allt mer 
integrerad del av  Mälarregionen. Det gäller i särskilt 
hög grad  angränsande  kommuner och kommunerna 
utmed de stora  kommunikationsstråken. Samverkan 
sker även mellan kommuner i olika län genom till ex-
empel en önskan om förkortade restider mellan Eskil-
stuna och Västerås. 

Översiktsplanen strävar efter att skapa ökade 
 förutsättningar för kommunen som en del i en funk-
tionell region, där långsiktiga samarbeten kan höja 
 regionens attraktivitet och konkurrenskraft.

Detta gäller energi- och tekniskförsörjning, 
 kommunikation, handel, bostadsförsörjning såväl 
som blå- och grönstruktur. Många av planerings-
frågorna är av mellankommunal karaktär och gör 
 regionala  avtryck. Genom förtätning av städerna och 
genom att skapa underlag för nyttjande av kollektiva 
färdmedel önskar kommunen långsiktigt kunna för-
bättra möjligheter för  intermodala resor inom och 
 utanför kommungränsen.
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Vattendirektivet
EU:s ramdirektiv för vatten, det så kallade 
 vattendirektivet, innefattar både ytvatten och grund-
vatten.  Direktivet har en ekologisk inriktning 
och anger vattenkvaliteten utifrån tillståndet för 
 naturligt förekommande vattenorganismer i en viss 
 vattenmiljö.  Direktivet  inbegriper även landbaserade 
ekosystem som  påverkas av ytvattnets kvalitet främst 
 våtmarker.  Enligt direktivet får vattenförekomster i 
sjöar,  vattendrag och grundvatten inte försämras ur 
kemisk och biologisk synpunkt, och där de inte håller 
god standard ska de förbättras. Vid  tillståndsgivning 
för verksamheter och val av avloppslösningar ska 
 vattenkvaliteten säkerställas ur ekologisk synvinkel. 
Vid  planläggning ska vidare avsättas erforderliga 
områden och stråk för uppbromsning och rening av 
dagvatten. Kommunfullmäktige antog 2006 Vatten-
plan för  Eskilstuna kommun. Här beskrivs närmare 
 tillståndet i kommunens  vatten. Planen kommer att 
förnyas 2013. Samverkan om  vattenplanering kring 
Mälaren hanteras i revideringen av vattenplanen. 

Europeiska landskaps- 
konventionen
Europeiska landskapskonventionen (ELC) har 
 utarbetats och förvaltas av Europarådet. I  Sverige 
trädde konventionen i juridisk kraft i maj 2011. Den är 
en överenskommelse mellan unionens  medlemsländer 
och syftar till att långsiktigt värna och vårda landskapet 
som en gemensam tillgång och ett gemensamt ansvar. 
Intentionen i ELC ska integreras i all planerings- och 
sektorspolitik som påverkar landskapet - både direkt 
och indirekt. Varje land i  unionen har ett åtagande att 
leva upp till denna intention.

Landskapet är den gemensamma livsmiljö vi  människor 
delar med djur och växter. I alla tider  har människan 
varit mer eller mindre beroende av och påverkat land-
skapet. Samtidigt är landskapet ett arv vi lämnar över 
till kommande generationer.  Hållbarhetsfrågorna har 
sin yttersta tillämpning just i landskapet. I den fysiska 
planeringen är landskapet spelplanen för såväl basala 
mänskliga behov som för  samhällslivets funktionella 
strukturer och samband. För att  bibehålla en lång-
siktig hållbarhet måste människans bruk av land- 
skapet relateras till dess inneboende värden i form av 
förutsättningar och begränsningar. För att bevara dess 
långsiktiga egenskaper är det  nödvändigt att  varaktigt 
slå vakt om och säkerställa landskapets värden genom 
skydd, förvaltning och planering.  Landskapet är  ingen 
sektorsfråga utan ett  sammanbindande  ramverk, som 
med sina förutsättningar och  begränsningar berör alla 
former av markanvändning. Kommunala översikts-
planen är den lämplig nivå för ett möte mellan en 
mångfald olika  landskapsperspektiv, som utgår från 
landskap som helhetssyn. 

 Se Del 2 Grunddrag i mark- och vattenanvändning   
 (förhållningssätt till landskapet i närmare tjugofem    
	 ställningstaganden	fördelade	på	de	flesta	temaområden).

