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

Vägledande för beslut gällande mark- 
och vattenanvändning i kommunen. 

 Hur den byggda miljön ska utvecklas 
och bevaras. 

MILJÖ & RISKER

TRAFIK

SAMHÄLLSSERVICE

KULTURMILJÖ

NATUR & FRITID

BLANDADE OMRÅDEN BEBYGGELSEUTFORMNING & 
GESTALTNING

BOSTÄDER

TEKNISK FÖRSÖRJNING

NÄRINGSLIV

Översiktsplan
ÖP-PAKETET

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

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

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

ÖP = spelregle
rna för k

ommunen
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Del 3: Riksintressen, miljö- och riskfaktorer

Riksintressen s.4
Jord och skogsbruk samt yrkesfiske
Mälaren med öar och stränder
Friluftsliv
Naturvård
Natura 2000
Kulturmiljövård
Kommunikationer
Vindbruk
Totalförsvarets militära del 

Miljö och riskfaktorer s.10
Buller
Järnvägsbuller
Flygbuller
Industribuller
Buller från motorsportanläggningar
Buller från skjutbanor
Riktvärden för buller

Risk och skyddsobjekt s.13
Deponier och förorenad mark
Radon
Transporter av farligt gods
Lantbruk och djurhållning
Miljökvalitetsnormer

Översvämning,  
ras-och skredrisk s.17

Riksintresse 1, sidan 7.

Skyddsområde för 
 vattentäkt, sidan 14.

Framtida bostäder och 
översvämningsrisker 
sidan 18.

Framtida godsflöden 
och angränsande land-
skapsvärden, sidan 15.

Riksintresse 2, sidan 9.

Framtida bostäder och  
bullerstörning, sidan 12.

Teckenförklaring
RI yrkesfiske *

RI Mälarens öar och strandområden (RI rörliga friluftslivet) *

Förslag RI Mälarens öar och strandområden, kommunens bedömning *

RI friluftsliv*

RI naturvård *

RI  kulturmiljövård *

Förslag RI kulturmiljövård, kommunens bedömning *

0 5 10 Km ¹

Befintlig markanvändning/planeringsunderlag
Större vägar

Vägar

Järnväg

Kommungräns

Tätort

Skog

Vatten

* RI          Riksintresse

Teckenförklaring

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

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

RI järnväg,  befintliga *

RI väg, befintliga *

Förslag RI väg, kommunens bedömning *

RI väg, planerade och framtida *

RI sjöfart, farleder, befintliga, planerade och framtida *

RI vindkraft *

Befintlig markanvändning/planeringsunderlag
Större vägar

Vägar

Järnväg

Kommungräns

Tätort

Skog

Vatten

* RI          Riksintresse

0 5 10 Km ¹

Teckenförklaring
Utredningsområde bostäder

Omvandlingsområde bostäder

Utbyggnadsområde bostäder

Utredningsområde blandad bebyggelse **

Omvandlingsområde blandad bebyggelse **

Utbyggnadsområde blandad bebyggelse **

Bullerstörningar

Över riktvärdet för genomsnittlig bullernivå (FBN) (55 db(A))

Över riktvärdet för maximal bullernivå (70 dB(A))

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)).

Östra Hjälmaren

Löt

Eka

Åby

Årby

Ölen

Pilo

Sund

Biby

Väsby

Tveta

Lista
Kälby

Albro

Magla

Koten

Mörby

Skoga

Hålby

Nabben

Närsjö

Ladeby

Hållet Ekenäs

Tandla

Gåstorp

Österby
Piltorp

Bondeka

Hälleby

Rostock

Nästorp

Byringe

Gänglan

Magslog

Hallsta

Lövhult

Tiggeby

Hållsta

Hvarsta

Rossvik

Vargarn

Borsökna

Hyndevad

Husbybyn

Norrtorp

Sundtorp

Fasttorp

Södernäs

Skravsta

Kvisslan

Prästtorp

Böcklinge

Skricksta

Gillberga

Mörbyholm

Sofieberg

Björsäter

Äskedalen

Vingsleör

Hedlandet

Hällbylund

Stenbäcken

Järshammar

Gubbstugan

Beckhyttan

Lista-åsby

Tandersten

Rynningsberg

Sandbankarna

Näshulta-vad

Husby-risinge

Hjälmarskogen

Hyndevadstrand

Näshulta Kvarn

Gillberga-vallby

Teckenförklaring
Förslag skyddsområde ytvattentäkt

Primär zon A

Primär zon B

Sekundär zon 

Sekundär zon (50 m)

