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Vad är en Översiktsplan?

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
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Hur vill vi att staden ska växa? s.5
Fysiska strukturer
Stadsbilden - stadens karaktär
Landskapsbilden

Bostäder och boende s.12
Landsbygden
Mindre tätorter
Omvandlingsområden

Samhällsservice s.23
Barn och unga
Äldre och personer med vårdbehov
Annan samhällsservice
 

Näringsliv s.25 
Eskilstunas näringsliv och arbetsmarknad  
i historiskt perspektiv
Arbetsmarknad och näringsliv i ett regionalt perspektiv
Verksamheter
Logistik 
Handel 
Areella näringar
Turism
Täkter och täktverksamhet

Del 2: Grunddrag i mark- och vattenanvändning

Teknisk försörjning s.33
Dagvatten och VA
Översvämningar, erosion och skred  
Hantering av dagvatten
Vatten och avloppsförsörjning (VA)
Vattentäkter 
IT och telekommunikation
Energiförsörjning
Vindkraft
Solenergi
Hantering av restmaterial/avfall

Transporter s.43
Gång
Cykel
Kollektivtrafik
Gods 
Biltrafik
Sjötrafik
Flyg

Fritid s.51
Rekreation i stadens parker och grönområden 
Kultur och fritidsverksamhet 
Strandnära rekreation  
Stora opåverkade områden

Natur s.55
Biologiska värden och fysisk planering
Kommunen – en föregångare

Kulturmiljö s.58 
Utveckla och stärka kulturmiljö och identitet
Skyddsmöjligheter
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Teckenförklaring

O Särskilt utpekade noder

Förtätningszoner

Utredningsområde bostäder

Omvandlingsområde bostäder

Utbyggnadsområde bostäder

Utredningsområde blandad bebyggelse **

Omvandlingsområde blandad bebyggelse **

Utbyggnadsområde blandad bebyggelse **

Primärt stråk - prioriterade stråk för bebyggelse

Sekundärt stråk - prioriterade stråk för bebyggelse

0 5 10 Km ¹

Befintlig markanvändning/planeringsunderlag
Större vägar

Vägar

Järnväg

Kommungräns

Tätort

Skog

Vatten

Blandad bebyggelse (Planeringsområden som
 kommunen anser särskilt lämpliga att bebygga 
enligt blandstadsprincipen (bostäder, kontor och
andra icke störande verksamheter placeras i 
anslutning till varandra)).

**

Hur vill vi att staden  
ska växa? sidan 8.

Väster, sidan 14.

Utvecklingspotential  
tätorter/mindre tätorter,  
sidan 18.

Fritidshusbebyggelse,  
sidan 22.

Äldreomsorg  
sidan 24.

Planeringsområde,  
verksamheter, industri 
sidan 26.

Upplåtelseform, sidan 15. 

Beviljade bygglov, 
sidan 20. 

Detaljplanelagdaområden,
ej utbyggda, sidan 28. 

Handel, sidan 30. 

Potential vindkraft, 
sidan 41. 

Till fots i staden 
sidan 44. 

Att välja cykel  
som transportmedel 
sidan 46. 

Hållbart resande 
sidan 47. 

Framtida godsflöden
och landskapsvärden 
sidan 49. 

Utökat strandskydd, sidan 54. 

Naturmiljö, sidan 57. 

Kulturmiljö, sidan 61. Detaljplanekrav, sidan 19.

Odlaren, sidan 13.

Teckenförklaring
Områden med gällande detaljplan

Omraden med detaljplanekrav

Områdesbestämmelse

Förslag områden med områdesbestämmelser

Verksamhetsområden VA - ÖP 2030

Samfälligheter VA - ÖP 2030

Befintlig markanvändning/planeringsunderlag
Större vägar

Vägar

Järnväg

Kommungräns

Tätort

Skog

Vatten

0 5 10 Km ¹

Norr

Öster

Ånsöga

Odlaren

Viptorp

Ekängen
Centrum

Tunafors

Römossen

Snopptorp

Skogsängen

Kvinnersta

Lilla Nyby

Hagnestahill

Gamla Staden

Kungsladugården

Teckenförklaring

O Strategiska punkter inom stadsbygden

Viktiga kopplingar stadsdelar

Förtätningszoner

Utredningsområde bostäder

Omvandlingsområde bostäder

Utbyggnadsområde bostäder

Förskolor

Grundskolor

Vård och omsorgsboende

Sjukhus

Utredningsområde verksamheter/industri

Omvandlingsområde verksamheter/industri

Utbyggnadsområde verksamheter/industri

Utredningsområde handel

Omvandlingsområde handel

Utbyggnadsområde handel

Förslag cykelvägar

Busslinjer

Grön förbindelse

Utredningsområde rekreation/fritid

Omvandlingsområde rekreation/fritid

Utbyggnadsområde rekreation/fritid

Strövområden inom stadsbygden

Strövområden Mälarstranden

Befintlig markanvändning/planeringsunderlag
Större vägar

Vägar

Järnväg

Befintlig bostadsbebyggelse

Befintliga verksamhets-/industriområden

Befintlig handel, sällanköpsvaror

Befintliga större fritids-/rekreationsanläggningar

Skog

Vatten

0 0,5 1 Km ¹

Sal

Norr

Ärna

Årby

Måsta

Öster

Ekeby

Nyfors

Kolsta

Lundby

Gredby

Balsta
Väster

Stenby

Vallby

Röksta

Slagsta

Ekängen
Centrum

Myrtorp

Lerdalen

Tunafors

Flacksta

Brottsta

Valhalla

Eskilshem

Skiftinge

Snopptorp

Eskilstuna

Västermalm

Grangärdet

Närjeholme

Snälltorpet

Råbergstorp

Brunnsbacken

Helgestahill

Gamla Staden

Munktell Staden

Teckenförklaring

O Strategiska punkter inom stadsbygden

Viktiga kopplingar stadsdelar

Utredningsområde bostäder

Omvandlingsområde bostäder

Utbyggnadsområde bostäder

Utredningsområde blandad bebyggelse **

Omvandlingsområde blandad bebyggelse **

Utbyggnadsområde blandad bebyggelse **

Utredningsområde samhällsservice

Utbyggnadsområde samhällsservice

Utredningsområde verksamheter/industri

Omvandlingsområde verksamheter/industri

Utbyggnadsområde verksamheter/industri

Utredningsområde handel

Omvandlingsområde handel

Utbyggnadsområde handel

Busslinjer

Förslag Riksintresse kulturmiljövård, kommunens bedömning

Befintlig markanvändning/planeringsunderlag
Större vägar

Vägar

Järnväg

Befintlig bostadsbebyggelse

Befintliga verksamhets-/industriområden

Befintlig handel, sällanköpsvaror

Befintliga större fritids-/rekreationsanläggningar

Skog

Vatten

0 0,5 1 Km ¹

Blandad bebyggelse (Planeringsområden som
kommunen anser särskilt lämliga att bebygga
enligt blandstadsprincipen (bostäder, kontor och
andra icka störande verksamheter placeras i
anslutning till varandra)).

**

Norr

Årby

Måsta

Öster

Ekeby

Nyfors

Kolsta

Lundby

Gredby

Balsta
Väster

Stenby

Vallby

Röksta

Djursta

Odlaren

Viptorp

Ekängen
Centrum

Myrtorp

Tunafors

Hagnesta

Flacksta

Brottsta

Valhalla

Fröslunda

Eskilshem

Skiftinge

Snopptorp

Eskilstuna

Västermalm

Grangärdet

Skogsängen

Lagersberg

Närjeholme

Snälltorpet

Råbergstorp

Brunnsbacken

Hagnestahill

Helgestahill

Gamla Staden

Kungsladugården

Munktell Staden

Teckenförklaring

O Strategiska punkter inom stadsbygden

Viktiga kopplingar stadsdelar

Flerbostadshus Hyresrätt

Flerbostadshus Bostadsrätt

Upplåtelseform Bostadsrätt

0 0,5 1 Km ¹

Befintlig markanvändning/planeringsunderlag
Större vägar

Vägar

Järnväg

Befintlig bostadsbebyggelse

Tätort

Skog

Vatten

Teckenförklaring
" Beviljade bygglov utanför planlagt område 2012

Områdesbestämmelse

Områden med gällande detaljplan

Befintlig markanvändning/planeringsunderlag
Större vägar

Vägar

Järnväg

Kommungräns

Tätort

Skog

Vatten

0 5 10 Km ¹

!5

Teckenförklaring
Förskolor

Grundskolor

Fritidsgårdar

Vård och omsorgsboende

Öppna mötesplatser

Livsmedelsbutik

Närbutik med livsmedelsförsäljning

" Servicebutik med livsmedelsförsäljning

" Drivmedelsstation med livsmedelsförsäljning

!5 Utredningsplatser byte mellan transportslag

Huvudnät cykel - ÖP 2030

Förslag cykelvägar

Busslinjer

Utredningsområde bostäder

Omvandlingsområde bostäder

Utbyggnadsområde bostäder

Utredningsområde blandad bebyggelse **

Omvandlingsområde blandad bebyggelse **

Utbyggnadsområde blandad bebyggelse **

Bostäder, laga kraftvunnen detaljplan

Utredningsområde rekreation/fritid

Omvandlingsområde rekreation/fritid

Utbyggnadsområde rekreation/fritid

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !

Natura 2000

Naturreservat

0 1 2 Km

¹

Befintlig markanvändning/planeringsunderlag
Större vägar

Vägar

Järnväg

Befintlig bostadsbebyggelse

Befintliga verksamhets-/industriområden

Befintlig handel, sällanköpsvaror

Pågående täkter, täkttillstånd

Befintlig teknisk försörjning, avfall

Befintliga större fritids-/rekreationsanläggningar

Tätort

Skog

Vatten

Blandad bebyggelse (Planeringsområden som
kommunen anser särskilt lämpliga att bebygga
enligt blandstadsprincipen (bostäder, kontor och
andra icke störande verksamheter placeras i
anslutning till varandra)).

**

Skogstorp

!5!5

0 1 2 Km

Hällberga

!5!5

0 1 2 Km

Ärla !5!5

Kjula

0 1 2 Km

!5
!5

0 1 2 Km

Hållsta

!5
!5

0 1 2 Km

Alberga

0 1 2 Km

Bälgviken

!5
!5

0 1 2 Km

Sundbyholm

!5

0 1 2 Km

Kvicksund

Tumbo

Mälaren

Nyby

Säby
Haga

Viken

Kogne
Solby

Mälby

Tumbo

Udden

Broby

Kleva

Ölsta

Eneby

HenstaKolsta

Roxnäs

Vallby

Åkerby
Annero

Åkerby

Amtorp

Mälsta

Solvik

Kullen

Brobyö

Lövsta

Smedby

Glömsta

Viggeby

Hyggeby
Grundby

Eklunda

Glömsta

Krusgård

Sjöhagen

EkbackenValtomta
Bäcktorp

Skurtorp

Övlingby

Västerby

Väsbyholm

Trollskär

Torshälla

Lisseläng

Kråketorp

Kullersta

Kvicksund
Sundbyvik

Stavstorp

Gullängen

Karlslund

Mälhammar

Gösholmen

Skäcklinge

Bjällersta
Bjällersta

Granbacken

Kolstahatt
Ängsholmen

Mälarbaden

Munkhammar

Uddaskogen

Gunnarskäl

Granholmen

Viggebytorp

Edvardslund

Hensta Hatt

Vallby-kumla

Tumbo-österby

Tumbo-hassmyran

Teckenförklaring
Omraden med detaljplanekrav

Områden med gällande detaljplan

Förslag områden med områdesbestämmelser

Områdesbestämmelse

Planerade utvecklingsplaner

Planerade program

Planerade visioner

Verksamhetsområden VA - ÖP 2030

Samfälligheter VA - ÖP 2030

0 2,5 5 Km

¹

Befintlig markanvändning/planeringsunderlag
Större vägar

Vägar

Järnväg

Kommungräns

Fritidshusbebyggelse

Skog

Vatten

Mälaren

Mora

Axby

Tärby

Ostra

Jäder Vävle

Edeby

Eneby

Räfsta

Hensta
Åkerby

Åkerby

Hyvena

Norrby

Ransten

Alvesta

Lövgård
Hyggeby

Grundby

Klinten

Taktorp

OlstorpVickelby

Björsund

Hättinge

Kullersta

Sundbyholm

Lindersnäs

Ingespjuta

Ostra Knall

Lilla Almby

Stora Almby

Vävlehammar

Jäders-ekeby

Jäders-mälby

Sundbyholmsön

Jäder Enskede
Jäders-hässelby

0 2,5 5 Km

Sal

Norr

Nyby

Säby
Haga

Ärna

Årby

Hagby

Mesta
Berga

Måsta

Öster

Kälby

Ärsta

Kogne
Solby

Tumbo

Ekeby

Albro

Kleva

Ölsta

Eneby

Skoga

Sörby

Hällby

Nyfors
Kolsta

Lundby

Gredby

Balsta

Vilsta

Väster

Närsjö

Vallby

Svista

Amtorp

Stenby

Vallby

Röksta

Mälsta

Rölagg

Ånsöga

Kullen

Skiren

Smedby

Djursta

Slagsta

Odlaren

Viptorp

Ekängen

Skensta

Glömsta

Centrum

Viggeby

Ransten

Eklunda

Glömsta

Myrtorp
GrönstaÅsbymon

Stenbro

HattranÖvernäs

Torsborg

Borsökna

Lerdalen

Skjulsta

Hyndevad

Tunafors

Hagnesta

Krusgård

Brunnsta

Folkesta

Tacktorp

Ekbacken

Flacksta

Brottsta

Valhalla

Hammarby

Vibyåsen

Valtomta

Eckersta

Bäcktorp

Trantorp

Nybygget

Hälltorp

Römossen

Övlingby

Skravsta

Kälbyholm

Fröslunda

Eskilshem

Skiftinge

Torshälla

Kråketorp

Medbacken

Snopptorp

Rosslinge

Vallby-by
Skäcklinge

Västermalm

Grangärdet

Skogsängen

Kvinnersta

Bjällersta

Ingespjuta

Bjällersta

Granbacken

Vreta Hage

Lagersberg

Närjeholme

Lilla Tidö

Stora Tidö

Lilla Nyby

Stora Hult

Gunnarskäl

Snälltorpet

Viggebytorp

Edvardslund

Råbergstorp

Brunnsbacken

Hagnestahill

Helgestahill

Gamla Staden

Vallby-kumla

Råby-rekarne

Stora Lövhulta

Lilla Lövhulta

Gillberga-vallby

Teckenförklaring

Vård och omsorgsboende

Öppna mötesplatser

Restauranger äldreomsorg

Sjukhus

Vårdcentraler

Busslinjer

Stadsdelsnära parker och natur, inom 800 m

Grannskapets parker och grönområden, inom 200 m

Befintlig markanvändning/planeringsunderlag
Större vägar

Vägar

Järnväg

Befintlig bostadsbebyggelse

Tätort

Skog

Park

Vatten

0 2,5 5 Km ¹

Torshälla

Eskilstuna

Teckenförklaring
Utredningsområde blandad bebyggelse **

Omvandlingsområde blandad bebyggelse **

Utbyggnadsområde blandad bebyggelse **

Utredningsområde verksamheter/industri

Omvandlingsområde verksamheter/industri

Utbyggnadsområde verksamheter/industri

Detaljplanelagda verksamhetsområden, ej utbyggda 2013

Verksamheter, laga kraftvunnen detaljplan

Befintlig markanvändning/planeringsunderlag
Större vägar

Vägar

Järnväg

Kommungräns

Tätort

Skog

Vatten

0 2,5 5 Km ¹

Kvicksund

Torshälla

Eskilstuna

** Blandad bebyggelse (Planeringsområden som kommunen
anser särskilt lämpliga att bebygga enligt blandstadsprincipen
(bostäder, kontor och andra icke störande verksamheter
placeras i anslutning till varandra)).

Teckenförklaring
Detaljplanelagda bostadsområden, ej utbyggda 2013

Detaljplanelagda verksamhetsområden, ej utbyggda 2013

Befintlig markanvändning/planeringsunderlag
Större vägar

Vägar

Järnväg

Kommungräns

Tätort

Skog

Vatten

0 5 10 Km ¹

Sal

Norr

Nyby

Säby
Haga

Ärna

Årby

Hagby

Mesta
Berga

Måsta

Öster

Kälby

Ärsta

Kogne
Ostra

Vreta

Solby

Ekeby

Albro

Magla

Kleva

Ölsta

Eneby

Skoga

Hällby

Nyfors
Kolsta

Lundby

Gredby

Balsta

Vilsta

Väster

Närsjö

Vallby

Svista

Amtorp

Stenby

Vallby

Röksta

Mälsta

Rölagg

Ånsöga

Kullen

Skiren

Djursta

Slagsta

Odlaren

Viptorp

Ekängen

Skensta

Glömsta

Centrum

Viggeby

Ransten

Eklunda

Glömsta

Myrtorp
GrönstaÅsbymon

Stenbro

Hattran

Torsborg

Borsökna

Lerdalen

Skjulsta

Hyndevad

Tunafors

Hagnesta

Krusgård

Brunnsta

Folkesta

Tacktorp

Ekbacken

Flacksta

Brottsta

Valhalla

Hammarby

Vibyåsen

Hugelsta

Valtomta

Eckersta

Bäcktorp

Hälltorp

Römossen

Övlingby

Skogstorp

Kälbyholm

Fröslunda

Eskilshem

Skiftinge

Torshälla

Kråketorp

Medbacken

Snopptorp

Rosslinge

Vallby-by

Lindsäter

Skäcklinge

Västermalm

Grangärdet

Skogsängen

Kvinnersta

Bjällersta
Bjällersta

Granbacken

Vreta Hage

Lagersberg

Närjeholme

Lilla Tidö

Stora Tidö

Stenkvista

Lilla Nyby

Gunnarskäl

Ramshammar

Snälltorpet

Viggebytorp

Edvardslund

Råbergstorp
Brunnsbacken

Hagnestahill

Helgestahill

Gamla Staden

Vallby-kumla

Stora Lövhulta

Lilla Lövhulta

Teckenförklaring

Livsmedelsbutik

Närbutik med livsmedelsförsäljning

Utredningsområde handel

Omvandlingsområde handel

Utbyggnadsområde handel

Prioriterat handelsområde

Prioriterat handelsområde - Besöksnäring

Livsmedelsförsörjda områden 2013

Befintlig markanvändning/planeringsunderlag
Större vägar

Vägar

Järnväg

Befintlig bostadsbebyggelse

Befintlig handel, sällanköpsvaror

Tätort

Skog

Park

Vatten

0 2,5 5 Km ¹

Översikt, kartor

Norr

Årby

Måsta

Öster

Ekeby

Nyfors

Kolsta

Lundby

Gredby

Balsta
Väster

Stenby

Vallby

Röksta

Djursta

Odlaren

Viptorp

Ekängen
Centrum

Myrtorp

Tunafors

Hagnesta

Flacksta

Brottsta

Valhalla

Fröslunda

Eskilshem

Skiftinge

Snopptorp

Eskilstuna

Västermalm

Grangärdet

Skogsängen

Lagersberg

Närjeholme

Snälltorpet

Råbergstorp

Brunnsbacken

Hagnestahill

Helgestahill

Gamla Staden

Kungsladugården

Munktell Staden

Teckenförklaring

"@ RI järnväg, stationer för resandeutbyte, befintliga & planerade *

!̄) Förslag platser för evenemang

! ! ! Vandringsleder

! ! ! ! ! Motionsspår

! ! ! ! Kunskapsstråket

Grön förbindelse

Vandringsstråk

! ! Planerat Åstråk

! ! ! Planerad Hälsans stig

Planerat rekreationsstråk

Planerade zoner för gående

Planerade större parker

Stadsdelsnära parker och natur, inom 800 m

Centrala årummet

0 0,5 1 Km ¹

Befintlig markanvändning/planeringsunderlag
Större vägar

Vägar

Järnväg

Befintlig bostadsbebyggelse

Tätort

Skog

Park

Vatten

*RI           Riksintresse

Sal

Norr

Nyby

Säby
Haga

Ärna

Årby

Hagby

Mesta
Berga

Måsta

Öster

Kälby

Ärsta

Kogne
Ostra

Vreta

Solby

Ekeby

Albro

Kleva

Ölsta

Eneby

Skoga

Hällby

Nyfors
Kolsta

Lundby

Gredby

Balsta

Vilsta

Väster

Närsjö

Vallby

Svista

Amtorp

Stenby

Vallby

Röksta

Mälsta

Rölagg

Ånsöga

Kullen

Skiren

Djursta

Slagsta

Odlaren

Viptorp

Ekängen

Skensta

Glömsta

Centrum

Viggeby

Ransten

Eklunda

Glömsta

Myrtorp
GrönstaÅsbymon

Stenbro

Hattran
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Teckenförklaring
!5 Utredningsplatser byte mellan transportslag

Huvudnät cykel - ÖP 2030

Förslag cykelvägar

Förtätningszoner

Befintlig markanvändning/planeringsunderlag
Större vägar

Vägar

Järnväg

Befintlig bostadsbebyggelse

Tätort

Skog

Vatten

0 2,5 5 Km ¹

Eskilstuna

Torshälla

Teckenförklaring

!5 Utredningsplatser byte mellan transportslag

"@ RI järnväg, stationer för resandeutbyte, befintliga & planerade *

Befintlig järnväg, persontrafik - ÖP 2030

Planerad järnväg, persontrafik

Busslinjer

RI järnväg,  befintliga *

Befintlig markanvändning/planeringsunderlag
Större vägar

Vägar

Järnväg

Kommungräns

Tätort

Skog

Vatten

0 5 10 Km ¹

        * RI          Riksintresse

Teckenförklaring
Utredningsområde verksamheter/industri

Omvandlingsområde verksamheter/industri

Utbyggnadsområde verksamheter/industri

Befintliga verksamhets-/industriområden

!P Befintliga logistikpunkter

R Förslag logistikpunkter

!R Planerade logistikpunkter

"‡ RI järnväg, bangårdar, terminaler, mm, befintliga & planerade *

Riksintresse järnväg,  befintliga

Befintlig järnväg, godstrafik - ÖP 2030

Planerad järnväg, godstrafik

Utredning infrastrukturkorridor

Naturreservat

Riksintresse kulturmiljövård

po po po po
po po po poSkyddsområde vattentäkt

Förslag skyddsområde ytvattentäkt
Primär zon A

Primär zon B

Sekundär zon 

Sekundär zon (50 m)

Tertiär zon 

0 2,5 5 Km ¹

Befintlig markanvändning
Större vägar

Vägar

Järnväg

Befintlig bostadsbebyggelse

Tätort

Skog

Vatten

Eskilstuna

Torshälla

Eskilstuna
logistikpark

0 5 10 Km

Folkesta

* Riksintresse

Teckenförklaring
Fritidshusbebyggelse

Utvidgade strandskyddsområden 300 m

Förslag utvidgade strandskyddsområden 300 m

Campingplatser

Gästhamnar

Badplatser

Befintlig markanvändning/planeringsunderlag
Större vägar

Vägar

Järnväg

Kommungräns

Tätort

Skog

Vatten

0 5 10 Km ¹

Teckenförklaring
Naturminnen

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! Natura 2000

RI naturvård *

Naturvårdsprogram, regionalt intresse

Naturvård, kommunalt intresse

Naturreservat

Biotopskyddsområden

Djur- och växtskyddsområden

0 5 10 Km ¹

Befintlig markanvändning/planeringsunderlag
Större vägar

Vägar

Järnväg

Kommungräns

Tätort

Skog

Vatten

* RI         Riksintresse
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Teckenförklaring
! Fornlämningar, punkter

!. Byggnadsminnen, punkter

") Kyrkliga kulturminnen under lagskydd - ÖP 2030

Fornlämningar, linjer

Äldre vägsträckning, regionalt intresse

Äldre vägsträckning, kommunalt intresse

Fornlämningar, ytor

RI kulturmiljövård *

Förslag RI kulturmiljövård, kommunens bedömning *

Kärnområden kulturmiljö

Kulturmiljö, regionalt intresse

Kulturmiljö, kommunalt intresse

Byggnadsminnen, ytor

Befintlig markanvändning/planeringsunderlag
Större vägar

Vägar

Järnväg

Tätort

Skog

Vatten

0 2,5 5 Km ¹
* Riksintresse

Hela digitala översiktsplanen finns på  
eskilstuna.se/framtid  
Välj bland hundratals lager och zooma  
in de områden du är intresserad av.
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Hur vill vi att staden ska växa?
Att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle förut- 
sätter en hållbar stadsstruktur. Det handlar om att 
både  förebygga fortsatta utsläpp av klimatpåverkande 
gaser och att parera de extrema vädersituationer som 
redan är en realitet till följd av  klimatförändringarna i 
form av oväder och stora regn. Ett hållbart samhälle 
hushållar också med samhällsekonomin och natur- 
resursen mark. I långsiktig hållbarhet ingår också att 
förvalta kulturarvet och den biologiska mångfalden 
för kommande generationer.