Barnkonventionen
FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av 
FN:s generalförsamling 1989 och  ratificerades av 
 Sverige 1990. Enligt konventionens fyra grund- 
principer ska alla barn behandlas lika, barns bästa 
beaktas liksom barns rätt till liv och utveckling samt 
barns rätt att få komma till tals.1998 antog riks- 
dagen en nationell strategi för att implementera barn- 

konventionen. Där ställs  tydliga krav på kommunen 
att utveckla barns och ungdomars inflytande och del-
aktighet i  samhälls- och trafikplaneringen samt att 
tydliggöra barnperspektivet i det kommunala arbetet.
Fyra av de 54 artiklarna i FN:s konvention om barns rätt-
igheter har direkt tillämpning i den  fysiskaplaneringen.  
Två av artiklarna handlar om barns rätt till dialog vid 
utformningen av deras livsmiljöer. De två andra har 
en direkt tillämpning i utformningen av staden.

  Barnets bästa ska stå i främsta rummet vid   
 alla åtgärder som berör barnet  
 (Artikel	3	=		grundparagrafen)

  Barnet har rätt att bilda sig en egen uppfattning,  
 uttrycka sina åsikter och få dem beaktade
 utifrån sin ålder och mognad i frågor som berör  
 henne eller honom. (Artikel	12)

  Barnet har rätt till yttrandefrihet oberoende av   
 vilket uttrycksmedel det väljer (Artikel	13)

  Barnet har rätt till vila och fritid, lek och rekrea  
 tion anpassat till dess ålder	(Artikel	31)

En av konventionens viktigaste syften är, att  tillgodose 
behoven för dem som inte har möjlighet att välja var 
de ska bo. Att kunna välja bostad fritt är inte alla för-
unnat, vilket gör tillämpligheten av barnkonventionen 
särskilt  angelägen i samband med fysisk planering. 

Bedömningsgrunder 
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Integration
Eskilstuna kommunkoncern har ett fortlöpande 
 åtagande att med utgångspunkt i FN:s deklaration 
om de mänskliga rättigheterna verka för att vara en 
inkluderande kommun där allas olikheter tillerkänns 
lika värde och tas tillvara. Kommunens arbete för 
 demokrati, jämställdhet och mångfald, personlig 
 frihet och integration innebär att motverka alla for-
mer av diskriminering. Begreppet integration omfattar 
såväl etnisk som social och åldersmässig integration.

I stadsbyggandet handlar det om att i ett 
 övergripande perspektiv skapa fysiska strukturer som 
 understödjer integration. Detta innebär en  strävan 
mot  integrerade stadsdelar (det vill säga blandning 
av  boende och verksamheter), att möjliggöra olika 
 upplåtelseformer och hustyper på stadsdelsnivå  
(för socioekonomisk integration) samt att utforma 
det  offentliga rummet så att möten naturligt sker i 
 vardagen. 

 Se  Del 2  Grunddrag i mark- och  vattenanvändning:   
 Fysiska strukturer och Bostäder och boende (alla ovan  
	 nämnda	faktorer	avspeglar	sig	i	ett	flertal	ställnings-		
	 taganden).

Eskilstuna
 Foto: Shutterstock
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Översiktsplanen ersätter tidigare  översiktsplaner 
och fördjupade översiktsplaner:  Översiktsplan för 
 Eskilstuna kommun från 2005, Fördjupad  översiktsplan 
för stadsbygden från 2005, Fördjupad  översiktsplan 
för Mälarstranden från 2005 samt  Fördjupad 
 översiktsplan för Eskilstuna centrum från 2000,  liksom 
 Fördjupad översiktsplan för Kvicksund från 1995.

Trafikplan och Cykelplan har arbetats fram  parallellt 
med översiktsplanen. Översiktsplanen  förhåller 
sig till Grönstrukturplan från 2006, Naturvårdsplan 
från 2006 och Vattenplan från 2006. Grönstruktur- 
planen, Naturvårdsplanen och Vattenplanen ( inklusive 
 dagvattenstrategi och  policy) ska  aktualitetsprövas, 
revideras och antas av  kommunfullmäktige senast 
2013/2014.

Vidare relaterar översiktsplanen till  Klimatstrategin, 
Bostadsförsörjningsprogrammet,VA-utredningen,samt Hand-
lingsprogram för landsbygdsutveckling  liksom  Handelsstrategin 
och Markstrategisk	plan.

Relation till andra planer och program
År 2009 och framåt gällde Sörmlandsstrategin -   helt 
 enkelt. Den baseras på en vision och sex utmaningar. 
Strategin omarbetas för närvarande med fokus ”Hur 
ska Sörmland se ut 2020”. Sörmlandsstrategin 2020 
är ett styrdokument men också ett regionalt  arbetssätt 
med metoder och verktyg som är användbara i 
 praktiken och kan ingå i befintliga beslutsprocesser.

Översiktsplanen är ett av kommunens medel för 
 genomförande av strategin medan  Regionförbundet 
Sörmland,  Landstinget  Sörmland,   länsstyrelse  
och    andra aktörer har andra medel.   Kommunen 
är  tillsammans med Landstinget Sörmland 
 kollektivtrafikmyndighet.  

Översiktplanens ”Mål för den fysiska planeringen” har 
inriktningsmål som syftar till att skapa  förutsättningar 
för ”det goda livet” och en långsiktigt hållbar 
mark- och vattenanvändning. Dessa mål är     kon- 
kretiseringar av Sörmlandsstrategins sex utmaningar,  
vilka ska gälla för all fysisk planering för hela 

 kommunen, såväl stad som landsbygd. För att nå må-
len har ett antal  strategier kopplats till respektive mål 
samt ställningstaganden och kommande indikatorer 
för årlig uppföljning. Vid framtagning av indikatorer 
för uppföljning av översiktsplan bör synkronisering 
med den bearbetade Sörmlandsstrategin 2020 ske.
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Framtiden	knackar	på	dörren.
Foto: Vincent Younis

Arbetsgruppen för Översiktsplan 2030 bestod av: 
• Anders Ekwall, GIS-resurs Stadsbyggnadsförvaltningen Kart och GIS/Projekt- och GIS- avdelningen
• Andreas Fogelberg, Applikationsansvarig för webbkartan och GIS-resurs Stadsbyggnadsförvaltningen   

Kart och GIS/Projekt- och GIS- avdelningen
• Anna Götzlinger, Antikvarie Kultur och Fritid Arkiv Museer Stadsmuseét
• Bibbi Molander, Utvecklare Kommunledningskontoret
• Camilla Björkman, Markingenjör Kommunledningskontoret
• David Reinedahl, Databasexpert och systemansvarig Stadsbyggnadsförvaltningen  

Kart och GIS/Projekt- och GIS-avdelningen
• Eivor Rudin, Delprojektledare/Landskapsarkitekt Stadsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen
• Eva Lehto, Kommunstrateg samhällsbyggnad Kommunledningskontoret
• Helena Ringmar, Kvalitetssäkringsansvarig Stadsbyggnadsförvaltningen Kart och GIS/Projekt- och  

GIS- avdelningen
• Ida Brännäng, Delprojektledare (GIPP – geografisk information i planeringsprocessen)  

GIS - expert Stadsbyggnadsförvaltningen Kart och GIS/Projekt- och GIS avdelningen  
• Ivan Andic/Sheraz Iqbal, Trafikplanerare Stadsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen
• Johan Forsberg, Kommunekolog Stadsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen
• Johan Nilsson, Metadata sakkunnig och GIS-resurs Stadsbyggnadsförvaltningen Kart och  

GIS/Projekt- och GIS - avdelningen
• LiseLotte Bende, Planingenjör, Stadsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen
• Louise Tränk , GIS-utvecklare Stadsbyggnadsförvaltningen Kart och GIS/Projekt - och GIS-  

avdelningen
• Nina Söderquist, Sekreterare Stadsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen
• Pernilla Lindström , Projektledare/Fysisk planerare Stadsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen
• Peter Dädeby, Kollektivtrafikplanerare Stadsbyggnadsförvaltningen Trafikavdelningen
• Peter Jensen-Urstad, Miljöinspektör Miljö Räddning Miljökontoret
• Petter Skarin, Trafikingenjör Stadsbyggnadsförvaltningen Trafikavdelningen
• Rebecca Juslin, Bygglovsingenjör Stadsbyggnadsförvaltningen Bygglovavdelningen
• Robert Berlin, Eskilstuna Energi och Miljö
• Vanessa Scheffler, Kartproduktion och GIS -ansvarig/Planarkitekt Stadsbyggnadsförvaltningen  

Planavdelningen
• Vedad Begovic, Integrationsstrateg Kommunledningskontoret 
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Översiktsplanens delar

Planförslagets konsekvenser
Sammanfattning  
Samlad bedömning
Inledning  
Utgångspunkter och metod  
Bedömningsgrunder  
Alternativ
Miljökonsekvenser  
Sociala konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser 
Bedömning 
Uppföljning

Del 1: Utgångspunkter
Utgångspunkter
Mål för den fysiska planeringen
Klimat
Befolkning
Regionala samband
Bedömningsgrunder
Relation till andra planer och program

Del 3: Riksintressen,
miljö- och riskfaktorer
Riksintressen
Miljö och riskfaktorer
Risk och skyddsobjekt
Översvämning, ras -och skredrisk

Del 2: Grunddrag i mark- 
& vattenanvändning
Hur vill vi att staden ska växa?
Bostäder och boende
Samhällsservice
Näringsliv
Teknisk försörjning
Transporter
Fritid
Natur
Kulturmiljö

Fullständigt planförslag: eskilstuna.se/framtid
För Samlingskarta samt Grunddrag i mark- och 
vattenanvändningskarta kontakta Planavdelningen.

Planavdelningen
Stadsbyggnadsförvaltningen
631 86 Eskilstuna
sbf-planavdelningen@eskilstuna.se