Beslut som rör mark- och vattenanvändningen är av 
avgörande betydelse för hur kommunen kan utnyttja 
sina resurser för att producera välfärd och tjänster. 
Att skapa en långsiktigt hållbar samhällsstruktur ger 
inte bara miljömässiga och sociala fördelar utan  också 
 ekonomiska vinster. Ju mer splittrad kommunens 
 fysiska strukturer är med långa avstånd  mellan bo- 
städer, service och arbetsplatser desto mindre  pengar 
får kommunen över att satsa på utveckling av en 
attraktiv livsmiljö. Glesa infrastrukturer gör det 
också dyrare för kommuninvånarna genom  högre 
 anslutningsavgifter. Därför är vi noggranna med att 
göra avvägningar mellan sociala, ekonomiska och 
ekologiska planeringsmål, men även mellan utveck-
ling, bevarande och förnyelse av olika värden och 
olika identiteter både på landsbygden och i staden. 

Huvudprincipen och det viktigaste redskapet för 
att skapa en långsiktigt hållbar kommun är att 
 begränsa stadens utbredning genom att förtäta den 

inifrån och ut. Förtätning innebär att underlaget för 
servicestärksochattbefintligutbyggd infrastruktur
i form av gator och teknisk försörjning kan utnytt-
jas mer kostnadseffektivt. Möjligheterna att  förbättra 
och utveckla kollektivtrafiken blir också större.
 Genom att begränsa stadens utbredning uppnås 
en mer stadsmässig och tät bebyggelsestruktur.

I en förtätad stadsstruktur ökar också befolknings-
trycket i befintliga parker och grönytor.Det blir då
viktigt att bevara och utveckla kvaliteten på centralt 
belägna grönområden och att  bevara de gröna kilarna 
in i stadsbebyggelsen för  befolkningens rekreation 
och friluftsliv. Med en  ökande befolkning i inner- 
staden blir det också  viktigt att säkerställa nya parker 
och grönområden.

En stadsform som lever upp till  hållbarhetskriterierna 
ärdenfunktionsintegreradestaden.Iensådanfinns
 bostäder, kontor och icke störande  verksamheter 
blandat enligt blandstadsprincipen. Genom att 
blanda funktioner uppnås en mer levande stad, där 
 människor rör sig under alla tider på dygnet,  vilket 
i sig ökar  säkerhet och trygghet.  Detta  förutsätter 
 verksamheter som inte inverkar störande på 
 omgivningen,  exempelvis genom att ge upphov till 
transporter eller andra olägenheter för omgivningen 
som buller eller luftutsläpp. Sådana verksamheter 
placeras i första hand utmed trafikerade gator. Att
öka integrationen i staden innebär också nya grepp 
för att blanda bebyggelsetyper och upplåtelseformer. 
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Fysiska strukturer
I Eskilstuna vill vi skapa mer kompakta och  levande 
städer och satsar därför på  förtätning och att stärka 
stadscentrum i första hand.

Det är viktigt att skapa underlag för en god 
kollektivtrafikförsörjning och nyttja befintligt vatten
och avlopp, men även skapa underlag för när- 
service. I andra hand vill vi därför växa i pärlband och 
noderlängsmedkollektivtrafikstråk.Vivillmotverka
att  staden breder ut sig och tar  oexploaterad mark i 
 anspråk.  

I tredje hand vill vi i strategiska lägen  utanför  städerna 
kompletterabefintligbebyggelse. Planen syftar även 
till att utveckla både tätorter och landsbygd med av- 
seendepåboende,trafiksäkerhetochmiljö.

Huvudprincipen för den framtida utvecklingen 
av bebyggelsen är alltså, att den ska ske i form av 
 förtätning av städerna och de mindre tätorterna. 
Syftet är att skapa hållbara strukturer för staden vad 
avser bebyggelse, infrastruktur och gröna områden.
Att förtäta en stad utan att försämra tillgången till 
parker och grönområden förutsätter att man vet hur 
många boende inom ett visst område som ska dela på 
en viss park eller grönyta. Även hur en park är utfor-
mad,vilkaaktivitetsmöjlighetersomfinnsochhurden
sköts spelar roll för hur den används.  Grönstrukturplan 
för Eskilstuna kommun  kommer att förnyas  under 
2013 för att möta denna linje för stadens växt.      

 Se Del 2 Grunddrag i mark- och     
 vattenanvändning: Bostäder och boende och Fritid   

 Se karta Hur vill vi att staden ska växa?

De tre gröna kilarna – Kronskogen,  Årbyskogen och 
Vilstaskogen – är skyddade som  naturreservat. Det 
fornlämningstäta landskapet väster om  Kronskogen 
stärks som strövområde genom att gång- och cykel-
vägnätet i Kronskogen  förbinds med detta landskap. 
En grön kil österut genom utbyggnadsområdet Odla-
ren bör säkerställas.

Barnperspektivet i stadsbyggandet grundar sig på, att 
barnhelatidenochöveralltbefinnersig”ilek”.Leken
finnsmedialltbarnetgörochdenförsiggåröverallt
där det passar leken, oavsett om miljön är  anpassad 
för det eller ej – på gator, torg och  parkeringsplatser 
likaväl som i parker och skogsbackar. Leken är livs-
viktig för barnets utveckling – fysiskt likaväl som 
mentalt. I leken tränar sig barnet i att klara själva 
 livet. Därför måste den fysiska planeringen vara upp-
märksampå var barnens stråk och platser finns.Vi
måste också lära oss tolka vad deras beteenden och 
 synpunkter betyder för hur vi ska utforma staden. 
Särskilt måste trafiken anpassas till barnen och inte
tvärtom.

Ställningstaganden
  Avgränsning av stadsbebyggelsen ska utgå från  

 tillgängligheten med cykel till stadskärnan.  
 I Eskilstuna utgörs denna gräns av avståndet 5   
 km och i Torshälla stad 1,5 km. 

  Stadsdelen Väster omvandlas till en funktions- 
 integrerad stadsdel och ökar på så sätt andelen   
 boende i Eskilstunas centrala del. Området   
 Odlaren utvecklas genom fortsatt detaljplan-  
 läggning. Dess övergripande strukturer bör på   
 sikt analyseras och området ingå i planerade   
 utvecklingsplaner.

  Generellt sett ska en förtätning ske inom för-
 tätningszonerna genom kompletteringar enligt   
 principerna (se sid 7), men potentialen beror av  
 dels  nuvarande lägenhetssammansättning, dels  
 tillgången till grönytor, dels tillgängligheten till   
 kollektivtrafik.

 Eskilstuna och Torshällas respektive historiska   
 identiteter bevaras genom att hävda obebyggda  
 dem emellan.

  Mesta-Åsby-Kolsta-landskapet binds ihop via   
 gång- och cykelvägar med Kronskogen för att   
  förstärka grön kil för rekreation och friluftsliv. 

 Grönkilösterutiformaven”grönkorridor” 
 säkerställs genom det nya utvecklingsområdet    
 Odlaren.

  Inom stadsbygden skapas strategiska  punkter   
 där olika funktioner för stadsdelshelheten   
  sammanstrålar såsom samhälls- och kommersiell  
 service,busshållplatser,stadsdelsparkmfl 
 funktioner av  träffpunktskaraktär. 

2

3

1
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 Förtätningskaiförstahandskedärdetfinns 
 utrymme utan att tillgången till grönska och   
  grönområden i bostadsnära lägen försämras.
 
  På detaljplanenivå ska undantas från  bebyggelse  
  sådana låglänta områden eller stråk där vatten   
  naturligt samlas eller rinner fram i samband med  
 storaregnflöden.

 Se digitala karta på eskilstuna.se/framtid > 
 Miljö och riskfaktorer>Instängda områden (fakta)

 Se Del 2 Grunddrag i mark- och vatten- 
 användning: Landsbygden 

 Se Del 3 Riksintressen, miljö och riskfaktorer:   
 Översvämning

  Vid planering inför förtätning bör på stadsdels-  
 nivå göras kartläggningar och analyser av barns  
 och ungas olika platser för lek, möten och   sam-  
 varo liksom av rörelsestråken mellan dem, hem- 
 met och skolan (s k barnplaner). Kartläggning-  
 arna ska även innefatta  platser som barn och  
 unga uppfattar som otrygga. 

  För att understödja de yngre barnens  rörelsefrihet  
 eftersträvas tillgänglighet, trygghet och säkerhet  
 genomattskapasammanhängandetrafiksäkra
 stråk mellan bostäder, skolor och platser för lek,  
 möten och samvaro.

  För att i samband med detaljplanläggning  
 bedöma planens inverkan ur ett barnperspektiv  
 undersöks i tidigt skede med hjälp av en     särskild  
 checklista,  behovet av att göra en barnkonsevens- 
 analys. Syftet är att utifrån resultatet av analysen  
 justera planen eller vidta åtgärder för att minska  
 negativa konsekvenser av planen ur ett barn- 
 perspektiv.

  Ny bebyggelse placeras i luckor samt inom   
  gångavstånd från långsiktiga stråk för bussar   
 och VA-utbyggnad.  
  

 Natur med höga biologiska värden ska undantas
 från exploatering. Om gröna arealer i samband
 med förtätning av staden måste tas i anspråk
 för bebyggelse eller anläggningar ska kompensa- 
 tionsåtgärder vidtas i närområdet både vad  av-  
 ser friarealer, gröna områden, förlust av annan   
  grönska.

  Stadsdelarnas gång-cykelstråk och mötesplatser  
 planeras utifrån naturliga rörelsemönster mellan 
 olika servicefunktioner och vardagslivets olika   
 målpunkter som förskola, skola, större lekplatser,  
 livsmedelsbutiker, busshållplatser och så vidare. 

  Näraliggande stadsdelar kopplas samman med   
 bebyggelse längs förbindande gator och andra   
  funktioner som parker och andra mötesplatser,  
  utomhus likaväl som i form av lokaler. 

A. Möjliggöra vertikal förtätning i stadscentrum   
 inom vissa ramar vad avser boende kvaliteter  
 som  tillgång till p-platser och grönytor 

Förtätningsprinciper

B. Utnyttja obebyggd impedimentmark och   
 lucktomter 

C. Bygga ihop stadsdelar 

D. Inom zonen 3 km från centrum byggs    
  stadsmässigt kring idag överbreda gator. 

 
E. Utnyttja parkeringsytor som inte nyttjas fullt ut 

 
F. Vissa industriområden och annan exploaterad   
 mark omvandlas till blandstad med bostads- 
 områden, handel och verksamheter – ex Väster. 

 
G. Bygga utmed enkelsidigt utnyttjade gator 

H. Utnyttjabullerstördalägenlängstrafikleder 
 för verksamheter 
 
I. Förtätningskerdärpotentialfinnsmedhänsyn 
 till tillgång och kvalitet på grönområden och   
 andra friarealer. 
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Teckenförklaring

O Särskilt utpekade noder

Förtätningszoner

Utredningsområde bostäder

Omvandlingsområde bostäder

Utbyggnadsområde bostäder

Utredningsområde blandad bebyggelse **

Omvandlingsområde blandad bebyggelse **

Utbyggnadsområde blandad bebyggelse **

Primärt stråk - prioriterade stråk för bebyggelse

Sekundärt stråk - prioriterade stråk för bebyggelse

0 5 10 Km ¹

Befintlig markanvändning/planeringsunderlag
Större vägar

Vägar

Järnväg

Kommungräns

Tätort

Skog

Vatten

Blandad bebyggelse (Planeringsområden som
 kommunen anser särskilt lämpliga att bebygga 
enligt blandstadsprincipen (bostäder, kontor och
andra icke störande verksamheter placeras i 
anslutning till varandra)).

**

Karta - Hur vill vi att staden ska växa?

Antagandehandling 2013-08-29
© Eskilstuna kommun © Lantmäteriet MS2006/1416

De planeringsområden som kommunen anser särskilt lämpliga att bygga ut med bostäder/blandad bebyggelse delas in i tre kategorier:  
omvandlingsområden, utbyggnadsområden och utbredningsområden. Exakt placering utreds i samband med förverkligande.
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ÖVERSIKTSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN: DEL 2: GRUNDDRAG I MARK- OCH VATTENANVÄDNING   >>  SIDA   2 
 



Stadsbilden – stadens karaktär
Ny bebyggelse och nya anläggningar i en stad 
ska  passas in i ett både funktionellt och  estetiskt 
 sammanhang. Det innebär inte minst att det man till-
för ska ta hänsyn till stadens kulturhistoria, dess skala, 
formuttryck och färgskala.  Kunskapen om hur staden 
har växt fram och hur det  avspeglar sig i stadsbilden 
är en viktig bas för detta. 

Staden får sin karaktär av bland annat geografiska
och topografiska förutsättningar, kulturhistoria,
 bebyggelsestruktur, grönstruktur och gatumönster, 
menocksåavtrafiken,verksamheternaochfolklivet.

Stadens historiska framväxt
Stadens ”årsringar” visar sig både i hur man tagit
landskapet i besittning och hur bebyggelsens 
 karaktärsdrag i de olika byggnadsepokerna kommer 
till uttryck i stadsbilden. Stadens framväxt har ofta en 
direkt koppling till de landskapliga  förutsättningarna, 
där den tidiga bebyggelsen undvek höjdpartier 
och sänkor och utnyttjade de lokalklimatiskt bästa 
 lägena, vilket fortfarande avspeglar sig i stadsbilden. 
 Bebyggelsemönstret har också styrts av varierade 
 inkomstförhållanden både i placering och exteriört.

 Se Del 2 Grunddrag i mark- och  
 vattenanvändning: Kulturmiljö

När även lägre markområden kunde  torrläggas mer 
varaktigt byggdes staden vidare allt lägre i  terrängen. 
Den plana marken gav staden en allt mer strikt, 
 rätlinjig och tätbyggd karaktär. Landskapets ur-
sprungliga  kontur är oftast tydligast i de områden 
där man byggt i före detta naturmark,  eftersom man 
där lämnat de  svårexploaterade partierna.  Bebyggelse 
i tidigare åkerområden har ofta en rätlinjig struktur.  
Det gröna inslaget är tydligare  gestaltat i dessa stads-
delar. De olika stadskaraktärerna beroende på terräng-
ens beskaffenhet bidrar till förståelsen av landskapet 
och dess förutsättningar.

Stadens rum och platser 
Det öppna årummet liksom torgen exponerar tydligt 
rummets väggar i form av byggnader och grönska, 
vilket ger gestaltningsfrågorna en särskild vikt just här. 

Eskilstuna har en småstadsprägel med relativt låg 
stadssilhuett. Okänslig förtätning inom riksintresse-
områdena Eskilstuna och Torshälla kan innebära ska-
da.Inulägetfinnstreområdenmedpåfallandehöga
byggnader i en tät struktur: Norra Snopptorp och 
Nyfors-Tunavallen samt Årby. I centrum saknas helt 
höghus.Kompaktbebyggelsestrukturfinnssärskiltpå
Öster och i Nyfors förutom innanför centrumringen. 
Några villaområden är också påfallande tätbebyggda 
och liksom föregående fattiga på grönska, exempelvis 
södra delen av Östermalm. 

För den omedelbara upplevelsen av en  stadsmiljö 
har det visat sig att folklivet har stor betydelse. Detta 
 genereras i grunden av den fysiska miljöns  utformning. 

I begreppet god stadsmiljö ligger förutsättningarna 
för ett rikt och dynamiskt folkliv.

”Dengodastadsmiljön”harsomviktigegenskapen
tydlig karaktär, en upplevelsebar och  gestaltmässig 
identitet. Genom målmedveten utformning av den 
goda stadens  karaktärskriterier kan vi utvidga och 
stärka människans motiv,  möjligheter och spontana 
lust att vistas i stadsmiljön.

Upplevelsen av en stads attraktivitet hänger  direkt och 
indirekt samman med stadsbilden – både fördelning-
en av och utformningen av stadsrum och byggnader. 
En attraktiv stadsbild ger positiva  spin-off-effekter 
för bostadsbyggandet genom att efterfrågan på  bo- 
städer i estetiskt väl utformade stadsdelar ökar. 
 Kvalitets- eller gestaltningsprogram i samband med 
nybyggnation har därför ett särskilt värde för att 
åstadkomma en sammanhållen  stadsbild. Ett sådant 
program ger goda exempel och visar på olika sätt att 
lösa funktionella problem på sätt som stämmer in i 
stadsbilden och platsens karaktär.
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Följande bebyggelsemiljöer i stadsbygden och längs 
Mälarstranden är kulturhistoriskt värdefulla och ska 
bevaras till sin karaktär så långt det är möjligt: 

   De gamla delarna av städerna Eskilstuna och     
  Torshälla.

  Ett område längs ån söder om Eskilstuna  
 mot Skogstorp med Vilsta säteri, fornborgar,   
 koloniområde.

  Bruksorten Skogstorp med Rosenfors och 
 rester av Karl IX:s kanal. 

  Lagersbergs säteri.

  Mälarbaden och Ängsholmen med sommarstuge 
 bebyggelse från skilda tider och av olika slag.

  Fornlämningsmiljöerna vid Åsby/Kolsta/Mesta/  
 Stenby.

  Koloniområdet Linnéa - ett av Eskilstunas äldsta  
 koloniområden – grundat 1924. 

  De delar av 1900-talets bostadsområden inklusive  
 miljonprogramsområden som vid inventering  
 klassats som särskilt värdefulla.

Ställningstaganden
  Stadsmässighet, d v s slutna kvarter, hus nära  
 gata, återhållen gatubredd, flerbostadshus och 
 radhus, ska generellt öka ju närmare stadens mitt 
 man kommer. Inom zonen 3 km från Eskilstuna  
 centrum, 1,5 km i  Torshälla samt inom 0,5 km i  
 Skogstorp och Hällby tillämpas denna princip.  

  Arkitekturen ska, särskilt i stadskärnan, präglas   
 av hög kvalitet, spegla samtiden, men också den   
 omgivande bebyggelsens uttryck i form, färg   
 och skala. Ny bebyggelse ska medvetet förhålla  
 sig till den omgivande stadsbebyggelsens olika   
 karaktärer i fråga om bebyggelsehöjd, täthet och  
 formuttryck liksom till kulturhistoriska aspekter.  

 Utformning och placering av ny bebyggelse 
 behö ver göras med särskilt stor varsamhet inom  
 riksintresseområdena Eskilstuna och Torshälla   
 och stadens relativt låga siluett bör vara styrande  
 vid förändringar. 

  Stadsbildsaspekter ska väga tungt vid både   
 placering av nya byggnader liksom vid val av 
 arkitetur, byggmaterial, konstnärliga inslag,   
   ytbeläggningar, belysningsarmaturer, möbler 
 i  offentliga rummet. Bebyggelsekaraktären 
 varieras med fördel på fastighetsnivå 
 för att undvika monotoni.

  I utpekade kulturhistoriskt värdefulla områden  
 ska särskilda hänsyn tas. Till exempel får för- 
 ändringar av både enskilda byggnader och miljön  
 som helhet inte innebära att dess kulturhistoriska  
 värden går  förlorade.

 Vid all ny- och tillbyggnad tas hänsyn till   
 platsenskulturhistoriskavärdenochdenbefint-
 liga  bebyggelsens historiska värden. Bedömning  
 görs från fall till fall.  

  Epokernas olika uttryck i gatunätet bevaras, 
 dvs rutnätsstaden respektive den medeltida   
 sträckningen längs till exempel Köpmangatan.    

Foto: Ove Georgenson



11

  Stadens entréer ska hålla särskilt hög estetisk   
  kvalitet med tanke på första-intrycket-effekten.   
 Detta gäller både byggnader och yttre miljö.   

 Nya inslag i stadsbilden som sedumtak,   
  solpaneler och liknande uppmuntras. Kvalitet 
 vad beträffar estetisk utformning ska säker-
 ställas i exempelvis kvalitetsprogram.

 Kvalitets- eller gestaltningsprogram tas fram   
 i samband med mer omfattande förändringar i   
  stadsbilden.

  Centrala årummets parker och platser ska särskilt  
 beaktas som värdefull potential för både   
   besökande och stadens befolkning – inte minst  
 för dem som bor i centrum. Stor omsorg ska  
 läggas vid  funktionella samband och estetiska  
 uttryck.    

  Där ny mark tas i anspråk för bebyggelse ska   
  platsens kvaliteter och särdrag utgöra  utgångs- 
 punkt för placering av bebyggelse. Bärkraftig   
  vegetation liksom terrängens förutsättningar för  
 lokalt  omhändertagande av dagvatten vägs in. 

Landskapsbilden
På samma sätt som i staden ska ny bebyggelse och nya 
anläggningar anpassas till omgivningens både funktio-
nella och estetiska helhet. Eftersom landskapsbilden 
byggs av andra element än stadsbilden, där ju husen 
dominerar, blir också förutsättningarna annorlunda. 
På landsbygden handlar det om att samspela med land-
skapets linjer och övergripande strukturer  formade av 
topografinochskogkläddapartierrespektiveöppna
landskapsrum. Men det handlar också om att i den lil-
la skalan anpassa till enskilda element som  åkerholmar 
och trädsamlingar likaväl som befintlig bebyggelse. 
Texten till höger beskriver de karaktärsdrag som över-
siktligt bygger upp landskapet i vår kommun.

Eskilstuna kommun breder ut sig mellan det höglänta 
skogsområdet Mälarmården i söder och Mälaren i 
norr. Flera öst-västliga höjdryggar s.k förkastningar, 
genomkorsar kommunen. Dessa kantas mot norr 
 endera av en sjö, ett system av sjöar eller ett slätt-
landskap. Tydligast är detta mot Mälaren, Mälarmår-
den och Hjälmarens södra strand. Genomkorsande 
frånnorr till söderfinnsockså tre större rullstenså-
sar,  varav Kjulaåsen är den mest markanta. Storska-
ligt flackt jordbrukslandskapmed långa siktlinjer är
främst den stora Kafjärdenslätten, men även Sten-
kvistaslätten, slätten öster om Vingslör liksom den 
vid Råby- Rekarne samt längs östra infarten mot Es-
kilstuna.Iövrigtärterrängenikommunenflackeller
lätt kuperad med inslag av större och mindre morän-
höjder i ett  mosaikartat landskap, där skogsområden 
och slättlandskap med längre eller kortare siktlinjer 
avlöservarandra.Iflackterrängfinnspåmångahåll
siktavgränsande  inslag av ändmoräner, som är låga 
(upp till 5 m höga),  åssträckningar, som ibland kan 
vara kilometerlånga  eller mer, och som är särskilt tyd-
liga i  öppet landskap, där de bildar uddar och åker-
holmar och ger vacker silhuettverkan och djup i land-
skapsbilden  Särskilt rikt förekommer sådana mellan 
Eskilstuna och Lista/Öja. Sammanhängande skogs-
domineradelandskapilättkuperadterrängfinnsdels
mellan Ärla och  Kafjärden, dels norr om vägen mel-
lan Västermo och Hjälmare kanal upp till kommun-
gränsen mot Arboga och Kungsör. I södra delen av 
kommunen går in en del av den centralt i Sörmland 
belägna Mälarmården som där har sina högsta delar. 
Det rör sig om ett vidsträckt höglänt skogslandskap 
med delvis ödemarksprägel.

Bebyggelse har traditionellt placerats i landska-
pets klimatmässigt mest gynnsamma lägen, ofta i 
 övergången mellan skog och jordbruksmark, men har 
på senare år i allt större utsträckning placerats utepå 
jordbruksmarken och där kommit att dominera i land-
skapsbilden.

Visuella konsekvenser av bebyggelse och anläggningar 
ser olika ut beroende på landskapets karaktär på en viss 
plats. Som stöd vid bedömning av inverkan på land-
skapsbilden av olika former av bebyggelse och anlägg-
ningar tjänar en kommuntäckande landskapsanalys.

 Se landskapsanalys (WSP Samhällsbyggnad 2011).  

Ställningstaganden
  Landskapets visuella karaktär enligt den    

 kommuntäckande landskapsanalysen ska 
 ligga till grund för inplacering av bebygg-
 else och nya  element i landskapsbilden.

  Landskapliga förutsättningar på en mer detalj-
 erad  nivå ska så långt det är möjligt ligga till   
 grund även för utformning och färgsättning   
 av nya byggnader. 

  Ny bebyggelse i form av bostäder elller verksam- 
 heter placeras i eller i anslutning till  bybebyggelse  
 eller i anslutning till höjdpartier eller skogsbryn i  
 landskapet i enlighet med traktens bebyggelse-  
 mönster.

  Särskilt viktigt är hänsyn enligt ovan vid placering  
 av bebyggelse i förkastningsbranter och andra   
 lägen som är synliga vida omkring.
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 Se Del 2 Grunddrag mark- och  
 vattenanvändning: Omvandlingsområden

 Se karta Odlaren och karta Väster

 Se karta Detaljplanekrav

I varje stadsdel eftersträvas en blandning av  bostäder 
av olika storlekar,  utformningar, upplåtelseformer 
och ägande. Med stadsdel avses en väl avgränsad del 
av stadshelheten.

  Se karta Upplåtelseform

Befintligastörreensartadehyreshus-respektive
villaområden med bristande grad av i ntegration 
ska  utvecklas mot socialt och etniskt  integrerade 
stadsdelargenomatttillföranyellerersättabefintlig
bebyggelse samt  skapa sådana  upplåtelseformer och 
hustyper det i nuläget är brist på. På så sätt skapas 
också förutsättningar för bostadskarriär för dem  
som vill bo kvar i sin stadsdel.

En planeringsinriktning som får alltmer uppmärk-
samhet är den funktionsintegrerade staden. I en  sådan 
eftersträvas en funktionsblandning enligt blandstads-
principen som syftar till att ge stadsdelar liv och 
 rörelse större delen av dygnet och på så sätt ge såväl 
trygghet och säkerhet som trivsel. 

I blandstaden finns bostäder, kontor och icke stör-
ande verksamheter sida vid sida. Verksamheter place-
rasnärmasttrafikeradegatorochbostäderochkontor
längre in i kvarteren med minst en fasad mot tyst sida. 
Till exempel är det  viktigt att verksamheter med varu-
leveranser eller  kunder stor del av dygnet (som kios-
ker och butiker) placeras  genomtänkt i förhållande till 
bostäder. Eskilstunas två större utvecklingsområden, 
Väster och Odlaren,  avses byggas upp utifrån dessa 
principer, främst  Väster. Väster är ett industriområde 
under omvandling.

Befolkningen i Eskilstuna kommun förväntas öka 
med 500 - 600 personer per år. 2014 passerade 
 Eskilstuna kommun 100 000 invånare. År 2020 kom-
mer det fortsättningsvis att bo över 100 000 invåna-
re i kommunen. Därmed behövs en planberedskap 
motsvarande 300-400 bostäder årligen. För att klara 
framtida befolkningsutveckling tar översiktsplanen 
planeringsmässig höjd för 120 000 invånare år 2030.

Praxis i nordeuropeisk planering är att planera 
500-600 nya bostäder per 1000 nya invånare. Om 
 andelen  enpersonshushåll är stort, bör man ligga 
i det övre spannet. Eskilstuna ligger lite lägre än 
hela riket,  eftersom det inte är en utpräglad förorts- 
kommun, som till störst del består av villor med 
barnfamiljer. Dessutom är  Eskilstuna en studentstad 
med många  enpersonshushåll. Med det synsättet blir 
siffran 1,7 boende per bostad. Men  nyproduktionen 
attraherar i allmänhet mycket få    enpersons- 
hushåll. En stor andel småhus i nyproduktio-
nen innebär också en större hushållsstorlek bland 
inflyttade.Ett riktvärdemellan 1,8 och 2,0 har där-
för lagt grund för bostadsförsörjningsprogrammet 
vilket bedömts som mer rimligt för Eskilstunas del.  
Den  statliga målsättningen är att minska trångbodd- 
heten,  vilket inte är direkt tillämpbart i  nyproduktionen.

 Se Bostadsförsörjningprogrammet

Största delen av nybyggnation förväntas ske i städer-
na och de mindre tätorterna. Trenden att fritidshus- 
områden omvandlas till permanenta boenden 
 förväntas dock fortsätta. Planprioriteringar av detalj-
planer  baserade på översiktsplan 2005 samt äldre beslut 
kommer dock att påverka utvecklingen en tid framöver.

Bostäder och boende

Ill
us

tra
tio

n:
 T

en
gb

om
 G

öt
eb

or
g



13

Karta -  Odlaren
Norr

Öster

Ånsöga

Odlaren

Viptorp

Ekängen
Centrum

Tunafors

Römossen

Snopptorp

Skogsängen

Kvinnersta

Lilla Nyby

Hagnestahill

Gamla Staden

Kungsladugården

Teckenförklaring

O Strategiska punkter inom stadsbygden

Viktiga kopplingar stadsdelar

Förtätningszoner

Utredningsområde bostäder

Omvandlingsområde bostäder
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Blandad bebyggelse (Planeringsområden som
kommunen anser särskilt lämliga att bebygga
enligt blandstadsprincipen (bostäder, kontor och
andra icka störande verksamheter placeras i
anslutning till varandra)).
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Ställningstaganden
  Stadsdelsanalyser görs för att bedöma potentialen  

 för en stadsdels utveckling ur olika aspekter.   
 Arbetet samordnas med tillgänglighetsanalyser   
 på stadsdelsnivå samt stråkanalyser, vars syfte   
 är att skapa mötesplatser längs vardagsstråken,  
 tex olika attraktioner som intresserar många.   

  I alla bostadsområden eftersträvas blandstads-
 principen, funktionsblandning, med bostäder,   
 kontor och med inslag av sådana verksamheter   
 som ger liv och rörelse utan att inverka störande  
 på omgivningen. 
 

  Kommunen verkar för att lokala stadsdelscentra  
 utvecklas och stärks med avseende på service   
 (främstlivsmedelochkollektivtrafik).Idessa 
 lägen är det lämpligt med smålägenheter att- 
 raktiva för äldre och singelhushåll. 

  Möjlighet till kvarboende i närområde/stadsdel   
 ska prioriteras. Vid nybyggnation ska små   
 lägenheter i servicenära lägen med kollektiv-
 trafikförsörjningprioriteras.

  Boendemiljöer med många olika funktioner   
 och med mötesplatser i det offentliga rummet   
  eftersträvas. 

  Barnperspektivet ska ha hög prioritet i all detalj- 
 planläggning – särskilt med avseende på lek- 
 miljöer och trygga skolvägar. 

  Parker och grönområden i bostadens grannskap  
 skafinnasitillräckligomfattningochpåplatser
 där de på ett naturligt sätt är tillgängliga i anslut  
 ning till boendet och vardagslivets olika mål- 
 punkter och stråk.

  För att förbättra trygghet och säkerhet förläggs   
 en struktur av gång- och cykelvägar i anslutning  

 till bilvägnätet och om möjligt längs stråk med   
 bostäder eller kvällsverksamhet. Därtill utformas  
 och sköts den yttre miljön så att trygghet och   
 säkerhet ökar. 

  Blandade upplåtelseformer och variation av bygg- 
 nadstypereftersträvasisåvälbefintligaområden
 som i samband med nybyggnation - i villadom-
 inerade områden likaväl som områden med hyres- 
 hus. En blandning av hyresrätt, bostadsrätt och  
 äganderätt eftersträvas ända ner på kvartersnivå. 

Landsbygden
Med landsbygd avses de delar av kommunen som 
domineras av de areella näringarna, det vill säga 
jord- och skogsbruk samt fiske. Karaktäristiskt för
landsbygden är att bebyggelsen är utspridd och 
att koncentrationen av invånare är mindre än 200   
personer i byar och bebyggelsegrupper.

Boende på landsbygden är främst kopplat till jord- och 
skogsbruket, men många väljer att bosätta sig på landet 
på grund av en önskan om att leva nära naturen, odla och 
ha djur samtidigt som man har sin inkomst på annat håll.

I alla tider har landsbygden varit en förutsättning för 
staden och staden för dem som bor på landet, även 
om skälen har varierat över tid.  Landsbygdens eko-
nomiska struktur har förändrats i modern tid. De 
areella näringarna jordbruk och skogsbruk är dock 
fortfarande viktiga basnäringar. De står också för 
 huvuddelen av markanvändningen på landsbygden 
och har en unik roll i att förvalta landskapets natur- 
och kulturvärden. De areella näringarnas bidrag till 
en hållbar utveckling innebär produktion av livsmedel 
av hög kvalitet med utgångspunkt i konsumenternas 
efterfrågan liksom omsorg om miljö och djur. Lands-
bygdens potential som bas för sysselsättning bör 
tas tillvarata och utvecklas med breddade verksam-
hetsfält som till exempel landsbygdsbaserad  turism 

och hästföretag. Här finns också en potential för
regional utveckling. För boende på landsbygden ger 
 städerna och de mindre tätorterna tillgång till en stark 
 arbetsmarknad, utbildning, service och kulturutbud.
 Se karta på eskilstuna.se/framtid > Näringsliv>   
 Turism 
Nya bostäder utanför stadsbygden har  under de 
senaste fem åren tillkommit i främst tre  områden - 
Kvicksund, Sundbyholm och  Torshälla-området. På 
ren landsbygd har nya hus tillkommit  utspritt med en 
viss övervikt norr om E20.      
  Se karta Beviljade bygglov utanför planlagt område   
 2012  
Eskilstuna kommuns handlingsplan för landsbygden 2012-
2015 är inriktat på service av olika slag, näringsliv 
samt bygdeutveckling och kompletterar på så sätt 
översiktsplanens fokus på markanvändningsfrågor. 

Långsiktigt hållbara persontransporter på landsbygden 
förutsätter samverkan för att minska belastningen med 
klimatgaser. Detta kan ske med helt privata lösningar 
ellergenomsamhällsfinansieradekollektivalösningar.
Utvecklingen av drivmedel är en annan möjlighet, som 
dock ligger utanför kommunens verksamhetsområde. 

Att stärka utvecklingen av en bygd utan att motverka 
intentionerna i översiktsplanen kräver nytänkande på 
fleraplan.Ettsättattpåverkadetgenerella behovet
av dagliga resor kan vara att uppmuntra och stödja ut-
vecklandet av bygdecentra med plats för  kontors-  eller 
företagshotell för fåmansföretag. För dem som har 
behov av dagliga resor kommer det sannolikt bli nöd-
vändigt i en nära framtid att utveckla nya  kollektiva 
former för dagliga  persontransporter. Förutsättning-
arna för efterfrågestyrda och  samordnade gods- och 
persontransporter har belysts 2010 i en  utredning 
som gjorts i ett samarbete mellan  Eskilstuna kommun  
och Leader Inlandet - Förstudie – Samordnade transporter på 
landsbygden i Eskilstuna kommun (utförd av  Coompanion 
– kooperativ utveckling i Sörmland). 



17

I studien behandlas såväl privata som samhälls- 
finansierade transporter med goda exempel från 
andra delar av landet. 

Ställningstaganden
 I planeringen utanför stadsbygden fokuseras   

 på tre särskilt utpekade utvecklingspunkter,  
 så kallade noder, nämligen Kvicksund, Torshälla   
 inklusive Torshälla Huvud  och Sundbyholm   
 samt de stråk som leder fram till dessa orter,   
 primära stråk. Dessa och noderna bedöms   
 på ett optimalt sätt kunna både förses med   
 tekniskaförsörjningssystemochtrafikeras
 med  kollektiva färdmedel.

  Ny bebyggelse i form av bostäder,  verksamheter  
 och service utanför stadsbygden prioriteras för   
 planprövning inom de tre särskilt utpekade   
 noderna. Prioriteringen gäller även inom gång  
 av stånd från de stråk som leder mot noderna.

  Utöver de primära stråken prioriteras  prövning  
 av ny bebyggelse inom gångavstånd från  följande  
 sekundära stråk: väg 230 till Alberga, väg 214 till 
 Näshulta Kyrkby,  vägen  mellan Hållsta och Bälg 
 viken, Gamla E20 till Kjula samt vägen till Ärla  
 viaHällberga.Längsdessavägarfinnsgoda 
  förutsättningar för tekniska försörjningsytem 
 ochhållbarastråkförkollektivtrafik.

  Ny bebyggelse placeras i eller i anslutning till   
 bybebyggelse eller i anslutning till höjder och   
  skogsbryn i landskapet i enlighet med traktens  
 bebyggelsemönster. 

  Se Del 2 Grunddrag i mark- och    
   vattenanvändning: Landskapsbild och Natur
 Se karta Detaljplanekrav 

 Vidnybebyggelseomfleräntrehuspålands-
 bygden krävs normalt detaljplanläggning.   

 Ny bebyggelse  lokaliseras till platser där  förut-
 sättningarfinnsförkommunalellerenskild 
 VA-försörjning. 

 Därutöver medges  enstaka ny   bebyggelse på   
  landsbygden, där sådan stödjer  utvecklingen   
 av de areella näringarna eller  andra  landsbygds   
 anknutna näringar  under förutsättningatt sådan  
 är  förenlig med traktens bebyggelsemönster   
 samt jord- och skogsbrukets  intressen.    

 Skyddet av särskilt värdefulla natur- och   
  kulturmiljöer på landsbygden som särpräglade   
 geologiska  formationer, nyckelbiotoper, våt- 
 marker, vattendrag, fornlämningsområden,   
 herrgårdslandskap, odlingslandskap med äldre   
 gårdar/byar och vägnät ska väga tungt i sam-
 band med byggnation på landsbygden.

Mindre tätorter
Orter i Eskilstuna kommun av kategorin mindre 
 tätorter är Alberga, Bälgviken, Hållsta, Hällberga, 
Kjula, Kvicksund, Sundbyholm, Torshälla Huvud, 
Tumbo, Udden och Ärla. Tätorterna Torshällastad, 
Skogstorp och Hällbybrunn ingår i stadsbygden. Med 
mindretätorteravsesortermedflerän200invånare
och där husen är belägna närmare varandra än 200 
m. Tumbo liksom bebyggelsen söder om Väsby-
viken, Udden, har nyligen nått upp till kriterierna för 
tätort genom att fritidshusområden har permanentats. 
I de flesta av demindre tätorterna finns skola och
 förskola. Särskilt expansiva för närvarande är främst 
Kvicksund, Sundbyholm och Torshälla-området.

Inågraavorternafinnsnågonformaväldreboende.
Möjligheten till kvarboende på äldre dagar är  efterfrågad 
i flera av orterna. Livsmedelsbutik finns i Alberga,
Hållsta, Kvicksund och Ärla. Samtliga orter har någon 
slags centralpunkt till exempel i anslutning till affär/
servicebutik, skola/förskola och busshållplats/tåg- 
station. En orts potential för boende, verksamheter 
och service kan undersökas i en översiktlig utveck-

lingsplan. En sådan ger också en grund för bedöm-
ning av  behovet av en fördjupad översiktsplan eller 
ortsanalys.

  Se  karta Utvecklingspotential tätorter/mindre tätorter 

Ställningstaganden
   Ny bebyggelse i form av bostäder,  verksamheter  

 och service utanför tätorten prioriteras för plan- 
 prövning inom de tre särskilt utpekade ut-  
 vecklingssnoderna, Kvicksund, Torshälla och   
  Sundbyholm. 

  I de större av de mindre tätorterna stärks   
 noder kring ortens centralpunkt. Dit koncen-  
 treras för orten värdefulla funktioner som   
 kommersiell  service och samhällsservice   
 liksom andra mötesplatser.

  Äldreboende, förskola och skola placeras med   
 fördel nära ortscentrum. 

  För utpekade orter görs en översiktlig bedömning  
 av dess potential för boende och verksamheter   
 med mera (utvecklingsplan).

  God planberedskap eftersträvas i nämnda orter   
 för att på så sätt stärka förutsättningarna för god
 offentlig och kommersiell service samt kollektiv  
 trafik.Störretomtstorlekmedgesänistaden
 för att öka attraktiviteten att bosätta sig i de   
 mindre orterna. 

Godberedskapskafinnasvadbeträffar 
 infrastruktur i form av för alla trafikanter trygg 
 och säker vägstruktur samt teknisk infrastruktur.

  Orternas identitet stärks genom att attraktiviteten  
 i orternas centrum stärks eller att viktiga land- 
 märken för orten vårdas och synliggörs. 

  Orternas karaktärsdrag och landskapliga förut  
 sättningar ligger till grund för placering och   
  gestaltning av nya byggnader. Byggnation på   
 åkermark ska undvikas.
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Utbyggnadsområde bostäder

Utredningsområde blandad bebyggelse **

Omvandlingsområde blandad bebyggelse **

Utbyggnadsområde blandad bebyggelse **

Bostäder, laga kraftvunnen detaljplan

Utredningsområde rekreation/fritid

Omvandlingsområde rekreation/fritid

Utbyggnadsområde rekreation/fritid
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Blandad bebyggelse (Planeringsområden som
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anslutning till varandra)).

**

Skogstorp

!5!5

0 1 2 Km

Hällberga

!5!5

0 1 2 Km

Ärla !5!5

Kjula

0 1 2 Km

!5
!5

0 1 2 Km

Hållsta

!5
!5

0 1 2 Km

Alberga

0 1 2 Km

Bälgviken

!5
!5

0 1 2 Km

Sundbyholm

!5

0 1 2 Km

Kvicksund

Tumbo

A
ntagandehandling 2013-08-29

©
 Eskilstuna kom

m
un ©

 Lantm
äteriet M

S2006/1416

Karta - Utvecklingspotential tätorter/mindre tätorter
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handel delas in i tre kategorier: omvandlingsområden, utbyggnadsområden och utbredningsområden. Exakt placering utreds i samband med förverkligande.
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Teckenförklaring
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Omvandlingsområden
Omvandlingsområden finns av flera kategorier:
Från renodlade verksamhetsområde till  stadsdel för 
 boende, kontor och  verksamheter, från verksam- 
heter till ökande andel handel, från fritidshusboende 
till  permanent boende.

 Se Del 2 Grunddrag mark- och vatten- 
 användning: Näringsliv (Handel)

Väster
Den mest genomgripande omvandlingen i en nära 
framtid handlar om stadsdelen Väster, som på sikt ska 
bli en stadsdel för boende och verksamheter i inte-
gration enligt den så kallade blandstadsprincipen. Det 
rör sig i Väster om en stadsdel för uppskattningsvis 
cirka 4 000 boende när färdigutbyggd med tillhörande 
stadsdelsfunktioner, vid sidan om icke störande verk-
samheter och kontor. 

 Se Del 2 Grunddrag i mark- och  vattenanvändning:  
 Bostäder och boende 
 Se karta Väster
 
Fritidshusområden
1938 års semesterlagstiftning gav alla anställda rätt 
till två veckors semester. Detta gjorde det möjligt för 
andra samhällsklasser än de välsituerade att skaffa sig 
sommarstuga. Under 1940-50-talet byggdes de första 
sommarstugeområdena i kommunen med tomter i 
attraktiva sjönära lägen. Sundbyvik, Torshälla Huvud, 

Grundby, Närsjö och Hjälmarskogen utgör exempel 
på fritidshusområden från denna tid. Stugorna bygg-
des i de flesta fall av stugägaren självmed hjälp av
släkt och vänner. Då var cykeln det vanligaste fort-
skaffningsmedlet mellan bostaden och sommar-
stugan. Med tiden upplät kommunen även billiga 
 arrendetomter för dem som ville bygga sig ett fritids-
hus för rekreation och egen odling. Denna verksam-
het var av stor betydelse för folkhälsan med tanke på 
den stora trångboddhet som rådde i staden vid denna 
tid. På detta sätt uppläts mark i bland annat Ängshol-
men och Sundbyholm vid Mälaren samt Vibyåsen på 
Åsbymon, i åslandskapet väster om staden. 

Med tiden har fritidshusområdena permanentats, 
eftersom de har många av de boendekvaliteter som 
många efterfrågar som närhet till natur och vatten. 
MälarbadenficktidigtenbofastbefolkningochRox-
näs och Torshälla Huvud går nu samma utveckling 
till mötes. Bebyggelsen längs Mälarstranden och i 
Lövstavret-Uddaskogen-Amtorp  uppfyller numera 
kriterierna för tätort. Andra fritidshusområden med 
stor andel fastboende är Sundbyholm, Torsborg, Dal-
hagen, Näshulta-Österby och Bondeka.

I Närsjö, Vibyåsen, Hyndevadstrand, Uvberget, Östra 
Ängsholmen, Kullersta Sand, Breda Blick, Klinten 
och Takthagen är tomterna mycket små. Här är per-
manentboende mindre lämpligt. Andelen fastboen-
de i dessa områden är också liten. Även i framtiden 
kommerattfinnasbehovavområdenförfritidshus- 
bebyggelse. 

         Se karta Fritidshusbebyggelse

Ställningstaganden
   Stadsdelen Väster utvecklas till en levande  

 stadsdel för boende och verksamheter enligt   
  fördjupat planprogram antaget 2011.

  Omvandlingen av fritidshusområden till   
  permanentboenden förutsätter godkända vatten-  
 och avloppslösningar, bättre vägstandard och  
 service. För utökning av  byggrätter krävs nya   
 detaljplaner. Samordning sker med VA-planen.    

 Se Del 2 Grunddrag i mark- och vatten- 
 användning: Teknisk försörjning (VA och Dagvatten)

 Fritidshusområden med småskalig bebyggelse   
 och  vägstrukturbevaras så långt sommöjligt till  
  karaktär och skala. Om sådan bebyggelse får VA-  
 anslutning, medför det inte i sig rätt till stora   
 byggrätter. 
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Annan samhällsservice 
Olika former av service har olika täckningsgrad. Sju 
vårdcentralerfinnsgeografisktutspriddaikommunen,
men kan inte alltid erbjuda service i närområdet på 
grund av läkarbrist. 

Stora förändringar har skett vad gäller postservice, 
som alltmer bygger på post i butik och tillgång till in-
ternet. Även apotekens service har utvecklats i samar-
bete med dagligvaruhandeln.

Skolor, förskolor och äldrecentra är viktiga för stads-
delars och bygders utveckling och överlevnad. Sådana 
kan med fördel samlokaliseras liksom annan typ av ser-
vice som t ex posthantering. Samhällsservice kan bidra 
till att förena stadsdelar genom att funktioner placeras 
i övergångszoner eller mellan näraliggande områden. 
Detta beaktas i samband med stadsdelsutveckling.

Ställningstaganden 
  Samhällsservice ska i städerna och de mindre   

  tätorterna främst lokaliseras till centrala lägen  
 och på landsbygden främst till utpekade noder.

  I samband med stadsdelsutveckling beaktas   
 samhällsservicens potential att förena när- 
 liggande stadsdelar.  

  Skolors och förskolors potential som mötesplats  
 för en stadsdel eller en bygd tas tillvara genom   
 samlokalisering av samhällsservice och andra   
 lokala funktioner. 

  Lokaliseringskriterier tas fram inom kommun- 
 koncernenförlokaliseringochflexiblabehovav
  framtida samhällsservice för blandade funktioner  
  och samutnyttjande av lokaler.

   Eskilstuna kommun ska verka för tillkomsten   
 av olika former av bostäder för äldre, bland annat  
 möjliggöra kvarboende, trygghetsboenden samt  
 vård och omsorgsboende (äldreboende). 

kommunens äldrepolitik. Några viktiga faktorer är 
behov av tillgång till anpassad utemiljö, kommersiell 
service, kommunikationer, tillgång till träffpunkter, 
närhet till primärvården och närhet till hemtjänst. 

För äldre och andra personermed vårdbehovfinns
(april 2013) 880 vård- och omsorgsboenden (äldre-
boende) av olika storlek och standard, varav 129 i 
Torshälla. Fram till 2020 visar prognosen ett behov 
av c:a 60 nya platser utifrån en högre andel äldre i 
befolkningen, varav hälften av dessa bör riktas till 
Torshällaborna. Mellan 2020 och 2030 uppskattas 
ytterligare 300 nya platser. Några viktiga faktorer är 
behov av tillgång till trygg, avgränsad utemiljö, närhet 
tills service och kommunikationer. En rad  faktorer 
påverkar behoven i framtidens äldrevård, såsom med-
icinsk utveckling, hjälpmedel och  tillgänglighet och 
 utvecklingen bör följas noggrant. 

Det finns (april 2013) 368 bostäder med särskild
 service för personer med funktionsnedsättning, 
20  fristående gruppbostäder och övriga platser i 
befintligt bostadsbestånd. För denna gruppfinns
behov av  ytterligare 15 – 20 bostäder med särskild 
service per år till 2020. Gruppbostäder bör vara 
 lokaliserade i  bostadsområden med tillgång till goda 
 kommunikationer och kommersiell service.  Behoven 
är individuella men många personer önskar bo  centralt 
i staden.

Framgent blir det en angelägen utmaning att satsa på 
hälsofrämjande aktiviteter för både äldre och funk-
tionshindrade. 

 Se Del 2 Grunddrag i mark- och vattenanvändning:  
 Fritid (Rekreation och friluftsliv)

 För lokalisering av vård och omsorgsboende: Se digital  
 karta eskilstunase/framtid >Bostäder och boende   
 >Planeringsområden Samt karta Äldreomsorg

Samhällsservice
Av betydelse för fysisk planering är särskilt sådan 
 service som förknippas med omsorg och som till 
skillnad från närservice i form av dagligvaruhandel 
bygger på långsiktighet. I samhällsservice inbegrips 
dels skola och barnomsorg, dels omsorg om äldre 
och andra personer med vårdbehov. Med samhälls-
service avses den dagliga, icke-kommersiella, servicen.

Barn och unga
Kommunens verksamhet för barn och  ungdomar 
omfattar i nuläget förskola,  förskoleklass, grundskola 
och gymnasieskola, fritidshem, fritidslokaler, idrotts- 
lokaler med mera. 

Den framtida planeringen av verksamhet för barn och 
ungdomkräverflexiblalösningarberoendepåattantalet
barn i olika åldersklasser och  upptagningsområden 
kommer att variera kraftigt. Men planeringen av det 
framtida behovet av skolor och barnomsorg  påverkas 
inte bara av förändringarna i ålderstrukturen, utan 
ävenavattantaletprofilskolorochmöjlighetattfritt
välja skola gör det svårt att uppskatta behoven i  olika 
områden. Även antalet friskolor, som idag finns på
grundskole- och gymnasienivå, påverkar  planeringen. 
Därför måste Barn- och utbildningsnämnden 
 kontinuerligt följa upp hur elevunderlaget utvecklas. 

Äldre och personer med vårdbehov
Antalet äldre ökar kraftigt under  planperioden.  Antalet 
ensamhushåll ökar och behovet av  omvårdnad är 
 oftast större för den som bor ensam.

Gruppen äldre med stora omvårdnadsbehov ökar. 
Ökningen av antal personer i åldern 65-79 år  kommer 
sannolikt att påverka bostadsmarknaden. Efterfrågan 
av mer anpassade boenden för äldre kommer att öka 
och nya boendeformer att utvecklas. Många äldre 
har önskemål om att få bo kvar i hemmiljön och att 
 möjliggöra kvarboende för äldre är ett av målen för 
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Näringsliv
Eskilstunas näringsliv och arbets- 
marknad i historiskt perspektiv

Den omfattande strukturomvandlingen inom 
 industrin på 70-, 80- och stora delar av 90- talet 
kom att drabba Eskilstuna hårt i likhet med 
många andra industrikommuner. Detta blev 
en starkt bidragande orsak till den negativa 
 befolkningsutvecklingen under samma tidsperiod.

Till stor del dominerades den konkurrensutsatta 
 sektorn i Eskilstuna av arbetskraftsintensiva och 
 lönekostnadskonkurrerande verksamheter. Därtill var 
antaletkvalificeradearbeten fåochutbildningsnivån
generellt sett låg. Som en följd av detta fickmånga
företag allt svårare att klara konkurrensen från låg-
kostnadsländer.

Den befolkningsminskning som härav blev följden 
bidrog till att marknadsunderlaget för handeln, bygg-
nads- och servicesektorn minskade, vilket bidrog till 
att sysselsättningen minskade ännu mer.  Utvecklingen 
i kommunen hamnade i en nedåtgående spiral.

I slutet av 1990- talet förändrades utvecklingsför-
utsättningarna för Eskilstunas näringsliv radikalt. 
Svealandsbanan, utbygganden av E 20:an till motor-
vägsstandard, högskolans expansion och en växande 
befolkning är några av de viktigaste förändringarna 
som tillsammans skapat väsentligt bättre utvecklings-
betingelser för både näringslivet och städerna i sig. 

Arbetsmarknad och näringsliv  
i ett regionalt perspektiv
Det finns ett klart positivt sambandmellan ett bra
innovationsklimat och arbetstillfällen samt ökad 
geografisk tillgänglighet genom goda kommunka- 
tioner och fysiska mötesplatser. 

Itaktmedatttillgänglighetentillenmerkvalificerad
arbetskraft ökat, har delar av näringslivet orienterats i 
en mer kunskapsintensiv riktning. Det gäller inte minst 
merkvalificeradetjänsteföretag.Likasåhardeväsent-
ligt förbättrade kommunikationerna till Stockholms-
regionen bidragit till att Eskilstuna stärkt sin ställning 
som etableringsort. Det gäller exempelvis många före-
tag inom logistikbranschen, som valt att omlokalisera 
verksamheter från Stockholmsregionen till Eskilstuna. 

En ökad geografisk tillgänglighet har också stärkt
Eskilstunas position som bostadsort i Mälarda-
len, med en ökad inflyttning som följd, vilket till-
sammans med övriga förändringar bidragit till, att 
den lokala marknaden för handel, bygg och  service 
vuxit. Det senaste decenniet kan därför utveckling-
en i Eskilstuna mer liknas vid en positiv spiral, där 
såväl sysselsättning som inkomster ökat snabbare 
än i många andra jämförbara kommuner.  Mellan 
år 1997 och 2007 ökade antalet sysselsatta med  
7 600  personer. I genomsnitt per år motsvarar detta 
en sysselsättningsökning med två procent eller en 
drygt tjugoprocentig ökning sett över hela perioden.

Iöversiktsplanensmålfinnsensträvanattökasam-
verkan med näringsliv, handel och besöksnäring. Må-
len och ställningstaganden gäller hela  kommunen, 
såväl stad som landsbygd, och är direkt knutna till 
markanspråk och intressen.   Översiktsplanen ska vara 
ett strategiskt dokument gällande mark och vatten-
användning i hela kommunen samt dessutom sträva 
 efter att skapa förutsättningar för en  framtida tilltalan-
de kommun som bostadsort, arbetsort,  etableringsort 
och besöksort. Planen ska skapa  förutsättningar för 
ekonomisk utveckling samtidigt som  tillväxten ska 
vara långsiktigt hållbar genom god  hushållning av 
mark, vatten, natur och bebyggd miljö. 

I takt med att tillgängligheten till mer kvalificerad
 arbetskraft ökat har delar av näringslivet  orienterats 
i en mer kunskapsintensiv  inriktning. Planen  strävar 
 långsiktigt för ökade  kommunikationer, för ökad 
geografisktillgänglighet,utvecklingavnäringslivoch
gott innovationsklimat  samtidigt som mötesplatser i 
den  fysiska  miljön värnas för näringsliv, samhälle och 
 akademi.

Den positiva utvecklingen sker dock utifrån en 
klart lägre sysselsättnings- eller inkomstnivå än 
 riksgenomsnittet. Därtill är Eskilstuna en av de 
 kommuner som  starkast påverkats av konjunktur-
svängningar i omvärlden, vilket bland annat innebu-
rit, att Eskilstuna var en av de kommuner i landet 
somkomattdrabbashårdastavfinanskrisenår2009.
 Under detta år minskade antalet sysselsatta med 2 600 
personer och arbetslösheten kom att tillhöra en av de 
högsta i landet.

Kommunensgeografiskalägeikombinationmedut-
byggd infrastruktur som järnväg och väg bidrar till 
en hållbar utveckling genom satsningar på logistik. 
Det senaste decenniet har logistik  varit en växande 
 näring i Eskilstuna och kommer sannolikt att fort-
sätta växa. Parallellt finns också en utveckling inom
handel och många tjänstenäringar, där i synnerhet det 
senare är mindre arealkrävande. De väsentligt förbätt-
rade kommunikationerna till Stockholm har därtill 
bland annat inneburit, att många verksamheter som 
kräver förhållandevis mycket mark, men inte är direkt 
beroende av att vara etablerade i regionens centrum, 
flyttas ut från Stockholm till Eskilstuna och andra
orter med likartade förutsättningar (t ex Västerås).  

 Se Del 2 Grunddrag i mark- och  
 vattenanvändning: Transporter.
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De planeringsområden som kommunen anser särskilt lämpliga att bygga ut med verksamhet/industri delas in i tre kategorier: 
 omvandlingsområden, utbyggnadsområden och utbredningsområden. Exakt placering utreds i samband med förverkligande.

Teckenförklaring
Utredningsområde blandad bebyggelse **

Omvandlingsområde blandad bebyggelse **

Utbyggnadsområde blandad bebyggelse **

Utredningsområde verksamheter/industri

Omvandlingsområde verksamheter/industri

Utbyggnadsområde verksamheter/industri

Detaljplanelagda verksamhetsområden, ej utbyggda 2013

Verksamheter, laga kraftvunnen detaljplan

Befintlig markanvändning/planeringsunderlag
Större vägar

Vägar

Järnväg

Kommungräns

Tätort

Skog

Vatten

0 2,5 5 Km ¹

Kvicksund

Torshälla

Eskilstuna

** Blandad bebyggelse (Planeringsområden som kommunen
anser särskilt lämpliga att bebygga enligt blandstadsprincipen
(bostäder, kontor och andra icke störande verksamheter
placeras i anslutning till varandra)).

Karta - Planeringsområden verksamheter, industri

Antagandehandling 2013-08-29
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Verksamheter
För att minimera transporter och verka för en 
 tryggare stad eftersträvas funktionsblandning en-
ligt blandstadsprincipen. Det innebär att bostäder, 
 arbetsplatser och icke störande verksamheter placeras 
i anslutning till varandra. Bostäder och  arbetsplatser 
bör  samlokaliseras i högre grad för att motverka funk-
tionsuppdelning i form av renodlade  bostadsområden 
och verksamhetsområden.  Dessa verksamheter kan 
lokaliseras i eller direkt anslutning till flerbostads-
hus i bottenvåning. Längs med större gator kan 
 verksamheter fungera som bullerskydd för bostäder. 

 Se - Planprogram för Väster

 Se karta Detaljplanelagda bostads-/verksamhets- 
 områden, ej utbyggda och karta Planeringsområden   
 verksamheter, industri
I verksamhetsområden etableras ytkrävande verksam-
heter som kan ge upphov till direkta störningar och i 
vissa fall kräva miljöskyddande åtgärder. Inom och i 
anslutning till verksamhetsområdena lokaliseras inte 
bostäder. En förutsättning för Eskilstunas näringsliv 
ärtillgångtillgodaverksamhetsområden.Debefintliga
verksamhetsområdena har olika karaktär med varie-
rande innehåll och struktur. Inriktningen är att dessa 
bibehåller sin funktion men att nyttjandegraden ses 
över. Viss service för de som arbetar inom dessa om-
rådentillsammansmedgodkollektivtrafikförsörjning
eftersträvas. Verksamhetsområdenas struktur bör 
 minimera behovet av transporter av material samt 
 eftersträvas möjlighet till godstransporter via järnväg.

 Se Del 2 Grunddrag i mark- och vatten-
 anvädning: Teknisk försörjning (Dagvatten)
 
 Se Del 3 Riksintressen, miljö- och risk- 
 faktorer: Risk och skyddsobjekt

 Se Del 3 Riksintressen, miljö- och risk-
 faktorer: Buller

Logistik
I Folkesta industriområde har en kombiterminal 
byggts upp för effektiv omlastning av gods mellan 
järnväg och lastbil. Det är gods till och från Eskilstunas 
företag och i viss utsträckning även till företag utanför 
kommunen.Medflerspårochväxlarhartågrörelser
och lastning blivit allt effektivare och godsmängderna 
har ökat kraftigt.  Terminalen samverkar med Eskil-
stunasgodsbangårdsomnufinns5kmbortiGredby,
mensomiframtidensannoliktflyttastillGunnarskäl
omedelbart nordväst om Folkesta.

Kombiterminalen kommer också att samverka med 
Eskilstuna logistikpark (ELP) i Kjula genom att lång-
väga godståg först rangeras och lastas om i Folke-
sta och sedan körs till olika företag i logistikparken. 
För företagstransporter till och från Stockholm och 
 andra tätorter i Mälardalen förväntas logistikparken i 
Kjula få en viktig roll. En central biobränsleterminal 
för kommunen förläggs också i logistikparken. Stora 
mängder biomassa i form av rundved och flis ska
transporteras på tåg till kommunen för att lagras och 
flisasiKjula.Pålångsiktkanennystorkraftvärme-
anläggningkommaattplacerasvidflisterminalen.

Ställningstaganden
  Fortsatt utveckling av goda kommunikationer  
 skaskapaförutsättningarförökadgeografisk 
 tillgänglighet, utveckling av näringsliv och gott   
  innovationsklimat. 

   I den fysiska miljön värnas mötesplatser för   
  näringsliv, samhälle och akademi.

   Goda förutsättningar för verksamheter inom   
 tillverkning och logistiksäkerställs genom   
 god  planberedskap för verksamheter i strategiskt  
  fördelaktiga lägen.   

   Inom verksamhetsområden förutsätts förtätning.  
 Runt verksamhetsområden med risk för miljö-  
 störande omgivningspåverkan som Vilsta, ELP  
 och Nyby Bruk läggs fast en skyddszon med     
 syftet att förhindra att bostäder byggs för nära   
 verkamheten. 
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Karta - Detaljplanelagda bostads-/verksamhetsområden, ej utbyggda

Teckenförklaring
Detaljplanelagda bostadsområden, ej utbyggda 2013

Detaljplanelagda verksamhetsområden, ej utbyggda 2013
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Internethandel ger nya möjligheter att handla och få 
varor hemsända, men utgör än så länge bara en liten del 
av handeln. Tillgången till service är ofta avgörande för 
en bygds överlevnad och utveckling. Butiken fyller en 
viktig servicefunktion och är också en viktig mötesplats 
i en bygd. I de mindre orterna har butikerna förutom 
försäljning av dagligvaror apoteksservice, systemvaru- 
utlämning, bensinförsäljning, lott- och fiskekorts-
försäljning, servering och tipsombud och har post- 
service. 

En snabb utveckling har skett där e-handeln vunnit 
marknadsandelar mot butikshandeln. Utvecklingen 
innebär, att mindre areal yta behöver tas i anspråk 
för handelsbyggnader samt att transportbehovet till 
 handelsplatser minskar.

 Se karta Handel

Ställningstaganden
  En bostadsnära dagligvaruhandel eftersträvas.

   Vid planering av handelsområden stävas efter   
 funktionsblandning som leder till en kompakt  
 och tillgänglig stad. 

   Handel ska i övrigt koncentreras och utvecklas,  
 i enlighet med handelsriktlinjerna, i innerstaden,  
 Tuna Park och Skiftinge. Folkesta köpcentrum   
 kommer att på sikt att utvecklas till område för  
 logistik.

   Stadskärnan ses som ett varumärke för Eskil-
 stuna där handel tillsammans med service bidrar  
 till stadskärnans och stadsdelarnas sociala liv. 

   I stadskärnan eftersträvas ett samlat och väl sam 
 mansatt utbud med god tillgänglighet och ständ- 
 iga förbättringar i det offentliga rummet.

   Mark ska användas effektivt genom till exempel   
 nyttjandeiflerplan(bostäder,handelochpark- 
 eringshus)

Den del av handeln som har störst inverkan på 
 vardagslivet är livsmedelshandeln. I Eskilstuna har 
den koncentrerats till större enheter i externa och 
halvexterna lägen. Minskad närservice drabbar fram-
förallt hushåll som saknar bil, exempelvis  ungdomar, 
äldre, funktionshindrade och ensamföräldrar.  
I  samtliga större hyreshusområden i Eskilstuna  saknar 
flertalethushållbil.Mångaavdessagrupperblirhän-
visade till servicebutiker med mer begränsat och ofta 
dyrare sortiment. Fler äldre och  funktionshindrade 
blir beroende av färd- och hemtjänst för inköp av 
dagligvaror. De bostadsnära livsmedelsbutikerna 
minskar dock sin omsättning. Flera har lagts ned på 
sistone och andra är i riskzonen för nedläggning. 

I dagsläget finns halvexternt handelsområden för
både livsmedel och sällanvaruköp i Tuna Park och 
Skiftinge, men även Folkesta köpcentrum. Vissa 
verksamhetsområden som Vallby och Vallhalla 
 omvandlas för närvarande från industri till områden 
för sällanköpshandel i enlighet med äldre detaljplaner. 

Eskilstunas regionala attraktivitet ökar som 
 handelsort och ger konsumenten tillgång till ett brett 
varusortiment.Samtidigtfinnsenmotsatttrend,där
lågprisbutiker med begränsat sortiment etablerar sig 
intill större vägar i närheten av bostadsområden. De 
vänder sig både till bilburna kunder och till dem som 
kan ta sig dit till fots. Butikerna i centrala  Eskilstuna 
har haft lättare än butikerna i stadsdelarna att möta 
konkurrensen. Samtidigt är en välfördelad handel 
tillgänglig för fler och ökar dessutom potentialen
för ytterligare handel. På sikt kan även handeln i 
centrum påverkas negativt liksom kulturutbud och 
antal näringsställen på grund av externhandeln.

Mindre tätorter med dagligvarubutiker är Alberga, 
Kjula, Kvicksund och Ärla. Flertalet av butikerna är 
små och har minskat sin omsättning. Konkurren-
sen från stormarknader och lågprisbutiker är stor.  

  Kompensatoriska åtgärder eftersträvas när   
 byggnation sker på ej hårdgjord yta – till exempel  
 ytor för fördröjning av dagvatten, bättre tillgäng 
 lighet till grönområden, nya grönytor på annan  
 plats.

Areella näringar
Med areella näringar avses jord- och skogsbruk 
samt yrkesfiske. I Eskilstuna kommun finns cirka
33 000 hektar skog och cirka 24 000 hektar åker-
mark. Näringarna är av nationell betydelse, och 
brukningsvärd jordbruksmark får endas tas i 
 anspråk om det krävs för att tillgodose väsent-
liga  samhällsintressen. I kommunen är Mälaren och 
Hjälmarenutpekadesomriksintressenföryrkesfisket.

Inom jordbruket minskar djurhållning av mjölkkor 
medan produktionen av köttdjur ökar, om än i mått-
lig takt. Under senare år har både svin- och kyckling-
produktion fått ökad betydelse. Vete är den viktigaste 
grödan. Den expanderande hästhållningen kräver 
också stora arealer för odling av foder.   Spannmåls- 
och foderproduktion bidrar till att hålla landskapet 
öppet, men det är inte självklart möjligt i alla delar av 
kommunen i framtiden. För att hålla hagmarker och 
strandängar betade krävs det stora insatser, bland an-
nat genom EU-stöd. En gröda som inte rakt igenom 
kan anses bidra till öppethållande är energiskogsodling. 
Vissa lägen är mindre lämpliga för odling av det skälet.

Skogen i kommunen ägs till större delen av 
 privatpersoner. Flertalet av dessa bedriver skogsbruk i 
kombination med jordbruk. Några större  skogsägare 
finns som Assi Domän AB, Eskilstuna kommun,
 Häradsallmänningarna och  Strängnäs stiftsnämnd. 
De mest frekventa  skogstyperna är granskog och 
blandskog av gran och tall.

Handel  
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Jord- och skogsbruk är av naturliga skäl  dominerande 
näringar på  landsbygden med många enmans- och 
småföretag. 

Under senare år har många traditionella  jordbruks- 
företag kompletterat verksamheten med 
 exempelvis t urism, hantverk, gårdsbutiker, 
 energiproduktion,  snöröjning och andra typer av 
 entreprenadarbeten. Det  betyder också att lands- 
bygden förändrats med fler människor sysselsatta i
egen verksamhet. Parallellt med en  sådan utveckling 
blir även allt fler människor som bor i de mindre
 tätorterna och på landsbygden  beroende av arbete i 
Eskilstuna eller på annat håll.

Landsbygden har en självklar betydelse för produk-
tion av livsmedel, inte minst på grund av den ökande 
 efterfrågan på ekologiskt odlade produkter, särskilt 
färskvaror.
 
Det traditionella jordbruket är starkt beroende av 
marknaden för livsmedel och skogsprodukter och av 
EU:s jordbrukspolitik. Många verksamheter är  sårbara 
på både kort och lång sikt och det är därför mycket 
som talar för att den nuvarande strukturen i lantbru-
ket kan komma att förändras. Det får i sin tur följder 
för andra intressen och verksamheter på  landsbygden 
som samhällsservice i form av skolor, underlag för 
dagligvarubutiker, landsbygdsturism med mera.

Ställningstaganden
   Jordbruksmark får enligt plan- och bygglagen   

 endast bebyggas för att tillgodose betydelsefulla  
  samhällsintressen eller om en annan användning  
 ger totalt större miljövinst än när marken 
 används för jordbruk.   

   Odlingslandskapet värnas som kulturlandskap   
 och kulturbärande element bevaras i största   
 möjliga utsträckning tillsammans med äldre   
 kulturmiljöer såsom ängs- och hagmarker. 

Iutpekadevattenförriksintressetyrkesfiske 
 ska åtgärder som påtagligt kan försvåra utövan  
 detavfisketundvikas.
 
 Se Del 3 Riksintressen, miljö- och riskfaktorer

Områdenpålandsbygdenmed”kluster”av/flera
 samlad/ natur- och kulturmiljövärden bör särskilt  
 beaktas för att ge en bas av attraktioner för lands- 
 bygdsturism.

 Se Del 2 Grunddrag i mark- och    
  vattenanvändning: Näringsliv (Turism)

Turism
Turismen som näringsgren inkluderar ett  antal 
 aspekter som har direkt eller indirekt påverkan 
på mark- och vattenanvändningen i en kommun. 
 Markområden för den kommersiella näringsgrenen 
krävs för bland annat transporter, boende/hotell/
camping och restaurang, bad, rekreation, handel  
samt kultur, evenemang och olika tjänster. 

Eskilstunaån är på sikt ett turistvärde i sig för 
Eskilstuna och Torshälla. Sjötrafiken skapar mer
 rörelse kring ån, vilket gör stadskärnan mer  attraktiv. 
Slussningsverksamhet krävs för att  skapa förutsätt-
ningar för sjöturism och  passerbarhet behöver för-
bättras under broarna längsmed ån.

Turism i likhet med efterfrågan på lokalt producerad 
mat har skapat nya servicenäringar på landsbygden 
som bäversafari, kanotfärder, ridläger, gårdsbutiker, 
självplock och caféer. Vissa sådana näringar kan dock 
beroende på hur de agerar, leda till konflikter med
 naturintressen, allemansrätt och privata ägarintressen. 
Turismnäringen är en utpräglad småföretagarbransch, 
men samtidigt en växande näring med många små 
och medelstora företag, inte minst på landsbygden.
Den lokala historien används för att stärka den egna 
identitetenochprofileraorteniförhållandetillandra

liknande orter. En trakts eller orts historia används 
också ofta för att locka besökare eller nya invånare. 
Välbevarade kulturmiljöer som Köpmangatan och 
Rademachersmedjorna används för att marknadsföra 
Eskilstuna. Även på landsbygden används traktens his-
toria i marknadsföringen av besöksmål. Särskilt lockar 
det omväxlande odlingslandskapet med sina ängar, 
hagar och en småskalig landskapsbild.  Bevarandet 
av landsbygdens natur- och kulturmiljövärden har 
på så sätt en bärighet även för turismnäringen. 

 Se Del 2 Grunddrag i mark- och     
 vattenanvändning: Fritid (LIS-områden)

En stor potential förknippad med landsbygden är 
landsbygdsturism. För några år sedan bekostade kom-
munstyrelsen en utrednings kring  landsbygdsturism, 
vilken visade på en potential i både intresse från 
verksamma på landsbygden, förekomst av attraktiva 
besöksmål och idéer kring service för satsning på en 
sådan sektor.

 Se  Del 2 Grunddrag i mark- och vatten- 
 användning: Fritid, Kultur, Natur, Näringsliv   
 (Areella näringar)

Ställningstaganden
   Kommunen ska verka för att öka turistsektorns  

 konkurrenskraft och ge fysiska förutsättningar   
 för att främja en hållbar utveckling av turism-
 näringen.

   Den lokala historien används för att förstärka   
 denegnaidentitetenochprofilerabådeorterna
 och landsbygden i förhållande till andra liknande  
 kommuner.

   Landskap av särskilt värde för upplevelser värnas.

   Kulturlandskapet ska bevaras utifrån kultur- och  
 naturvärden.
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   Kommunen ska verka för goda förbindelser med  
 gång,cykelochkollektivtrafiksamtförattöppna
 vattenvägarna för sjöturism längs Eskilstuna-
 ånochsjötrafik.Samtidigtskadettamöjliggöra
 intermodala resor, det vill säga byte mellan   
 olika transportslag även regionalt underlättas. 

Täkter och täktverksamhet
I århundraden har naturgrus använts som fyllnads-
material vid vägbyggnad och för framställning av 
 betong. Gruset är emellertid en ändlig resurs och 
våra grusåsar är dessutom viktiga reservoarer för 
färskvatten både kort- och långsiktigt. Enligt de 
nationella miljömålen avvecklas nu pågående täk-
ter i naturgrusavlagringar med stort värde för 
 dricksvattenförsörjningen. Övriga täkter får utnyttjas 
fullt ut i enlighet med  beviljat tillstånd. Däremot med-
ges inga nya täkttillstånd för brytning av grus. I stället 
ska bergkross användas. Bergkross i form av väg- och 
järnvägsmakadam och som betongballast är dessutom 
överlägset gruset. 

Länsstyrelsen genomförde 2006 en utredning med 
benämningen Underlag för materialförsörjningsplanering i 
Södermanlands län. I denna gjordes avvägningar mel-
lan brytvärd bergkvalitet och andra samhällsintressen 
som bebyggelse, infrastruktur, natur- och kulturmiljö-
värden samt friluftsliv. 

Kvalitetsberg är dock också en ändlig resurs sam-
tidigt som kravet på resurshushållning generellt ökat 
i samhället. Detta har medfört en allt större åter-
användning av ballastmaterial och av massor över-
huvudtaget. Förutom rivningsmassor från vägar och 
byggnader krävs numera även en genomtänkt hante-
ring av schaktmassor. För att kunna nyttiggöra både 
rivnings- och schaktmassor krävs ett effektivt system 
förattförflyttaschaktmassornafråndenplatsdärde
uppstår till den plats där de behövs på ett så kostnads-
effektivt sätt som möjligt. Därtill kommer skatt på av-
fall och krav på minskad miljöbelastning. IT-baserade 
”massabörser”, det vill säga virtuella handelsplatser
för att söka respektive avyttra massor, utnyttjas alltmer 

inom branschen. Selektiv rivning och källsortering av 
restprodukter i samband med rivning är andra medel 
att minska de volymer som måste slutdeponeras.  
Massbalansering i samband med exploatering minskar 
också behovet av transporter. 

Platser för mellanlagring, det vill säga temporär 
 placering i avvaktan på att ett behov ska uppstå, kan 
under vissa omständigheter behövas, men principen 
är att generellt minska transportarbetet.  

Ställningstaganden
   Nya bergtäkter ska i första hand utgå ifrån   

 Länsstyrelsens utredning 2006 om brytvärd   
 bergkvalitet prövad mot andra samhällsintressen.
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En Dagvattenstrategi är under utarbetande och 
 förväntas antas 2013, som en del av vattenplanen. 
Förutsättningar för utökning av verksamhetsom-
råde för allmänt vatten och avlopp har presenterats 
2012 i en VA-plan.  Vattendirektivets krav på att inga 
 vattenförekomster får  försämras samtidigt som att 
modifierade vatten ska förbättras är viktiga pröv-
ningsgrunder för all verksamhet som påverkar vatten-
recipienten.

Översvämningar, erosion  
och skred
Frågan om vattenplanering har fått en ökad  aktualitet 
genom effekterna av de  klimatrelaterat stora regn vi sett 
på senare år. Problemen ur  markanvändningssynpunkt 
i samband med ökande  regnmängder är risken för 
översvämning i låglänta  områden samt längs vatten-
drag, särskilt Eskilstunaån. 

Allt det vatten som rinner av från det stora  landområde 
som avvattnas via ledningar, diken och vattendrag till 
Hjälmaren och runt Eskilstunaån innebär den ökade 
volymen vatten som pressas fram i åfåran ger hög risk 
för erosion och skred längs vissa delar av ån. 

 Se Del 3 Riksintressen, miljö- och riskfaktorer 
 (översvämning).

För att motverka översvämningar, erosion och skred 
gäller det att förebygga, vilket i det här  fallet innebär 
att minska den volym vatten som  rinner av från land 
till ån. Förutsättningen för detta är att avrinningen 
kan bromsas upp så högt upp i  avrinningsstrukturen 
som möjligt.

I detta avsnitt behandlas olika former av  system för att försörja 
samhällets olika funktioner för uppvärmning, energi, vatten, 
IT och  telekommunikation samt omhändertagande av rest-
material för återvinning, återanvändning, kompostering eller 
destruktion. 

Ställningstaganden
   Den tekniska försörjningen ska tillgodose  

 kommuninvånarnas behov av energi, vatten och  
 avlopp, restmaterialhantering (d v s det avfall som  
 inte kan återanvändas eller komposteras)  och IT- 
 kommunikationer samt ge goda förutsättningar  
 för kommunens tätorter att växa på ett resurs- 
 effektivt och uthålligt sätt.

   All fysisk planering ska verka för ett robust och  
 uthålligt samhälle där klimatfrågan prioriteras
 främst genom att gynna utvecklingen och an- 
 vändandet av förnyelsebar energi med inriktning  
 mot  energieffektivitet.

   Vid allt planarbete, speciellt vid försäljning av   
 kommunal mark inför exploatering, ska kom- 
 munen kräva energieffektivitet, lokalt omhänder 
 tagande av dagvatten och miljövänliga bygg- 
 material. 

   Mark av betydelse för hållbara VA-lösningar   
 säkerställas. 

   Mark ska avsättas för drivmedelsstationer för   
 förnybar energi.

   Användningen av fossila bränslen vid energi-
 produktion ska minimeras till förmån för   
 biobränslen.

Dagvatten och VA
Eskilstuna kommun är i ett övergripande samman-
hang en del i Norra Östersjöns vattendistrikt. Mer-
parten av kommunen avvattnas till Eskilstunaån, 
 vilken i sin tur ingår i Hjälmarens avrinningsområde 
till Mälaren. I praktiken innebär det att en tredjedel 
av Örebro län via Hjälmaren avvattnas genom Eskil-
stunaån. Närsaltbelastningen i ån förklaras alltså av 
det stora avrinningsområdet med läckage av kväve 
och fosfor från vidsträckta jord- och skogsbruksa-
realer. Även det stora jordbruksområdet i Tandlaåns 
avrinningsområde avvattnas till ån. Större delen av 
det stora slättområdet Kafjärden avvattnas genom 
mindre vattendrag tillsammans med Barvaområdet 
direkt till Mälaren liksom kommunens nordvästra del.

Hjälmarens vattennivå regleras i Eskilstunaån vid 
Rosenfors och Hyndevad med dammluckor i regi av 
Hjälmarens Vattenvårdsförbund. En stor del av till-
flödet till Mälaren utgörs av Eskilstunaån, vilket
innebär att det finns ett sambandmellan risken för
översvämning i Stockholms  tunnelbanesystem och 
 nämnda reglering i Eskilstunaån. 

En konsekvens av klimatförändringen är tätt före-
kommande stora regn, särskilt vissa tider av året. För 
att parera de stora vattenmängder detta ger upphov 
till, blir det nödvändigt att säkerställa  buffertområden 
för tillfällig fördröjning av dagvattnet i stadsland-
skapet. Det handlar om att bygga upp övergripande 
 strukturer för att bromsa upp och långsamt leda vatt-
net till recipienten. Uppbromsningen möjliggör in-
filtrationochavdunstningochpåsåsättenminskad
volym vatten ut i recipienten.

Teknisk försörjning
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långt som  möjligt ta hand om dagvattnet så högt upp 
i systemet som möjligt eller snarare så nära nedslags-
platsen det bara går. LOD innebär att volymen vatten 
som behöver hanteras neråt i terrängen kan minskas 
ochdärmedkostnaderna.LODär infiltrationdirekt
i eller via stenmagasin i marken, genom att utnyttja 
växter med stor vattenbehov (särskilt gräs) och träd, 
avdunstning från vattenhållande vegetation som 
träd och sedumtak  eller direkt från vattenytor som  
dammar och våtmarker. Den enklaste och vanligaste  
formen för LOD är att avleda ej förorenat vatten mot 
angränsande grönytor.

 Se illustration LOD nedan
Grönstruktur och dagvattenhantering
Stadens gröna struktur har en nyckelroll i att ta emot 
sådana stora dagvattenflödenochbådebromsa upp
och magasinera och på så sätt fördröja avrinningen. 

Hantering av dagvatten
Dagvatten är regn-, smält- och spolvatten som 
 runnit fram över marken och på sin väg dra-
git med sig föroreningar från främst trafik- 
ytor som gator och  parkeringsplatser. Bland för-
oreningarna  uppmärksammas särskilt tungmetal-
ler- och  förslitningsprodukter från bilar och asfalt 
samt  gödande ämnen från bland annat djurspill-
ning. I den bebyggda miljön samlas och leds på de 
flesta ställen vattnet via brunnar till ledningar eller
diken och därifrån snabbast möjligt till närmaste re-
cipient. Denna snabba hantering orsakar skador på 
flera sätt i systemet. Den mest synliga är igenväx-
ning på grund av gödande ämnen, men den allvarli-
gaste skadan är på vattenlevande organismer i reci-
pienten. I samband med stora regn orsakar även de 
stora volymerna och energin i vattnet skada på vat-
tenorganismer genom att yngelplatser spolas bort.  

Ökade regnmängder på grund av klimatföränd-
ringen ökar också risken för översvämningar i 
låg terräng, utspolning av föroreningar, erosion, 
skred och ras i vattendrag samt ett förhöjt grund-
vatten och på grund av detta en risk för urlak-
ning av ytterligare föroreningar till recipienten.

Att utnyttja naturliga processer
I naturen bromsas regnvattnet upp av vegetation 
och svackor i terrängen, vilket gör det möjligt för 
vattnetattförsvinnanerimarkengenominfiltration
 eller avdunsta och därtill renas i naturliga processer. 
Den hårdgjorda miljön i bebyggelse skapar komfort 
för oss människor genom att marken snabbt torkar 
upp, men försvårar den nödvändiga  fördröjningen.   
Utebliven infiltration försämrar grundvattenbild- 
ningen och en sänkt grundvattennivå orsakar sätt-
ningsskadorpåbyggnaderochbefintligaträd.Lokalt
 omhändertagande av dagvatten (LOD) innebär, att så 

Lokalt omhändertagande
(infiltration)

Utjämningsmagasin
Utjämningsmagasin

Översilningsytor

Våtmarker

Lokalt omhändetagande av vatten, LOD.
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Vatten- och avloppsförsörjning 
(VA)
Den kommunala VA–försörjningen ser till att kom-
muninvånarna får ett gott dricksvatten av hög  kvalitet 
levererat direkt i kranen och att det efter använ-
dandet tas om hand och renas innan det släpps ut i 
 recipienten, det vill säga sjö eller vattendrag. Slam-
met efter reningen rötas och rötgasen renas till bio-
gas. Biogasen används bland annat för att driva 
kommunens stadsbussar. I Eskilstuna är det Energi 
och Miljö VA som är så kallad huvudman för den all-
männa vatten- och avloppshanteringen. I huvudman-
nens åtaganden ingår även att ta hand om  dagvatten, 
det vill säga regn- och smältvatten från gator, par-
keringar, grönytor och andra ytor i tätortsmiljön. 
Tätortens avloppsvatten leds till Ekeby reningsverk. 
DetfinnsävenmindrereningsverkiÄrla,Bälgviken,
Alberga, Hällberga och Näshulta. Reningsverkens 
främsta uppgift är att rena avloppsvatten från hushåll, 
mendetfinnsocksåenheldelindustrierpåkopplade.

I områden som ligger nära kommungränsen mel-
lan Eskilstuna och Strängnäs utreds nu lämpliga 
 systemlösningar (enskilda lösningar, gemensam-
ma lösningar med egen försörjning eller kopplat 
till  kommunalt system eller rena kommunala VA- 
system). Här tas lösningar med kommunalt VA från 
Strängnäs respektive Eskilstuna med i bedömningen.

Genom fördröjningen möjliggörs också en rening på 
ett naturligt sätt under dagvattnets väg till  recipienten. 
En så kallad öppen dagvattenhantering kan tilläm-
pas i parker och grönområden. En grundläggande 
 princip är att arbeta med försänkningar i en terräng 
som fungerar för andra ändamål vid sidan om att vara 
en buffert i samband med stora regn. Till exempel 
kan bollplaner och andra plana gräsklädda ytor för-
sänkas i förhållande till omgivningen och tjäna som 
tillfälliga bassänger. Samtidigt kan hydrologiskt och 
biologiskt värdefulla trädbestånd i svackor och slutt-
ningar utnyttjas för att bromsa avrinningen. Nämnda 
systemgerförutsättningarförstorflexibilitet iytor-
nas funktioner och kapacitet i kvarhållande av vatt-
net. Denna hantering innebär också, att vattnet är 
synligt hela vägen, vilket ger både estetiska kvaliteter 
och ett rikare växt- och djurliv. Samtidigt finns en
pedagogisk vinst i att synliggöra vattnets kretslopp. 

Där ledningar under mark används för avledning av 
dagvatten ska alltid säkerställas så kallade  sekundära 
avrinningsvägar, där vattnet kan rinna fram när det 
är fullt i ledningssystemet. Det kan röra sig om lätt 
försänkta grönytor, svackor i terrängen, gång- och 
cykelvägar eller sekundära gator. Detta system 
 kräver en strategisk bedömning primärt i detalj-
planeprocessen, helst i samband med planbesked. 

I befintliga bebyggelseområden kan fördröjning
åstadkommas genom att ”kapa av” ledningar och
leda ut dagvattnet över parker och grönytor där förut-
sättningarfinns.Generelltminskadandelhårdgjorda
ytor, ökad andel grönska, sedumtak, försänkning av 
bollplaner och gräsytor för tillfällig fördröjning är 
andra metoder. Särskilt i industriområden med sina 
stora tak kan volymen vatten som behöver  hanteras 
minskas med hjälp av ”gröna tak” (sedumtak).

 Se  Del 3 Riksintressen, miljö- och riskfaktorer:   
 Översvämning

Ställningstaganden
   På översiktlig nivå i stadslandskapet skapa  

 en struktur för öppen hantering av dagvatten   
 genom att reservera låglänta områden och   
 möjliga avrinningsvägar i ett sammanhängande   
 system, och med grund i detta bygga ett system  
 av”trösklar”,därvattnetbromsasuppochför-
 dröjspåsinvägmotutflödetirecipienten.

Förorenatdagvattenfråntrafikytorskasärskiljas
 från det rena från tak, gång- och cykelbanor, torg  
 med mera. Inom områden med kombinerat av  
 loppssystem ska så långt möjligt bevaras icke   
 hårdgjorda ytor.

  I samband med nybyggnation ska huvud- 
 principen vara, att avrinningen efter exploatering  
 inte  ska överstiga den naturliga, alltså den som  
 fanns före exploatering och hårdgörning av mark.

 Vid detaljplanläggning för nybyggnation ska  
 tidigt i processen göras en bedömning av natur  
 liga avrinningsvägar inom och, särskilt, ut ur   
 området och så långt möjligt anpassa bebyggelse 
 strukturen efter detta. Dessutom ska säkerställas  
 sekundära avrinningsvägar t ex  längs sekundära  
 gator, cykelvägar och genom parker.

   I största möjliga utsträckning minska den volym  
 dagvatten som måste omhändertas genom att   
 tillämpa LOD, bland annat föreskriva LOD på   
 tomtmark.

   Utforma fördröjningsanläggningar som dammar  
 och våtmarker på ett sådant sätt att de    
 ger estetiska mervärden i stadsmiljön och   
 så att de samtidigt kan öka biologisk värden.  

   På tomtmark kan genom bestämmelse regleras   
 hur byggnad ska placeras, lämplig grund-  
 läggningsnivå, storlek på grönytor och  
 system för omhändertagande av dagvatten.
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Vattentäkter
Dricksvattenproduktionen till 85 000 personer sker 
främstiHyndevadsvattenverk.Detfinnsävenmindre
vattenverk i Ärla, Bälgviken, Alberga och Näshulta. All 
VA-verksamhet ska bedrivas långsiktigt och hållbart ur 
både ekonomisk och miljömässig synvinkel. Idag ställs 
hårda krav från myndigheterna om att dricksvatten-
produktionen och distributionen ska ske på ett säkert 
sätt och att vattnet håller hög kvalitet. Detta medför, att 
VA-huvudmannen måste ta fram metoder för att skyd-
da råvattnet för att säkra både kvalitén och leveransen.
Vattenmyndigheten har tagit fram åtgärdsprogram 
och miljökvalitetsnormer utifrån den ekologiska och 
kemiska statusen för Hjälmaren, Eskilstuna-ån och 
Mälaren. Miljögifter liksom övergödning via diken och 
vattendrag är de största miljöproblemen i regionen. 

Den kommunala dricksvattenförsörjningen är sårbar 
på grund av kraven på kvalitet på råvattnet, läget och 
att reservvattentäkt saknas. Dricksvattenförsörjning-
enskasäkerställasiettflergenerationsperspektivbåde
vad gäller kvalitet och kvantitet, bl a genom skydds-
områden och föreskrifter. Ingen näringsverksamhet 
är förbjuden i någon av skyddszonerna, däremot 
 reglerar skyddsföreskrifter till exempel användning 
av bekämpningsmedel och hantering av petroleum-
produkter. Även vattendirektivets åtgärdsprogram 
ställer krav på åtgärder på verksamheter för att för-
bättra den kemiska och ekologiska statusen i vatten-
dragen. Skyddsföreskrifterna och åtgärdsprogrammet 
 samverkar.

 Se Del 3 karta Skyddsområde för vattentäkt

Verksamhetsområden för VA
Verksamhetsområden fastställs utifrån den strate-
giska VA-planen. I denna vägs samman i en modell 
 kriterier som belastning från bebyggelse i nuläget, 
framtida  bebyggelse, ekonomiska förutsättningar, 
 miljöbelastning, myndighets- och andra krav samt 
hälsoaspekter.  Resultatet ger underlag för beslut om 
hur vatten- och avloppsförsörjningen ska lösas i varje 
enskilt fall.

Varianter av godkänt avlopp
Kommunalt vatten och avlopp inom verksamhetsområde för  
allmänt VA: Utbyggnaden fram till fastigheten genom-
förs av Eskilstuna energi och miljö AB. Inom fast-
igheten ombesörjer fastighetsägaren  installationerna.

Kommunalt vatten och avlopp i form av  gemensamhetsanläggning 
inom eller utanför  verksamhetsområde för allmänt VA:  
Utbyggnaden  mellan den kommunala  huvudledningen 
och de  enskilda fastigheterna sker via en 
 samfällighetsförening.

Utanför verksamhetsområde för allmänt VA:  Enskilt 
 avlopp för en fastighet. Fastighetsägaren inrättar 
mindre avloppsanordning på den egna fastigheten.

Utanför verksamhetsområde för allmänt VA:  Enskilt  avlopp 
förflerafastigheter.Flerafastighetsägareinrättartill-
sammans en  avloppsanläggning med lokal rening i 
närhet av fastigheten.

Ställningstaganden
  Vattenförsörjning och omhändertagande av   

 avloppsvatten inom kommunen ska lösas på   
 ett sätt som är långsiktigt fungerande för de   
 boende, lämpligt för den aktuella platsen   
 och uthålligt för miljön. 

  Detskafinnasfastställdaochaktuellavatten- 
 skyddsområden och föreskrifter för de  
 kommunala vattentäkterna. I all kom-
 munalplanering och i beslut som rör  
 verksamhet inom vattenskyddsområden 
 ska hänsyn tas till föreskrifterna.

 Se Del 3 Riksintressen. miljö och riskfaktorer:  
 Risk och skyddsobjekt

  Kommunal VA-försörjning ska tillhandahållas   
 inom fastställt verksamhetsområde. 

  Kommunen ska säkerställa strategiska mark-  
 och vattenområden för en eventuell reservvatten 
 täkt genom vattenskyddsföreskrifter.

  Vid planering av ny bebyggelse ska hänsyn tas   
 till den strategiska VA-planeringen, så att resurs- 
 effektivitet nås och så att fortsatt exploatering   
 är möjlig utifrån kriterierna i VA-planen.

   Olika tekniker för VA-hantering tillämpas på   
 olika platser beroende på bland annat markens   
  beskaffenhet.

   Andelen enskilda lösningar för avloppshantering  
 ska minska. 
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Tillgången till öppen IT-infrastruktur med hög 
 kapacitet underlättar distansarbete och distansstudier, 
 speciellt på landsbygden.   

 Se Del 2 Grunddrag i mark- och vattenanvändning:  
  Bostäder och boende (Landsbygd) och Näringsliv

Ställningstaganden
  Eskilstuna kommun ska säkerställa att ett öppet  

 ortssammanbindande bredbandsnät med hög
 kapacitetfinnstillgängligtförkommunens 
  medborgare, organisationer och näringsliv.

  Vid detaljplanläggning förespråkas öppen IT-  
 infrastruktur.

Befintligmastfrizonbörbevarastillsannat
 beslutas. 

  Placering av nya master ska följa kommun- 
 fullmäktiges fastställda riktlinjer från juni 2002.

Energiförsörjning 
Att investera i långsiktigt hållbara energisystem 
är nödvändigt för att Eskilstuna ska fungera och 
 utvecklas ekologiskt och ekonomiskt hållbart.  Genom 
att fokusera på stimulans av förnybara energislag 
lägger vi också grunden till ett innovationsklimat 
som kommer att tjäna Eskilstunas konkurrenskraft 
väl. Gröna investeringar skapar också nya jobb. 

Fortsatt satsning på biobränsleeldad kraftvärme-
produktion, närvärmelösningar och  lågtempererad 
fjärrvärme, parat med satsningar på solvärme utanför 
fjärrvärmeområdet ger låg klimatpåverkan. Klimat-
planen omfattar en stor satsning på solenergi, både 

på kommunala byggnader och hos alla fastighets-
ägare med lämpliga tak i Eskilstuna.  Solcellsfält kan 
ocksåkommaifrågaframöver.Detfinnsävenenstor
 potential för vindkraft i kommunen.

Steg ett i ambitionen att minska energibehov för upp-
värmning är att i första hand bygga i klimatmässigt 
gynnsamma lägen. Det innebär i praktiken att utesluta 
kalla lägen som norrsluttningar, höjdkrön i blåsiga 
 lägen och smala dalgångar. Dalgångar är ofta utsatta 
på mer än ett sätt för ogynnsamt lokalklimat genom 
både att kall luft ansamlas där och genom ökad vind-
styrka på grund av att vindar pressas ihop – ofta  samlas 
också dagvatten från omgivningarna i dalgångar.     

 Se Del 2 Grunddrag i mark- och  
 vattenanvädnning: Bostäder och boende 

I Eskilstuna finns en biobränslebaserad fjärr- 
värmeanläggning. En sådan anläggning är ett bra upp-
värmningsalternativ genom att den ger en låg klimat-
påverkan. Värmeproduktionen kan kombineras med 
elproduktion i form av kraftvärme. Eskilstunas bio-
bränsleeldade kraftvärmeverk ger elproduktion och 
värme som restprodukt med i princip  nollutsläpp av 
CO2. 

För att stadsplaneringen ska ge förutsättningar för 
fjärrvärme, så gäller både att ny bebyggelse plane-
ras inombefintligt fjärrvärmeområdeochattdenär
tät. Ett fjärrvärmenät måste nyttjas för att systemet 
ska fungera, vilket gör det problematiskt att leverera 
till få kunder i ett stort område. Fjärrvärme bör för- 
ordas i exploateringsskedet för tät bebyggelse, men 
även för att motverka att bebyggelse projekteras med 

direktverkande el för uppvärmning. Ett  dilemma i 
samband med ny bebyggelse kan vara, att höga krav 
på energieffektivitet i nya byggnader kan motverka 
optimala förutsättningar för fjärrvärmeproduktionen. 
Effektivavärmepumparfinnsidagochdärutbyggnad
av fjärrvärme inte är lämpligt kan värmepump eller  
pelletsbrännare vara bra alternativ.   

Fjärrkyla produceras i storskaliga anläggningar 
och distribueras som kallt vatten till kunder med 
stort kylbehov. Fjärrkyla är ett effektivt sätt att 
 tillgodose kylbehovet i tät stadsmiljö, speciellt för 
kontors- och affärslokaler. Fortsatt utbyggnad av 
fjärrkyla bidrar till en effektivare energianvändning.

Ställningstaganden
   Med syftet att minska behovet av uppvärmning  

 ska bebyggelse i första hand placeras i  lokal-  
 klimatiskt gynnsamma lägen med tanke på    
 solinstrålning och vindskydd.

  Värmehushållning / värmetäthet eftersträvas   
 genom att hus placeras tätt och sammanhållet   
 mot gata eller torg.

  Markreservat på bostadstomt ska säkerställa   
 möjlighet för anläggningar för lokalt utvunnen   
 eller lokalt producerad förnybar energi, värme-  
 lagring eller fjärrvärmeledning.

  I exploateringsavtal förordas fjärrvärme där så 
 är lämpligt.

  I den fysiska planeringen ger kommunen  
 förut sättningar för fjärrvärme som upp- 
 värmningsalternativ i tätbebyggda utbyggnads- 
 områden  och fjärrkyla vid nybyggnation. 

IT och telekommunikation
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Tillståndsprövning
Miljöbalken reglerar tillståndsprövningen för vind-
kraftverk. Anmälningsplikt till kommunens miljökon-
torgällerförvindkraftverköver50meter,tvåellerfler
vindkraftverk i grupp samt varje tillkommande verk 
som står tillsammans med ett annat verk. 

Miljötillstånd behövs för två eller fler verk där
 totalhöjden överstiger 150 meter och för sju eller 
fler verk där totalhöjden överstiger 120meter. Det
krävs också miljötillstånd för varje tillkommande 
verk som tillsammans med befintliga verk innebär
att man  kommer upp i tillståndsgränsen och för varje 
 tillkommande verk i en redan tillståndspliktig grupp-
station.

Bygglov krävs för:
  vindkraftverk högre än 20 meter
  om det placeras på ett avstånd från tomt- 

 gränsen som är mindre än kraftverkets höjd
  monteras fast på en byggnad
  har en vindturbin med en diameter som  

 är större än tre meter. 

Eskilstuna tar genom den översiktliga planeringen 
sin del i det kommunala planeringsansvaret. Över-
siktsplaneringen är det verktyg som kommunen har 
för att avväga motstående  intressen genom att den är 
ett underlag för beslut som rör hushållning med mark 
och vatten. En kartläggning har gjorts som visar på de 
områden möjliga för prövning av vindkraft. 

 Se digital karta eskilstuna.se/framtid >Teknisk   
 försörjning >vindkraft
 Se karta Potential Vindkraft 

Ett av underlagen för denna karta liksom till framtida 
vägledning för  bedömning av lämplighet för vind-
kraftverk i det  enskilda  fallet är en kommuntäckande 
landskapsanalys.

Energimyndigheten kommer att se över  riksintressena 
för vindbruk. I dagsläget finns inga vindkraftverk i
kommunen,detfinnsdockflerabeviljadeochgiltiga
bygglov för vindkraftverk i  Eskilstuna kommun I 
översiktsplanen behandlas inte mindre vindkraftverk 
som exempelvis gårdsverk.

Vindkraft 
Vinden är en förnybar och ren energikälla, vars  energi 
omvandlas till elektricitet genom att kraft överförs 
från vindkraftverkens blad till en generator. Det 
krävs normalt vindhastigheter mellan 4 och 25  meter 
per sekund för att vindkraftverk ska producera el. 

Riksdagen har satt upp en planeringsram som syftar till 
att det år 2020 ska vara möjligt att bygga vindkraft för 
en elproduktion på 30 TWh (terawattimmar). Jämfört 
med de 6,1 TWh som vindkraften producerade 2011 
motsvarar det en utbyggnad, som det är nödvändigt 
att ha handlingsberedskap för. Vindkraften utgjorde 
i slutet av 2011 4,2 procent av Sveriges elproduktion. 
Det fanns då cirka 2000 vindkraftverk i landet. Vind-
kraftverken har blivit större och fått allt högre effekt, 
idag ligger de vanligtvis på 2-2,5 MW, genererar ca 
4,5-5,5 GWh el per år och är ca 150–200 meter höga. 
Efter ca 7-8 månader har ett vindkraftverk produ- 
cerat lika mycket energi som det gått åt att tillverka det.

Målsättning för vindkraft i Eskilstuna
Eskilstuna kommun har som mål att kraftigt reducera 
utsläppen av växthusgaser, för att nå nära nettonoll-
utsläpp till 2050. En ökad produktion av vindkraftsel 
är en viktig del i detta arbete. Det är goda förutsätt-
ningar för vindkraft i Eskilstuna eftersom det både 
finnstvåutpekaderiksintresseområdenförvindbruk,
områden med särskilt god potential för vindkraft, till-
sammans med en rad andra områden i kommunen. 

Förutsättningar i Eskilstuna    
Eskilstuna kommun har goda förutsättningar för 
vindkraft. Här finns två utpekade riksintresseom-
råden för vindbruk, ett i Mälarmården och ett i 
 Näshulta-området. Enligt miljöbalken (3 kap. 8 § MB) 
ska områden som är av riksintresse för vindkraft skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan försvåra en utbyggnad.  
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Bygglov krävs dock inte om en  vindkraftsanläggning 
har tillstånd enligt miljöbalken. Miljötillstånds- 
prövningen görs av länsstyrelsen om vindkraftverken 
byggs på land och av  miljödomstolen om de byggs 
till havs. Innan länsstyrelsen eller  miljödomstolen 
prövar ansökan ska samråd genomföras med myn-
digheter, föreningar, allmänheten och övriga berörda. 
Samrådets omfattning regleras också i miljöbalken. 
Kommunen är remissinstans och dessa riktlinjer och 
översiktsplanen används som underlag för prövning-
en. Kommunens tillstyrkan krävs för projekt som till-
ståndsprövas enligt miljöbalken.

Landskapsanalys
I samband med att vindkraftsanlysen genomfördes 
togs en kommuntäckande landskapsanalys fram. I 
dennabeskrivsett50-talkaraktärsområdendefinierade
utifrån särdrag i landskapet med  utgångspunkt i rums-
skapande vegetation och  topografisk kontur. För
 varje karaktärsområde anges känsligheten för nya 
 inslag i form av bebyggelse och andra anläggningar 
som vägar och vindkraftverk.

 Se landskapsanalys (WSP Samhällsbyggnad 2011).

Vindkraften är generellt positiv för regionala och 
 globala naturvärden, eftersom den bidrar till minskad 
växthuseffekt, mindre försurning och övergödning, 
mindre utsläpp av luftföroreningar och bättre luft-
kvalitet, men kan lokalt påverka naturvärden negativt 
på olika sätt. Vindkraftverk förekommer ofta som 
symbol för förnyelsebar energi. Denna innebörd ger 
vindkraftverk ofta ett positivt intryck hos människor.

Miljönyttan med vindkraft anses stor samtidigt som 
det gäller att lokalisera och bygga kraftverken så att 
omgivningen påverkas så litet som möjligt.  Människor 
påverkas direkt och mätbart genom till exempel 
 buller och skuggor och indirekt genom till exempel 
 upplevelsen av visuell påverkan. Natur- och kulturmil-
jön kan också påverkas och därmed områdets förutsätt-
ningar och attraktion för rörligt friluftsliv och turism. 

I öppet landskap där siktlinjerna är fria blir 
 vindkraftverk synliga inom ett relativt stort  område. 
Från utsiktspunkter i än högre grad. I kraftigt kupe-
rade landskap bidrar kuperingen till att dölja vindkraf-
tetablering i vissa siktlinjer.

Inverkan på platsen  
För att vindenergin ska kunna utnyttjas optimalt krävs 
en betydligt större yta kring varje vindkraftverk än 
den bebyggda ytan. Vid byggande och underhåll av 
vindkraftverk krävs till exempel goda vägförbindel-
ser och parkeringsytor. Transporten av olika typer av 
vindkraftverk ställer varierande krav på vägkvaliteten, 
men vanligen räcker det med grusvägar i normal stan-
dard. Skogs- och traktorvägar måste dock oftast rätas 
ut, förstärkas och breddas. En annan viktig faktor i 
sammanhanget är anslutningen till elnätet. 

Skyddsavstånd kring vindkraftsverk
Vindkraftsanalysen baseras på följande skyddsav-
stånd: Buller och skuggvandring är två faktorer 
som avgör vindkraftverkens placering i förhållande 
till bostäder. Därför ska vindkraftverk inte place-
ras närmare ett bostadshus än 400 m. Av säkerhets-
skäl gäller 150 m skyddsavstånd i förhållande till 
större vägar och järnvägar och 200 m runt kraft-
ledningar, transformatorstationer och flygplatser.

Vindkraften kan ha påverkan på djurlivet, främst 
berörs fåglar och fladdermöss. Djurens generella
 rörelsemönster i ett område  måste därför analyseras 
vid lokaliseringsprövning.

Trots att verken är rejält höga, uppfattas de av de 
flestasomsmäckraochtilltalande.Destängerheller
inte i så hög grad av siktlinjer i landskapsbilden. 
 Däremot kan de genom propellerrörelsen  komma 
att dominera i ett närlandskapp genom att blicken 
 instinktivt dras till sådant som rör sig. Detta skiljer 
dem från andra storskaliga vertikala element som 
master och bropelare. Den mänskliga blicken dras 
automatiskt till föremål som rör sig, och det gör att 
vi lätt fokuserar på vindkraftverk i en landskapsbild. 
 
Större och högre verk ger långsammare rotation och 
ett lugnare intryck än ett litet. Större vindkraftverk 
ger också högre energiproduktion än små vindkraft-
verk. Hur vi upplever vindkraft beror också mycket 
på väder, ljus och årstid. En vindkraftspark kan upp-
levas mycket olika en vårdag, badande i solljus och 
en mulen, mörk höstdag. Väder- och ljusförhållan-
dena är olika på olika platser och därför kan upp-
levelsen av vindkraftverk bli olika på olika platser. 

Landskapets struktur har en avgörande betydel-
se för hur verket upplevs. I ett storskaligt land-
skap med låg komplexitet - t ex ett ensartat skogs-
landskap, ett större slättlandskap eller ett större 
vattenrum, där det i huvudsak saknas jämförelse-
objekt – fördras vindkraftverk vanligtvis av fler.
I ett landskap med stor komplexitet – ett mosaikland-
skap - särskilt ett kuperat med omväxlande öppna och 
slutnalandskapsrum-kanett”felplacerat”kraftverk
skapa disharmoni. Boverkets rekommendation är, 
att vindkraftverk i första hand ska placeras i redan 
 exploaterade områden som industrilandskap, hamn-
områden, större vägstråk eller kraftledningsstråk etc. 
I andra hand i storskaliga landskapsrum enligt ovan 
och om möjligt helt undvikas i utpräglat småskaliga 
mosaiklandskap. Viktigt är generellt att samverka med 
landskapets karaktär så att man t ex håller sig inom ett 
och samma landskapsrum vid en etablering.
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Tillstånd enligt miljöbalken
För att få bygga en vindkraftpark med fler än sex
vindkraftverkellerfleräntvåvindkraftverksomöver 
150 meter krävs tillstånd enligt miljöbalken. Sådant 
tillstånd krävs också alltid när vindkraftverken byggs 
till havs. Prövningen görs av länsstyrelsens miljö-
prövningsdelegation om vindkraftverken byggs på 
land och av miljödomstolen om de byggs till havs.

Tillståndet för att bygga och driva en vindkraftpark 
brukarinnehållafleravillkor.Detkanexempelvisröra
sig om att ljudet från anläggningen inte får översti-
gaenvissnivåsamtattkontrollprogramskafinnas.

Innan miljödomstolen prövar ansökan ska  samråd 
 genomföras med myndigheter,  föreningar,  allmänheten 
och övriga berörda.  Samrådets  omfattning regleras 
också i miljöbalken.

Ställningstaganden

Lokalisering av vindkraftverk
  Riksintresseområden för vindbruk i Eskilstuna   

 kommun hävdas. I samband med prövning   
 bedöms vilka hänsyn som krävs till värden i land 
 skapet, bland annat skyddad natur och kultur- 
 miljöer.Dettagällersärskiltnärflerariks- 
 intressen överlagrar varandra.   

  Vindkraft ska om möjligt prioriteras i områden   
 med goda förutsättningar för att större    
 ansamlingar av verk kan rymmas, med  
 kompletteringar vartefter.    

   I riksintresseområden prioriteras grupper om  
 fleräntreverk(såkalladevindkraftparker).

  I de områden som i karta pekas ut som möjliga  
 förprövningfinnsbravindförutsättningarsamt
 endast ett fåtal motstående intressen. I dessa   
 områden ska annan exploatering som försvårar  
 vindkraftutbyggnad undvikas.     

  Vid lokalisering av vindkraftverk vägs in hän- 
 syn till värdefulla natur- och kulturmiljöer samt  
 miljöer med betydelse för besöksnäring och     
 friluftsliv.

  Så långt möjligt ska vindkraftverk samspela med  
 landskapets linjer och strukturer. Det innebär,   
 attgrupperingaravverkinteböromfattaflera, 
 åtskilda landskapsrum liksom att placeringar   
 bör följa linjeringen av en väg eller riktningen  
 på en dalgång.

  Vindkraftverk placeras i första hand i sådana  
 områden som redan är ianspråktagna av större   
 vägstråk, kraftledningsstråk, etc.

Prövning av platsens förutsättningar
  Prövning görs av länsstyrelsen beroende på  

 vind kraftverkens storlek och antal, varvid  
 kommunen är remissinstans.  

  I samband med prövning av vindkraftverk ska   
 samråd ske med angränsande kommuner inom  
 3 km på land och inom 7 km över vatten.   

  Hellre få och större grupper (>10) av vind- 
 kraft verk än många små med färre verk, avstånd 
 lämpliga ur visuell synpunkt mellan enskilda 
 verk och mellan grupper av verk varierar,    
 särskilt i skogslandskapet, och måste 
 bedömas i varje enskilt fall.  
 Ett avstånd på cirka 2 km  
 tjänar som riktmärke.  

  Vid etablering ska förutsättningarna för fortsatt  
 markanvändning av jordbruk och skogsbruk   
 undersökas för optimering.

  Värdefulla kulturmiljövärden liksom värdefullt   
 lokalt växt- och djurliv ska kartläggs och störning 
 ar minimeras vid detaljlokalisering av vindkraft  
 verk samt vid byggande, underhåll och  
 nedmontering.

  Allmänna principer för att undvika kollisionsrisker  
 medfåglarochfladdermössenligtnaturvårds- 
 verkets utredning bör iakttas.
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Karta - Potential vindkraft

Potentiell vindkraft
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Solenergi 
Solfångare kan ge såväl solcellsel som  solvärme. 
Solenergi för elframställning via solceller har 
 blivit kostnadseffektivt och bör beredas väg för 
vid  sådan ny  bebyggelse som har förutsättning-
ar för god solinstrålning mitt på dagen (kl 10 till 
14).  Kommunen har som mål i klimatplanen att 
till 2020 ska 10% av den egna elförbrukningen 
 komma från solelsproduktion, vilket bl a innebär 
att integrerasolel isåvälnysombefintligarkitektur.

Ställningstaganden
  Goda lägen för solinstrålning ska prioriteras i   

 samband med detaljplanläggning. 

  Solcellsel gynnas i samband med nybyggnation. 

  Nya inslag i stadsbilden i form av t ex sol- 
 paneler uppmuntras. Krav ska ställas på estetisk  
 utformning.

  Eskilstuna kommun ska vid tecknande av nya   
 markanvisningsavtal aktivt uppmuntra till att   
 solenergi främjas – både i egen produktion,   
 i ägardirektiv till kommunala bolag och vid andra  
 överenskommelser för ny- och ombyggnation.

Hantering av restmaterial / avfall
Restmaterialhanteringen i Eskilstuna ska vara krets-
loppsbaserad. Det innebär att ämnen som utvinns ur 
naturen och de produkter som människan gett upp-
hov till i så hög grad som möjligt ska återanvändas, 
återvinnas och i sista hand omhändertas för destruk-
tion. Detta ska ske på ett uthålligt sätt med minsta 
möjliga resursförbrukning och utan att naturen skadas.

Återvinningsanläggningar
Idagfinnsenmodernåtervinningscentral ikommu-
nen vid Lilla Nyby. I och med en rad tekniska för-
bättringar har andelen avfall som kan återvinnas ökat 
radikalt. En stor andel av matavfallet kan numera tack 
vare optisk sortering användas för biogastillverkning. 

Miljöbelastningen från deponerat avfall ska 
 minska. Avfall till deponering ska vara väl  sorterat, 
kontrollerat och omhändertas på ett miljörik-
tigt sätt. Nedlagda deponier ska inte utgöra risk 
för hälsa och miljö. Före detta deponier kan 
vara dolda under markytan och inte sanerade. 

Nya platser för återvinning – s k kretsloppsparker – 
riktar sig till allmänheten. Tanken är att dessa platser 
även ska inrymma second hand-försäljning och andra 
kretsloppsbaserade aktiviteter. Sannolikt blir dessa 
platser viktiga träffpunkter, t ex för äldre. De bör där-
för vara lätta att nå och samtidigt attraktiva platser att 
vistas på. Viktigt är också att verksamheten i sig inte 
ger upphov till negativa blickfång i landskapsbilden.    

Ställningstaganden
  Nedlagda deponier ska vara kartlagda och väl   

 kända.

  På och nära föredetta avfallsdeponier ska platsen 
 i första hand saneras och i annat fall inte alls   
 bebyggas.    

  Mark ska på sikt avsättas i strategiska lägen för: 
 - Framtida kretsloppspark 
 - Återvinningscentraler, i stadens utkanter, t ex 
  nära Ekeby reningsverkanläggningar för 
  förpackningsåtervinning   
 - Våtkompostering.

  Framtida återvinningsstationer –placeras i  lägen  
 tillgängliga med kollektiva färdmedel och där   
  anläggningen har förutsättningar att bli ett  
 neutralt eller positivt inslag i landskapsbilden.

 Se Eskilstuna kommuns Avfallsplan 2013
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Trafik- och bebyggelsestrukturen ska anpassas till
ett mer effektivt och uthålligt samhälle. Planering-
en utgår från befintlig infrastruktur samt tillämp-
ning av fyrstegsprincipen. Det är viktigt att utgå 
från ökad tillgänglighet utan att bil behöver använ-
das. God tillgänglighet med kollektivtrafik kom-
binerad med god turtäthet ska ge förutsättningar 
för ökad andel kollektiva lösningar i förhållande till 
andelen biltrafik. Attraktiva och gena stråk för gå-
ende och cyklister är ett alternativ för boende inom 
3-5 km från centrum och andra viktiga målpunkter.

Godstransporter på väg (lastbilsandel) ska minskas, 
vilket innebär att det ska skapas bättre förutsättningar 
för transporter på järnväg. Planindikatorer som till 
exempel restidskvotermellanolika trafikslagskaan-
vändas vid planering av tillkommande bebyggelse. 
Planindikatorer är viktiga verktyg att visa lämplighet 
av olika lokaliseringar avseende hållbara transporter. 

Fyrstegsprincipen
Steg 1 - Påverka valet
Åtgärder som påverkar transportefterfrågan och 
val av transportsätt exempelvis planering, påverkan, 
reglering eller information.

Steg 2 - Använd effektivare
Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av exempel-
visbefintligtvägnät.Detkanvaraåtgärdersomtill
exempel ändrade hastigheter eller att separera olika 
typeravtrafik,exempelvisattfordonstrafiksepareras
från gång- och cykelvägar.

Steg 3 - Förbättra
Förbättringsåtgärder i transportsystemet till exempel 
kurvrätningar, breddningar eller nya av- och påfarter.

Steg 4 - Bygga nytt
Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder.

 Se Del 2 Grunddrag i mark- och vattenanvändning:   
 Bostäder och boende

	 Se	Eskilstuna	kommuns	Trafikplan
 
Ställningstaganden

  Fyrstegsprincipen tillämpas.

  Tillgänglighet ska öka utan att behovet av  
 personbilstransporter ökar.

  Ökad satsning i infrastrukturen för att stärka  
 kollektivtrafikiförhållandetillbiltrafik.

  Restidskvoter cykel, buss kontra bil ska ligga som  
 grund i den fysiska planeringen.

  Förutsättningar för godstransporter med järnväg  
 stärks genom att avsätta mark för hanteringen. 

  Ny bebyggelse lokaliseras - där så är möjligt - till  
 befintligaochnyakollektivtrafikknutpunkter
 eller stråk.

  I direkt anslutning till sådana vägar som frekvent  
 används för miljöfarliga transporter ska risk- 
 analyser göras i varje enskilt fall.    

  Platser för enkla byten mellan olika transportslag  
 är viktiga för så kallade intermodala resor och är  
 ett led för ett hållbart transportsystem.   

Utformatrafikmiljöianslutningtillplatserdär 
 många barn rör sig som skolor, förskolor, större  
 lekparker m m utifrån vad barn upp till 12 år kan  
 hantera.

Gång
Planering av bebyggelse ska utgå från människan och 
dess rörelsemönster och behov. Gena, säkra samt 
trygga gångvägar är viktigt att värna. Attraktiva stads-
rum ska inbjuda flera att gå. I promenadtakt upp- 
lever vi med våra sinnen närmiljön. Därför är det vik-
tigt att ha en omsorg och variation i utformningen av 
denna zon. För att åstadkomma detta krävs ett tillräck-
ligt utbud av promenadvägar. En gångvänlig stad är 
en mänsklig stad för alla att bo i, arbeta i och besöka. 
Barnens förutsättningar att nyttja gångsystemet ska 
beaktas, särskilt ur säkerhets- och trygghetssynpunkt. 
Detsamma gäller för funktionshindrade och äldre.

 Se karta Till fots i staden

Ställningstaganden
  Planera bebyggelse utifrån attraktiva, heltäckande,  

 sammanhängande, gena, säkra, trygga och barn- 
 säkra gångvägnät.

  Tillgängligheten för barn, funktionshindrade och  
 äldre ska sätta normen för den fysiska utform-  
 ningen av gångvägar.

 I Eskilstuna centrum ska fotgängarnas fram- 
 komlighet, trygghet och säkerhet särskilt beaktas  
 i utpekade zoner och stråk.

Detskafinnasetttillräckligtutbudav 
 promenadvägar och leder i såväl städerna som i  
 de mindre tätorterna och på landsbygden.

Transporter
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45

Cykel
Cykel ska vara normen vid planeringen för person-
transporter istället för bil. Inom 5 km från centrum 
i Eskilstuna och Torshälla ska cykel prioriteras. Prio-
riteringen innebär gena, säkra och trygga cykelvägar 
till viktiga målpunkter som till exempel skolor, större 
arbetsplatser, handelsområden och större fritidsområ-
den. Viktigt är att barriäreffekter minimeras för att un-
derlätta hela resan. Barns förutsättningar att utnyttja 
cykelnätet ska beaktas, särskilt ur säkerhets- och trygg-
hetssynpunkt. Parkeringar för cykel är viktiga förutsätt-
ningar för att främja cykling i Eskilstuna. Byte mellan 
cykelochandratrafikslagvidviktigamålpunkteroch
mötesplatser ska underlättas med bland annat säkra 
parkeringar med tak och eventuellt annan cykelservice.

Ån, motorvägar och järnvägar skapar barriärer 
som förhindrar gena stråk i Eskilstuna. Viktigt är
att barriäreffekter minimeras för att underlätta 
hela resan. Broar över ån och planskilda korsningar
underlättar för fotgängare och cyklister att ta sig 
 snabbare igenom staden.

  Se karta Att välja cykel som transportmedel

Ställningstaganden
  Ny bebyggelse lokaliseras utifrån gena, säkra 

och trygga cykelstråk till målpunkter.

Cykelavstånd från centrum på cirka 5 km
ska vara norm för planering av bostäder och
större arbetsplatser.

Barnperspektivet ska väga tungt – särskilt viktigt  
 är en säker cykelväg till och från skolan inom   
 skolans upptagningsområde.

Detskafinnasettattraktivt,framkomligt,
heltäckande, sammanhängande och gent cykelnät.

 Antalet trygga och säkra cykelparkeringar i  
 centrum ska öka vid viktiga knutpunkter/mötes- 
 platser. 

Kollektivtrafik
Stadsbyggnadsnämnden har i en avsiktsförklaring fast-
ställt att bilen i fortsättningen inte ska vara norm i sam-
hällsplaneringen. I samma avsiktsförklaring har även 
tre övergripande mål fastställts, nämligen: 1/andelen 
kollektivtrafikresorskadubblerastill2020,2/tillgäng-
lighetentillkollektivtrafikenskaökasamt3/kollektiv-
trafikenskadrivasmedfossilfriadrivmedelsenast2020.
  
Kollektivtrafikens andel av resorna i Eskilstuna ska
öka. Förutsättning för detta är gena och tydliga körstråk 
för bussarna, hög turtäthet samt kortare restider. Inom 
Eskilstuna är Torshälla –Centrum–Borsökna, Skiftin-
ge–Centrum–Stenby,Hällby–Centrum– Viptorp 
och Skogstorp–Centrum–Mälarsjukhuset utpekade 
stråk. För landsbygdstrafiken inom kommunen är
Västermo–Alberga–Centrum–Hällberga–Ärla och 
Bälgviken–Hållsta–Centrum–Sundbyholm utpekade 
stråk för busstrafik i trafikplanen. I översiktsplanen
är framför allt Eskilstuna-Sundbyholm och Eskil- 
stuna-Torshälla utpekade som primära stråk för 
 bussar.  Eskilstuna-Kvicksund är utpekat stråk för 
persontågstrafik.Vidny-ochombyggnationavväg-
nätet ska bussen prioriteras utifrån framkomlig-
het, tillgänglighet och genhet. Busshållplatserna ska 
synliggörakollektivtrafikenochskapagodtrafiksäker-
het, exempelvis enkla och dubbla stopphållsplatser. 

          Se  Del 2 Grunddrag i mark- och vattenanvändning  
         (Bebyggelsestruktur) 
          Se karta Hållbart resande

För att underlätta byte mellan buss, tåg och andra trafik- 
slag ska trygga och säkra bil- och cykelparkeringar an-
läggas i anslutning till hållplatser/stationer. Målsätt-
ningenärocksåattbusstrafikentill2020skadrivasmed
100% fossilfria drivmedel. I framtiden kommer olika 
hybridfordon att bli aktuella och på lång sikt kommer 
renaelfordontroligtvisattdominerakollektivtrafiken.

Spårbundenkollektivtrafikiformavexempelvisspår-
vagn ärbäst tillämplig i städermed stora resflöden.
Investeringskostnaden för spårbundna trafiksystem
är förhållandevis hög. Ett möjligt stråk är dock Tors-
hälla-Eskilstuna-Mälarsjukhuset.

Tillgängligheten till attraktiva  naturområden för 
 friluftsliv och rekreation ska förbättras  genom att 
relaterademtillkollektivtrafikstråk.

 Se Del 2 Grunddrag i mark- och  
 vattenanvändning (Fritid) 

Ställningstaganden
   Bilen ska inte längre vara normen i samhälls-

 planeringen utan resandet med hållbara färdmedel  
 somgång,cykelochkollektivtrafikskaprioriteras.

  Långsiktigt hållbara och särskilt utpekade  
 kollektivtrafikstråkskaprioriterasförbe- 
 byggelse, service och verksamheter. 

 Förutsättningarförbusstrafikskaprioriterasvid
 ny- och ombyggnad av gatunätet, framförallt   
 längsviktigakollektivtrafikförsörjdastråk.

  I anslutning till hållplatser byggs trygga och säkra  
 parkeringar för att underlätta byte mellan trans-  
 portslag. 

   Kommunen verkar för dubbelspår på sträckan   
 Örebro-Eskilstuna-Stockholm samt Eskilstuna-  
 Västerås. 

Tillgänglighetentillkollektivtrafikenskaöka.

   Mark reserveras för eventuell hållplats för tåg 
 vid Odlaren/Mälarsjukhuset.
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Teckenförklaring
!5 Utredningsplatser byte mellan transportslag

Huvudnät cykel - ÖP 2030

Förslag cykelvägar

Förtätningszoner

Befintlig markanvändning/planeringsunderlag
Större vägar

Vägar

Järnväg

Befintlig bostadsbebyggelse

Tätort

Skog

Vatten

0 2,5 5 Km ¹

Eskilstuna

Torshälla

Karta - Att välja cykel som transportmedel
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Karta - Hållbart resande

Teckenförklaring

!5 Utredningsplatser byte mellan transportslag

"@ RI järnväg, stationer för resandeutbyte, befintliga & planerade *

Befintlig järnväg, persontrafik - ÖP 2030

Planerad järnväg, persontrafik

Busslinjer

RI järnväg,  befintliga *

Befintlig markanvändning/planeringsunderlag
Större vägar

Vägar

Järnväg

Kommungräns

Tätort

Skog

Vatten

0 5 10 Km ¹

        * RI          Riksintresse

Antagandehandling 2013-08-29
© Eskilstuna kommun © Lantmäteriet MS2006/1416
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Biltrafik
IEskilstunaskaplaneringavtrafikochbebyggelseleda
till ett minskat resande med bil. Genom att planera 
för minskat bilbehov ska bilresandets andel minska till 
förmånförgång-,cykel-ochkollektivtrafik.Person-
bilstransporterna i tillkommande bebyggelse ska vara 
lägre än dagens genomsnitt för bilresor per hushåll.

Platser för enkla byten mellan olika transportslag är 
viktiga för så kallade intermodala resor och är ett led 
för ett hållbart transportsystem. På landsbygden där 
det saknas kollektivtrafik är detta särskilt angeläget
med utredningsplatser för byten mellan transportslag.

Ställningstaganden
  Personbilstransporterna (km/person) ska minska.  

 Transportbehovet med egen bil i tillkommande  
 bebyggelse ska i genomsnitt vara mindre än i   
 befintligbebyggelse.

 Se Del 2 Grunddrag i mark- och  
 vattenanvändning: Hur vill vi växa?

  Den fysiska planeringen ska styra mot minskat   
 bilresande, t.ex. genom anpassad parkeringsnorm.

 Se Del 2 Grunddrag i mark- och  
 vattenanvändning: Närlingsliv – (Handel)

  Gestaltningsmässigt ska gatans utformning  
 motsvara den skyltade hastigheten.

  I städerna ska kommunen verka för att skapa   
 bilparkeringsplatser i parkeringsgarage och   
 verka för samutnyttjande i parkeringsanlägg-  
 ningar. Vid exploatering ska kostnaden för   
 parkeringsplatser åskådliggöras.  

  Kommunen ska verka för etablering av bilpooler  
 ochgenomdenegnabilflottanstimuleratillökat
 miljöbilsanvändande.  

  Kommunen ska aktivt medverka vid introduktion  
 av ny teknik för eldrift i vägfordon, exempelvis  
 genom inköp/leasing av fordon och elladdnings- 
 stolpar.    

 Se	Eskilstuna	kommuns	Trafikplan

Sjötrafik 
Sjötrafiken ska värnas och ges förutsättningar att
utvecklas i framtiden. Kvicksund, Torshälla lik-
som Sundbyholm har hamnar med viktiga kopp-
lingar för båttrafik, främst för fritids- och turist-
resor till bland annat Västerås och Stockholm. 

Farleden mellan Köping och Västerås/Stora Sandskär 
med tillhörande ankringsområde passerar Kvicksund.  

För turismen är det av värde att kunna ta sig med 
buss från gästhamnen i Sundbyholm till Eskilstuna.

 Se Del 2 Grunddrag i mark- och 
 vattenanvändning: Närlingsliv – (Turism)

 Se Del 2 Grunddrag i mark- och  
 vattenanvändning: Fritid

Ställningstaganden
  Värna och utveckla samband och kopplingar  

 till omgivande hamnar mellankommunalt och   
 regionalt. 

  Farleden mellan Köping och Västerås/Stora   
 Sandskär värnas.

  Platser för enkla byten mellan olika transportslag  
 är viktiga för så kallade intermodala resor och är  
 ett led för ett hållbart transportsystem.   

Gods 
Sträckan Oxelösund-Eskilstuna-Hallsberg utgör en 
del av det nationellt utpekade järnvägsnätet för gods. 
E20 är en del av det nationella vägnätet för gods. 
 Inriktningen är att andelen godstransporter på järnväg 
ska öka. För att åstadkomma detta krävs att en över-
flyttningfrånlastbiltilljärnvägsker.Ökadegodstran-
sporter på järnväg ställer krav på stora områden för 
omlastning och mark för detta ska reserveras. En ökad 
samordning av godstransporter i tätorterna måste ske, 
eftersom utrymmet där är begränsat samtidigt som 
transporterna i sig är miljöbelastande. En samordning 
av transporterna främjar även ett hållbart samhälle.

	 Se	karta	Framtida	godsflöden	och	landskapsvärden	

Transporter av farligt gods ska i första hand ske utanför tätor-
terna. Inom ett avstånd på 150 meter från järnvägen föreslår 
länsstyrelserna en zonindelning som underlag för  riskbedömning. 
Zonerna har inga fasta gränser utan riskbilden för ett aktuellt 
planområde är avgörande för bedömning av lämpliga avstånd. 
Generellt	kan	man	dock	säga	att	det	normalt	inte	ska	finnas	
någon bebyggelse inom 30 meter från järnvägen på grund av 
att detta utrymme erfordras för eventuella räddningsinsatser. 
Ett sådant avstånd medger också en eventuell komplettering av 
riskreducerande åtgärder vid förändrad risksituation, ger bättre 
bullerreduktion och möjliggör framtida spårkompletteringar.

Ställningstasganden
  Öka godstransportandelen via järnväg i  

 förhållande till transporter via lastbil.

   Mark reserveras för omlastning av gods i  
 strategiska lägen.

  Transporter av farligt god leds utanför tätorterna.  
 Mark reserveras för godsstråk väster om staden  
 (infrastrukturkorridor).

 RangerbangårdeniGredbyflyttastillGunnarskäl.

  Samordning av godstransporter i tätorterna efter- 
 strävas. 
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Teckenförklaring
Utredningsområde verksamheter/industri

Omvandlingsområde verksamheter/industri

Utbyggnadsområde verksamheter/industri

Befintliga verksamhets-/industriområden

!P Befintliga logistikpunkter

R Förslag logistikpunkter

!R Planerade logistikpunkter

"‡ RI järnväg, bangårdar, terminaler, mm, befintliga & planerade *

Riksintresse järnväg,  befintliga

Befintlig järnväg, godstrafik - ÖP 2030

Planerad järnväg, godstrafik

Utredning infrastrukturkorridor

Naturreservat

Riksintresse kulturmiljövård

po po po po
po po po poSkyddsområde vattentäkt

Förslag skyddsområde ytvattentäkt
Primär zon A

Primär zon B

Sekundär zon 

Sekundär zon (50 m)

Tertiär zon 

0 2,5 5 Km ¹

Befintlig markanvändning
Större vägar

Vägar

Järnväg

Befintlig bostadsbebyggelse

Tätort

Skog

Vatten

Eskilstuna

Torshälla

Eskilstuna
logistikpark

0 5 10 Km

Folkesta

* Riksintresse

Karta - Framtida godsflöden och landskapsvärden

Antagandehandling 2013-08-29
© Eskilstuna kommun © Lantmäteriet MS2006/1416
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Flyg
Eskilstuna flygplats har ett strategiskt läge i Mälar-
dalen. Närheten till både järnväg och E20 möjliggör 
en utveckling av verksamheter med logistikinriktning. 
Flygplatsen ska inte ses som en separat lösning, utan 
det gäller att ta vara på de samverkansmöjligheter som 
flygplatsområdet medger tillsammans med logistik-
parken, spåranslutningen och den goda anslutning-
en till vägnätet, bland annat E20. Den kommunala 
utgiftenförflygplatsenskafasasutochdetärönskvärt
att kommunens engagemang i flygplatsen minskar
och på sikt upphör till förmån för privata intressen.

För persontransporter med flyg ska kopplingar till
omgivande flygplatser värnas. Det gäller samarbete
om utrustning, personal, utbildningar och i vissa fall 
kapacitetsutnyttjande.Aktuellaflygplatser ärÖrebro
och Västerås med kommunala ägare, det privatägda 
Nyköping samt i viss mån den statliga Stockholm 
Bromma. Ekebyfältets flygplats med segelflygverk-
samhet ska bevaras. Ekebyfältet är ett av landets bätt-
re för just den verksamhet som bedrivs där och har en 
mycket livaktig och framgångsrik klubbverksamhet.

 Se Del 1 Utgångspunkter: Klimat

Ställningstaganden
IanslutningtillKjulaflygplatsskaförutsättningar

 skapas för lokalisering av andra verksamheter samt  
 kopplingtillandratrafikslagmöjliggöras.

Antaletflygplatserskautgåfrånmarknadens 
 betalningsvilja.

”Tillgänglighetskedjan”tillandraflygplatseri 
 regionen, t ex bussförbindelser, värnas.
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attraktiv helhetsmiljö med både grönska,  lekplatser 
och ytor för fria aktiviteter är viktiga. Särskilt höga 
krav bör gälla i områden med flerbostadshus.

 Se Del 2 Grunddrag i mark- och  
 vattenanvändning: Bostäder och boenden.

Undervisning och andra aktiviteter i naturen har fått 
ökad betydelse i skola och förskola. Det ger barnen 
möjlighet att lära och förstå hur naturen fungerar, bli 
vana att vistas ute och utveckla sin kropp och koordi-
nationsförmåga. 

Följande naturmiljöer är särskilt efterfrågade för 
 rekreation och rörligt friluftsliv: Platser och områden 
med vattenkontakt som sjöar, bäckar, forsar och fall, 
höjdpartier med utsikt, mångformig landskapsbild, 
inslag av äldre bebyggelse och kulturmiljöer, ädel-
lövskog och naturskog av mer ursprunglig karaktär. 

 Se digitala karta: Fritid (De områden som visas   
 innefattar främst dessa kvaliteter). 

Höjda bensinpriser i framtiden till följd av klimat-
förändringen kan antas medföra, att färre använder 
bilen ochfler går och cyklar, vilket ökar betydelsen
av strövområden i städernas närområden. Detta 
ställer krav på förbättrad tillgänglighet och anpass-
ning till ökat besökstryck i stadsnära naturområden.

God skötsel, tillgänglighet och information är 
 väsentligt för hur mycket områdena kommer att ut-
nyttjas. Tillgången till sjöar och stränder är  särskilt 
betydelsefull för friluftslivet. Områden i stadens när-
het med god tillgänglighet är i många fall lämpliga att 
långsiktigt avsätta för rekreation genom att bilda av 
naturreservat med en långsiktigt inriktad skötsel för 
denna markanvändning. 

Fritid
Rekreation i stadens  
parker och grönområden
Värdefulla rekreationsmiljöer - såväl närparker som skogs-
områden undantas från sådan exploatering som minskar 
 värdena eller tillskapas där de saknas.

Med rekreation menas återhämtning. Vad som ger 
återhämtning är individuellt, men generellt brukar 
man syfta på vistelse utomhus. Lika ofta handlar 
 rekreation om att ta del av kultur eller utöva fysiska 
aktiviteter både utomhus och inomhus. Här diskuteras 
naturområden, parker och grönområden som arena 
för rekreation. Natur-, kultur- och fritidsutbud inne-
fattar både platser, anordningar och arrangemang för 
innevånarnas och besökares aktiviteter på sin fritid.

Människor behöver attraktiva grönområden för 
 rekreation i form av både umgänge, motion, träning 
och avkoppling, naturupplevelser, äventyr, bär- och 
svampplockning. Tillgång och tillgänglighet är väsent-
ligt för både folkhälsa, livskvalitet och ortens attrak-
tionförinflyttning.Detbörfinnasbådebostadsnära
parker och naturområden, som man kan besöka dag-
ligen, och större strövområden på längre avstånd att 
kunna vistas i under hela dagar. Det behövs också 
fleraolika typer av grönområden, eftersomanvänd-
ning och preferenser varierar.  Förväntningarna på 
ostördhet är högre i större rekreationsområden och 
kan  ligga lite längre från bostadsområden. De är 
 rekreationsområden man besöker för hel- eller halv-
dagsutflykter.

I bostadens närhet behövs parker och grönområden 
för särskilt barns lek och äldres och funktionsned-
sattas behov. Trygg och säker tillgänglighet samt en 

Ställningstaganden
  Kommunens förslag till ny avgränsning för   

 riksintresset Mälarens öar och stränder (godtaget  
 i länsstyrelsens granskningsyttrande i översikts  
 plan 2005) redovisas i planförslaget (kartskikt   
 Riksintresse Mälarens öar och stränder). Fram 
 till nytt riksdagsbeslut gäller riksdagsbeslutet 
 SFS 1987:247, 1987-07-01)

  Riksintressen för friluftsliv skyddas i   sam- 
 band med ändrad markanvändning mot sådana  
 åtgärder som påtagligt skadar värdena såväl i   
 området som i dess närområde. 

  I fysisk planering beaktas behovet av lättillgäng- 
 liga parker och grönområden för olika  funktioner  
 och aktiviteter liksom utrymme för fritids- 
 aktiviteter när städerna växer och förtätas. Särskilt  
 viktigt är detta i och nära bostadsområden.                   

  I fysisk planering motverkas och kompenseras   
 barriäreffekter och strävas efter att gröna om- 
 råden förbinds med tydliga stråk och länkar, vilket  
 gör det enkelt att röra sig mellan stadens olika   
 parker och grönområden. 

  De viktigaste rekreationsområdena ska vara skyd- 
 dade som naturreservat. I samband med revide- 
 ringen av gällande Naturvårdsplan antagen 2006,   
 kommer frågan om ytterligare naturreservat att  
 utredas.

  Strövområdena  runt stadsbygden och längs   
 Mälarstranden ska säkerställas genom plan- 
 läggning, avtal eller reservatsbildande och  
 utvecklas i enlighet med Grönstrukturplan 2006.

En”grönkil”iformavengrönkorridor 
 genom det nya Odlaren mot skogsområden  
 österut    säkerställs.
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  Eskilstuna kommun ska satsa på att utnämnas   
 till”ÅretsFriluftskommun”senast2020*,vilket
 kommer att innebära vissa satsningar i tätortsnära  
 naturområden.

 *ÅretsFriluftskommunärenutmärkelse
 som utdelas av Svenskt Friluftsliv, vilken är 
 en sammanslutning av många rikstäckande   
 friluftsorganisationer. Utmärkelsen är ett 
 kvitto på att en kommun har en bra struk-
 tur och en ambitiös politik för friluftsliv.

Strandnära rekreation
Strandområden som är viktiga för rekreation utvecklas och 
bevaras.

Mälaren, Hjälmaren och många av de mindre in- 
sjöar som finns i Södermanland har stor betydelse
för landskapets attraktion för rekreation. Sjöland-
skapet i Mälardalen är en tillgång för innevånarna 
och för besöksnäringen liksom för möjligheten att 
attrahera nya innevånare till kommunen. Om de 
som bor på landet och brukar marken, även kan se 
 potentialen i att använda natur- och kulturmiljön för 
landsbygdsturism och annan besöksnäring, kan till-
gängligheten bevaras och förbättras.  Den naturnära 
kultur-miljön kring sjöar och stränder är intressant 
i det avseendet, men många stränder behöver aktiv 
skötsel för att dess natur- och kulturvärden ska  bestå 
och för att dess tillgänglighet inte ska försämras.

Variationsrikedomen kan bevaras genom att vissa 
stränder får vara mer vilda och opåverkade, vissa 
hålls öppna med betesdrift och andra hålls till-
gängliga för allmänheten med stigar och gång-
vägar, rast-, utsikts- och badplatser samt all-
männa bryggor, kanotleder, båttrafik med mera.

och i naturen för olika arrangemang. God tillgäng-
lighet och ett aktivt föreningsliv är de viktigaste för-
utsättningarna för ett demokratiskt kulturutbud.

Eskilstuna har med sin starka folkrörelsetradition 
 generellt ett ganska ambitiöst fritidsutbud. Ett sådant 
förutsätter tillgång till anordningar som sporthallar, 
bollplaner, golfbanor, skidbackar, motions- och vand-
ringsspår, bad- och rastplatser, båthamnar och liknande.

Idrottsplatser, i första hand för spontanidrott och 
för lokala klubbar med ungdomsverksamhet, bör 
vara tillgängliga inom gång- eller cykelavstånd från 
bostaden. Större idrottsplatser som används av 
flera olika bostadsområden kan bidra till att öka
 integrationen mellan grupper som annars inte 
möts.  Motionsspår och gångvägar kan binda ihop 
 bostads- och grönområden liksom odlingslotter, 
större bollplaner och lekplatser om de placeras mellan 
 bostadsområden och på så sätt bidra till integration.

Lämpligt placerade grönytor som används för pick-
nick, solbad, lek och sport har ofta samtidigt en 
viktig roll som plats för möten mellan människor. 
Ytorna kan även användas för musikevenemang, 
 friluftsteater, festligheter, föreningsaktiviteter och 
dylikt. I vissa fall kan det då vara bra med en fast 
utomhusscen.  Sådana platser bör ha en egen karak-
tär och identitet, till exempel med hjälp av offentlig 
konst. I en socialt hållbar kommun måste platser för 
fritidsverksamheter underhållas och utvecklas, gärna i 
samverkan med föreningslivet och andra användare.
 
Ställningstaganden

  I den fysiska planeringen lämnas utrymme för   
 bollplaner och andra ytor för lek, spontanidrott  
 och vardagsmotion med god tillgänglighet i både  
 nyochbefintligbebyggelse.

  Landskapsparker enligt Grönstrukturplan 2006   
 förverkligas för att kompensera vissa bostads- 
 områden för brist på tätortsnära naturområden.  

  Park- och andra rekreationsområden inom  
 stadsbygden ska utformas och skötas så att  
 de blir säkra och trygga att vistas i samt göras    
 tillgängliga för alla så långt som terräng- 
 förhållandena medger. 

  Varje skola och förskola ska ha tillgång till ett   
 närbeläget naturområde lämpat för utomhus-
 undervisning och utelek.

  Attraktiva utsiktsplatser i kommunen värnas 
 och  hålls tillgängliga för rörligt friluftsliv.

  Folkesta Öst, f  d täktområde, kan omvandlas till  
 ett rekreationslandskap dominerat av en grund  
 vattensjö med möjlighet till olika vattenanknutna  
 aktiviteter som bad, vattenskidåkning, dykning   
 mm. 

Kultur och fritidsverksamhet
Utrymme	för	kultur-	och	fritidsverksamhet	ska	finnas	i	varje	
stadsdel, bygd och ort.

Om kommunens innevånare har tillgång till ytor och 
anordningar för aktiviteter nära sitt boende, stimule-
ras de att röra på sig och att träffa andra människor 
med liknande intressen. Det innebär, att det har stor 
betydelseförfolkhälsanattytornafinns,ärrättplace-
rade för sin användning, att de är lättillgängliga och 
att de utformas och upplevs som trygga att vistas på. 

Ett rikt kulturutbud förutsätter att det finns bygg-
nader och iordningställda platser för olika kultur-
aktiviteter som teatrar, konserthallar, bibliotek, 
 museer och utrymmen utomhus på torg, i parker 
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Stora opåverkade områden
Större sammanhängande bullerfria och på annat sätt 
 opåverkade områden i landskapet värnas.

Allteftersom en region utvecklas och bebyggs för en 
ökande befolkning och nya funktioner, minskar den 
oexploaterade skogs- och jordbruksmarken. Ökat 
transportbehov och ny teknik kräver större ytor. Det 
leder till att stora barriäreffekter och bullerzoner upp-
står i områden som tidigare varit tysta och strövvänliga.

I Miljöbalkens 3 kapitel 2§ står, att varje kommun i 
sin översiktsplan ska ange och för framtiden slå vakt 
om stora opåverkade områden som av ekologiska 
skäl bör bevaras, har betydelse för jord- och skogs-
bruket och, särskilt i tätbefolkade delar av Sverige, 
har betydelse för naturupplevelser och friluftsaktivi-
teter. Syftet är att ge handlingsfrihet i resursutnytt-
jande för framtida generationer. Utpekade områden 
ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka 
områdenas karaktär genom exploateringsföretag och 
andra ingrepp av betydande storlek. Företeelser som 
nämns är till exempel vägar, järnvägar, kraftledningar, 
täkter, vindkraftverk, industrier och skjutfält. I över-
siktsplanen ska kommunen alltså ta ställning till vilka 
områden som långsiktigt bör anses vara  opåverkade. 
Länsstyrelsen fastställer sedan dessa områden.

Upplevelser av djurliv, ödslighet, ostördhet, tystnad 
är kvaliteter som efterfrågas av många idag och ska 
 också enligt miljölagstiftningen värnas långsiktigt, 
även för kommande generationer. 

I Eskilstuna kommun är en stor andel av stränder-
na, särskilt vid Mälaren, sedan länge bebyggda med 
fritids- och permanentbebyggelse, vilket gör att 
de i mindre utsträckning är tillgängliga för allmän- 
heten. Med över två miljoner innevånare i Mälardals 
regionen, har återstående oexploaterade stränder och 
 vattenområden ett betydande värde för friluftslivet 
och besöksnäringen. Eskilstuna kommun kommer 
inte att utse LIS-områden (Landsbygdsutveckling i 
Strandnära Läge).

 Se karta Utökat strandskydd för Mälaren och  
 Hjälmaren

Ställningstaganden
  Det utvidgade strandskyddet vid Mälaren ska   

 behållas efter 2014.

 Oexploaterade delar av Hjälmarstranden som har,  
 eller kan få betydelse för friluftslivet, ska på sikt 
 få utvidgat strandskydd.

  Fler strand- och vattenområden görs tillgängliga  
 genom förbättrade stigar, skötsel av vegetationen,  
 skyltning och anläggning av allmänna bryggor   
 och rastplatser.

  Anläggningar för allmänhetens friluftsliv kan för 
 läggas inom strandskyddat område utan att stran- 
 denpekasutspecifiktsomettLIS-område.

Större  oexploaterade områden utgör samtidigt en 
 potential för lokal näringsverksamhet för turism.
Som ett sätt att hushålla med ostörda helhetsmiljöer 
samordnas så  långt  det är möjligt nödvändiga  in- 
frastrukturanläggningar och andra stora  exploateringar 
och om möjligt bör de förläggas i redan påverkade 
områden. 

Ställningstaganden
  Tysta och i övrigt opåverkade områden 

 värnas i den fysiska planeringen.

  Nya stora infrastrukturanläggningar på   
 landsbygden lokaliseras så att intrånget i 
 hittills  opåverkade områden minimeras. 
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Teckenförklaring
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Förslag utvidgade strandskyddsområden 300 m
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Karta - Utökat strandskydd för Mälaren och Hjälmaren

Antagandehandling 2013-08-29
© Eskilstuna kommun © Lantmäteriet MS2006/1416
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 Se Del 2 Grunddrag i mark- och vattenanvändning   
 Landskapsbild där ett 20-tal karaktärs
 områden beskrivs. 
Landskapskonventionen, som Sverige undertecknat, ger 
allmänna riktlinjer för förhållningssätt till landskapet. 
Enligt konventionen ska landskapet inte betraktas 
som ett sektorsintresse.

 Se Del 1 Utgångspunkter Landskapskonventionen. 
 Se karta Naturmiljö
Länsstyrelsen i Södermanlands län har gjort en land-
skapsstrategi att fungera som stöd vid prioriteringar i 
arbetet med olika landskap i länet.

Ställningstaganden

  Riksintressen för naturvård skyddas i samband  
 med ändrad markanvändning mot sådana   
 åtgärder som påtagligt skadar värdena såväl i   
 området som i dess närområde. 

  Skyddade naturområden ska skötas så, att dess   
 värden säkerställs långsiktigt, vilket även kan   
 påverka användning och planering av omgivan-
 de mark och vatten.

  Eskilstunas naturvärden ska skyddas långsiktigt   
 med hjälp av en mångfald olika skyddsformer   
 som naturreservat, naturvårdsavtal, biotopskydd  
 och frivilliga avsättningar inom skogsbruket.

   Naturvårdsplanen liksom Vattenplanen från 2006  
 ska revideras. I samband med detta utreds och
 föreslås ytterligare naturområden som är lämpliga  
 att skyddas långsiktigt.

  Vid prioriteringar av värdefulla områden som be 
 höver skyddas beaktas betydelsen av dess roll för  
 den biologiska mångfalden i när området och   
 regionen. 

Natur
Landskapsperspektiv och långsiktighet. Naturvärden ska 
 betraktas utifrån ett  landskapsperspektiv och särskilt värde-
fulla  land- och vattenområden ska skyddas långsiktigt.

Eskilstuna kommun ska bidra till att uppfylla det 
 nationella miljömålet att bevara ett rikt växt- och 
djurliv. För att uppnå detta, måste natur- och kultur-
landskapet generellt bibehålla sin variationsrikedom 
samtidigt som områden med lång kontinuitet och stor 
biologisk mångfald skyddas och får en anpassad sköt-
sel, för att gynna arter som tenderar att minska eller 
försvinna. 

Förutsättningarna att bevara biotoper med dess käns-
liga arter, ökar väsentligt med storlek, närhet till lik-
nande biotoper och spridningskorridorer i landskapet. 
Denaturgeografiskaförhållandenaoch lokalklimatet
styr vilka biotoper som har förutsättningar att bestå 
långsiktigt och sprida sig i ett visst landskap. När  natur 
undantas från exploatering, ska både kärnområden 
och komplementområden  beaktas. Långsiktigheten är 
viktig,eftersomdeflestaartrikamiljöerharutvecklats
under hundratals år. Eskilstuna kommuns insats bör 
komplettera naturvårdsinsatser av andra aktörer, 
framförallt staten, EU, frivilligorganisationerna och 
markägare.

Landskapsperspektivet applicerat på  Södermanland 
beskrivs i Strategi för skydd av värdefull skog (sk Skogs-
strategin) som Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen 
utarbetat med stöd av länsstyrelser, kommuner och 
föreningar. Viktiga ekologiska karaktärsområden i 
 Eskilstuna kommun är Mälarmårdens barrskogar, 
herrgårdslandskapet, Hjälmarens strandskogar samt 
Mälarens strandskogar. 

En indelning utifrån människans upplevelse av land-
skapetiEskilstunafinnsunder:

Biologiska värden och fysisk 
planering 
Vid fysisk planering och fysiska åtgärder ska biologiska 
värden värnas så att dessa inte skadas. 

Målet att bibehålla biologisk mångfald innebär, att 
livsvillkoren för växt- och djurarter generellt inte 
får försämras, ifall målet ska nås. Tvärtom måste de 
förbättras för att motverka generella försämringar 
i omgivande miljö. I kommunen innebär en fortsatt 
urbanisering att naturmiljöer försvinner, att barriär-
effekter uppstår och att gränsen för odlingslandskapet 
flyttas längre frånexpanderande tätorter. Ska målet
kunna nås måste de värdefullaste naturmiljöerna 
 undantas från exploatering och också få en skötsel 
som gör att områdenas arter utvecklas i livskraftiga 
bestånd. Varje område bör inte ses för sig, utan i 
 sammanhang med andra liknande områden och även 
i relation till omgivande vardagslandskap (se ovan). 
Det innebär, att vardagslandskapet ska hanteras så, 
att många värden bevaras och att särskild uppmärk-
samhet ägnas åt naturmark, som kan binda samman 
och motverka isolering av de värdefullaste områdena.

I sällsynta undantagsfall kan det vara svårt att hitta 
alternativ till att ta skyddsvärd natur i anspråk, t ex 
för att bygga en ny järnväg av nationellt intresse eller 
dylikt. I sådana fall ska motverkande åtgärder alltid 
vidtas som med god marginal kompenserar för de 
försämrade livsvillkor som exploateringen innebär. 
Antingen kan kompensation ske nära eller på annan 
plats där åtgärden gör störst nytta. Kompensation 
ska användas restriktivt och inte ses som en möjlighet 
att gå förbi kravet på att värna värdefull natur, utan 
som en sista utväg när handlingsalternativ saknas.
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Lokaler med växt- och djurarter som är skyd-
dade  enligt Artskyddsförordningen ska bevaras, vilket 
 inbegriper nödvändiga hänsyn även i närområdet. Om 
bestånden ändå har dåliga överlevnadsmöjligheter 
pga gradvis förändring i omgivande  miljö   
(tex urbanisering) kan  kompensationsåtgärder på 
 annan plats diskuteras med länsstyrelsen.

Ställningstaganden
  Enligt det nationella miljömålet Rikt växt- och   

 djurliv skahöganaturvärden*värnasiplanering
 och lovprövning. Mark och vatten med höga   
 värden ska inte tas i anspråk på ett sådant sätt,att  
 värdena  minskar. Vid fysisk planering ska även   
 behovet av en variationsrik vardagsnatur beaktas.

  De biologiska kvalitéerna i sjöar och vattendrag   
 får inte försämras enligt Vattendirektivet.  För  
 att säkerställa att dagvatten som släpps ut i    
 recipienter är rent, avsätts vid planläggning om- 
 råden och stråk för hantering av dagvatten i den  
 omfattning som situationen kräver.

  Om skyddsvärd natur oundgängligen behöver 
 tas i anspråk, helt eller delvis, ska väl tilltagna   
 kompensationsåtgärder vidtas i eller i anslutning  
 till berört objekt – i annat fall på sådan plats där  
 åtgärden gör störst nytta.  

*Höganaturvärdenavser: Nyckelbiotoper, naturvär-
desobjekt, ängs- och  naturbetesmarker, lundar med 
ädel- lövträd, naturliga våtmarker, sjöar och vatten-
drag med låg grad av  påverkan, strandbiotoper, art-
rika skogsbryn och mycket gammal skog, restbiotoper 
i odlingslandskapet, viktiga spridningskorridorer och 
liknande.  Skyddad  natur  inklusive Natura2000 och 
områden som omfattas av  naturvårdsavtal kan gene-
rellt anses ha höga naturvärden.

Kommunen – en föregångare
Kommunen föregår med gott exempel på egen mark 
och vatten, genom att dels värna befintliga värden,
dels återskapa eller nyskapa förutsättningar för 
 biologisk mångfald. 

Kommunen har flera både egna och statliga
 naturreservat på egen mark och även planer på 
att skydda ytterligare mark som naturreservat.  
I  Naturvårdsplanen, som ska revideras, kommer frå-
gan om ytterligare områdesskydd att  behandlas.  
I  reservatens skötselplaner* anges hur  naturvärdena 
ska utvecklas genom en långsiktig skötsel. Den störs-
ta delen av kommunens skog är inte naturreservat, 
men den innehåller ofta höga naturvärden. Genom 
beslut om att skogsbruket ska vara certifierat enligt 
FSC ** sköts skogsmarken uthålligt med förstärkt
hänsyn till både biologisk mångfald och rekreation.

*Exempelpåskötselåtgärdersomkangynna
 biologisk mångfald:  Återskapa våtmarker,  efterlikna 
naturliga störningar, skapa betestryck, röja artrika 
bryn, återskapa lekvatten, och häckningsbiotoper, 
mm.

**FSC=ForestStewardshipCouncil,ärenoberoende
internationell medlemsorganisation, som verkar för 
ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och skapa 
nya rekreationsvärden.
 

Ställningstaganden
  Biologisk mångfald och friluftsliv är viktiga  

 strategiska skäl för kommunalt mark- och  
 vattenägande.  

  På kommunal eller – efter överenskommelse -   
 privat naturmark förbättras förutsättningarna 
 för biologisk mångfald, bland annat genom mål  
 inriktad skötsel. 

  Kommunen ska återskapa och nyskapa livs-
 miljöer, som det är brist på i landskapet genom  
 restaurering, plantering, förändrad skötsel och   
 vattenreglering eller borttagande av vatten-  
 regleringar. 

  Flera nya våtmarker åter- eller nyskapas kring   
 tätorterna och i odlingslandskapet på platser   
 där det kan förutses ge god nytta för både   
 biologisk mångfald, vattenkvaliteten i kom- 
 munens råvatten, minska närsaltsbelastning i   
 våra sjöar, balansera ytvattenhydrologin samt 
 ekonomiskt livskraftigt bruk av världens    
 skogar. 
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Teckenförklaring
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58

Utveckla och stärka kulturmiljö 
och identitet. 
En välbevarad kulturmiljö, där spåren av många 
 generationers användning av landskap och  miljö 
är synliga, är en tillgång för både eskilstunabor och 
 besökare. I Eskilstuna, Torshälla och de mindre 
 tätorterna likaväl som på landsbygden kan man följa 
spåren av människor från forntid till  nutid. Särskilt 
värdefulla kulturmiljöer är sådana som på olika sätt 
berättar kommunens historia.

Ett antal kulturmiljöer i Eskilstuna kommun har valts 
ut som särskilt skyddsvärda, för att de tillsammans 
ska kunna berätta om hur trakten genom  människors 
liv och verksamhet har blivit som vi ser den idag. 
 Områdena har delats upp i riksintressen, regionala 
 intressen och kommunala intressen. Det betyder inte 
att det ena skulle vara viktigare eller finare än det
 andra, utan  urvalet har gjorts på olika nivåer och med 
olika perspektiv.

Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska  museer 
har enligt 3:6 Miljöbalken pekat ut  kulturmiljöer av 
riksintresse. I Södermanland finns 60 kulturmil-
jöer av riksintresse av vilka 13 finns i Eskilstuna
 kommun. Urvalet av riksintressemiljöer domineras av 
 fornlämningsområden, men också ett antal exempel 
påherrgårdslandskapfinnsmedliksomdelaravtät- 
orterna Eskilstuna och Torshälla samt Hjälmare kanal.

Redan 1978 uppmanade Riksantikvarieämbetet 
och dåvarande Statens Planverk länsstyrelser och 
 kommuner att upprätta särskilda program för kultur-
miljöerna. Detta resulterade i ett urval miljöer som 
presenterades i Sörmlandsbygden 1988:1 och 1988:2.  
Samma år blev Bygd att bevara - kulturminnesvårdsprogram 
för Eskilstuna kommun klart.

Kommunen äger flera byggnader med stort
 kulturhistoriskt värde. Många av dem är viktiga 
 symbol- byggnader för olika delar av Eskilstunas 
 historia som  Rademachersmedjorna, Fristadsreser-
vatet,  stadshuset, teatern, Vattenpalatset, sporthallen 
och biblioteket.

Munktellarenan utgör ett bra exempel på hur en kul-
turhistoriskt intressant byggnad fått en ny användning.

Kommunfastigheter äger och förvaltar ett stort antal 
fastigheter i tidstypiska och välbevarade bostadsom- 
råden från olika tidsepoker som Fröslunda, Brunns-
backen och Skogsängen. Även dessa är det viktigt att 
vara rädd om för att förstå Eskilstunas historia.

Skolbyggnader är en kategori för sig, där tätorternas 
skolor fått en tidstypisk och påkostad utformning, 
medan landsbygdsskolorna å sin sida ofta är viktiga 
inslag i livet i en bygd.

 Se karta Kulturmiljö

I Eskilstuna finns åtta byggnadsminnen 
Öster- och Västerrekarnes häraders tingshus (Stengeten 3 och 4)
Kvarteret Strövaren 18 (Stövaren 18)
Televerkets hus (Vinkelhaken 3)
Jäders prästgård (Övlingeby 1:7, f.d. Övlingeby 1:5)
Rademachersmedjorna (Vallonen 8)
Stora Sundby slott (Stora Sundby 17:1)
Torshälla kvarn (Mjölnaren 1) 
Ny:Badhuset/”Vattenpalatset”(kvVerkmästaren7)

Kulturmiljö

Kulturhistoriska objekttyper

Fornlämningar
Människan har en lång historia i Eskilstuna kommun.
De äldsta spåren är från stenåldern, om än få. Från 
bronsåldernoch järnåldern är lämningarnadestofler,
framförallt vid Kafjärden, norra delen av Barva sock-
en, norr om det som idag är Hyndevadsström samt i 
Mesta-Åsby-Kolsta. Längs forntidens farleder finns
många fornborgar. I nästan en fjärdedel av de utvalda 
miljöerna är fornlämningarna det viktigaste inslaget.

Herrgårdar
En annan faktor som satt tydlig prägel på sin 
 närmastemiljö är de många herrgårdarna. I dessa mil-
jöer ingår inte bara själva herrgården med  bostadshus, 
ekonomibyggnader och park  eller trädgård utan också 
omgivande odlingslandskap, ofta med alléer och ett 
tydligt inslag av gamla ädellövträd, samt de torp och 
 arrendegårdar som  varit en förutsättning för herrgården. 
Dessa strukturer är allra tydligast vid Lindholm och Biby.

Byar, gårdar och odlingslandskap
Många av de byar och gårdar vi ser idag ligger nära de 
platser där människor bott sedan slutet av forntiden. 
Det visar sig genom de många gravfält från slutet av 
järnåldern, som ligger i anslutning till den bebyggelse 
somfinns idag.Detta är ett tydligtmönster iflera av
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de utvalda miljöerna exempelvis Kafjärden och Åsby/ 
Skravsta/Hålby/Vallby/Hälleby i Gillberga socken. 
Även idet fria landskapetfinnsmerellermindre tyd-
liga spår av hur människan brukat det genom tiderna - i 
form odlingsrösen, stengärdesgårdar, öppna diken med 
mera.

Sommarvillor och sommarstugor
Kring sekelskiftet 1900 började välbeställda 
 familjeri Eskilstuna och Torshälla låta bygga sig 
 sommarvillor på natursköna platser, gärna nära 
 vatten. Något senare började även hantverkare och 
 fabriksarbetarebygga sig små övernattningsstugor. 
Förstmotslutetav1930-talet,näranställdafickbetald
semester, sköt sommarstugebyggandet fart på allvar.  
De tidiga sommarstugeområdena karaktäriseras fram-
förallt av småskalighet och enkelhet. Under de s enaste 
årenharflerochflerbosattsigpermanentidessaom-
råden, som därmed förändrats och börjar alltmer likna 
villabebyggelse. Några områden har trots  förändringar 
behållit sin ursprungliga karaktär. Bland dessa finns
 Sjöhagen, Kolstahatt och östra delen av Ängsholmen.

Vägar
Stora delar av dagens vägnät fanns redan på kartor från 
1600-talet och vissa av de vägar som går på åskrönen, 
som t ex vägen genom Tumbo, har använts ända sedan 
forntiden.Vägarnaingårsomenviktigdelifleraavmil-
jöerna, men två vägar har lyfts fram särskilt – Majstigen 
genom Näshulta och vägen mellan Örsta och Hållsta.

Övrigt
Några av miljöerna faller utanför de uppräknade 
 kategorierna. Näshulta Bruk med kvarn, såg och bruks-
miljö med rötter i 1600-talet. Hjälmare Kanal, anlagd 
kanal med anor från 1600-talet. Kalklinbanan Forsby-
Köping, byggd 1940.

Vid all ny-, om- och tillbyggnad tas hänsyn till  platsens 
och den befintliga bebyggelsens kulturhistoriska
 värden (PBL 8:17). Bedömning görs från fall till fall.

Ställningstaganden
 Kommunen föreslår en ny avgränsning av   riks-  
 intresset kulturmiljövård (Eskilstuna, D5). 
 Detta på grund av svårighet att genomföra 
 den  förändring från industriområde till bostads 
 område som är tänkt för området norr om   
 ån utan att skada riksintresset.

  Riksintressen för kulturmiljön skyddas i samband  
 med ändrad markanvändning mot sådana åtgär  
 der som påtagligt skadar värdena såväl i området  
 som i dess närområde.

 Platsenskulturmiljövärdenskaidentifierasoch
 analyseras i samband med varje förändring och  
 förnyelse. Särskilt värdefulla kulturmiljöer   
 undantas från exploatering.

  Plan- och bygglagens möjligheter att värna om   
 kulturhistoriska värden i miljö och bebyggelse ska  
 alltid användas.

  För att göra handläggningen säkrare och snabbare  
 tas ett nytt kulturmiljöprogramframsomidentifierar
 och analyserar kulturmiljövärdena i kommunen.

  Dagens nya bebyggelse och anläggningar lägger  
 till en årsring utan att radera ut tidigare generatio- 
 ners spår.

  På sikt bör områdesbestämmelser tas fram 
 för särskilt värdefulla kulturmiljöer som inte  
 omfattas av aktuella detaljplaner med  skydds-  
 eller varsamhetsbestämmelser.

  Riktlinjer för förvaltning av kulturhistoriskt    
 intressant bebyggelse bör tas fram. Bl a ska   
 kulturhistoriska och estetiska kvaliteter beaktas   
 vid  förändringar i miljonprogramområdena.

  Eskilstuna kommun och Kommunfastigheter   
 AB föregår med gott exempel genom att ta   
 väl hand om byggnader i kommunal ägo samt   
 värnar kulturhistoriska och estetiska kvaliteter 
 vid  underhåll och förändringar i det egna   
 byggnadsbeståndet. Vid exploatering eller   
 förändring i områden med kulturmiljövär 
 den värnar kommunen dessa och ombesörjer  
 att de brukas på bästa sätt för framtiden.

  Byggnader och anläggningar som vittnar om  
 kommunens industrihistoria värnas och utvecklas  
 särskilt.

   I samband med exploatering tas hänsyn till   
 landskapligastrukturerochandraplatsspecifika
 egenskaper. Vid förändring och förnyelse är   
 platsens identitet, historia och landskapets   
 karaktär grund för gestaltningen.
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Skyddsmöjligheter
Fornlämningar
Samtliga fornlämningar är skyddade enligt kultur-
minneslagen (KML). Skyddet gäller inte bara själva 
lämningen utan också ett skyddsområde kring  forn- 
lämningen. Gränsen för skyddsområdet fastställs av 
länsstyrelsen.

Bebyggelsemiljöer
Om en byggnad är särskilt kulturhistoriskt  intressant 
kan den förklaras som byggnadsminne av  länsstyrelsen. 
Alla har möjlighet att ansöka hos  länstyresen om att 
en byggnad ska bli förklarad som byggnadsminne, 
men länsstyrelsen utreder och beslutar.

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) gäller följande för 
alla byggnader oavsett ålder. Alla förändringar av en 
byggnad ska utföras varsamt så att dess  historiska 
och kulturhistoriska med flera värden tas tillvara
(PBL 8:17). Dessutom skall byggnaders yttre hållas i 
 vårdat skick och underhållet  anpassas till byggnadens 
 historiska och kulturhistoriska värde och omgivning-
ens karaktär (PBL 8:14). Det innebär att alla föränd-
ringar och allt underhåll ska utgå från och ta hänsyn 
tilldetsomredanfinns.

Dessutom gäller att bebyggelse med särskilt stort 
historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konst-
närligt värde (PBL 8:13) och inte får förvanskas. De 
ska också underhållas så att deras  särart bevaras (PBL 
8:14). Det kan vara byggnader,  bebyggelsemiljöer, 
parker eller trädgårdar som är välbevarade exempel på 
en viss byggnadsstil eller som spelat en särskild roll i 
stadens eller bygdens historia.

Kommunen har möjlighet att skydda bebyggelsen 
 ytterligare genom skyddsbestämmelser i  detaljplan 
eller områdesbestämmelser. Den kanske  viktigaste 
förutsättningen för ett långsiktigt skydd av kultur- 
miljöerna är god kunskap om miljöns  betydelse hos 
alla inblandade parter, boende/ brukare, fastighets-
ägare, tjänstemän på kommun och länsstyrelse och ett 
gott samarbete dem emellan.

En välbevarad kulturmiljö, där spåren av många 
 generationers användning av landskap och miljö 
är synliga, är en tillgång för både eskilstunabor och 
 besökare. I  Eskilstuna, Torshälla och de mindre 
 tätorterna likaväl som på landsbygden kan man följa 
spåren av människor från forntid till nutid. Särskilt 
värdefulla kulturmiljöer är sådana som på olika sätt 
berättar kommunens historia från forntid till nutid. 
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Teckenförklaring
! Fornlämningar, punkter

!. Byggnadsminnen, punkter

") Kyrkliga kulturminnen under lagskydd - ÖP 2030

Fornlämningar, linjer

Äldre vägsträckning, regionalt intresse

Äldre vägsträckning, kommunalt intresse

Fornlämningar, ytor

RI kulturmiljövård *

Förslag RI kulturmiljövård, kommunens bedömning *

Kärnområden kulturmiljö

Kulturmiljö, regionalt intresse

Kulturmiljö, kommunalt intresse

Byggnadsminnen, ytor

Befintlig markanvändning/planeringsunderlag
Större vägar

Vägar

Järnväg

Tätort

Skog

Vatten

0 2,5 5 Km ¹
* Riksintresse
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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
Relationer 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

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

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