Tertiär zon 

po po po po
po po po po

Utredning skyddsområde vattentäkt

po po po po
po po po po
po po po po

Skyddsområde vattentäkt

Åker

Bete

0 2,5 5 Km ¹

Befintlig markanvändning/planeringsunderlag
Större vägar

Vägar

Järnväg

Skog

Vatten

Mälaren

Sal

Norr

Nyby

Säby
Haga

Ärna

Årby

Hagby

Viken

Måsta

Öster

Ärsta

Kogne

Tärby

OstraSolby

Mälby

Tumbo

Udden

Ekeby

Kleva

Ölsta

Eneby

Hällby

Nyfors
Kolsta

Lundby

Gredby

Balsta

HenstaKolsta

Väster

Roxnäs

Vallby

Svista

Åkerby
Annero

Åkerby

Amtorp

Stenby

Vallby

Röksta

Mälsta

Rölagg

Solvik

Ånsöga

Kullen

Lövsta

Djursta

Slagsta

Ekängen

Skensta

Glömsta

Centrum

Viggeby

Ransten

Lövgård
Hyggeby

Grundby

Klinten

Taktorp

Olstorp

Eklunda

Glömsta

GrönstaÅsbymon

Torsborg
Lerdalen

Hagnesta

Krusgård

Vickelby

Sjöhagen

Brunnsta

Folkesta

Ekbacken

Flacksta

Brottsta

Valhalla

Hammarby

Hugelsta

Valtomta

Eckersta

Bäcktorp

Skurtorp

Hälltorp

Övlingby

Väsbyholm

Trollskär

Eskilshem

Skiftinge

Torshälla

Lisseläng

Kråketorp

Kullersta

Kvicksund
Sundbyvik

Rosslinge

Vallby-by

Stavstorp

Gullängen

Skäcklinge

Västermalm

Grangärdet

Kvinnersta

Bjällersta

Sundbyholm

Ingespjuta

Bjällersta

Granbacken

Kolstahatt
Ängsholmen

Mälarbaden

Närjeholme

Lilla Tidö

Stora Tidö

Uddaskogen

Gunnarskäl

Granholmen

Snälltorpet

Viggebytorp

Edvardslund

Ostra KnallHensta Hatt

Hagnestahill

Helgestahill

Gamla Staden

Vallby-kumla

Sundbyholmsön

Tumbo-österby

Stora Lövhulta

Lilla Lövhulta

Teckenförklaring
Utredningsområde bostäder

Omvandlingsområde bostäder

Utbyggnadsområde bostäder

Utredningsområde blandad bebyggelse **

Omvandlingsområde blandad bebyggelse **

Utbyggnadsområde blandad bebyggelse **

Översvämmad mark Mälaren vid nivån (m.ö.h. RH 2000)

0-0.9

0.9-1.3

1.3-1-8

1.8-2.3

2.3-2.8

2.8-3.1

Stor sannolikhet för översvämning, Eskilstunaån

Viss sannolikhet för översvämning, Eskilstunaån

0 2,5 5 Km ¹

Befintlig markanvändning/planeringsunderlag
Större vägar

Vägar

Järnväg

Befintlig bostadsbebyggelse

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)).

**

Torshälla

Eskilstuna

Översikt, kartor

 

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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Riksintressen
Riksintresse är ett begrepp som kan avse ett 
område, en plats eller ett enstaka objekt som 
är skyddade och anses viktiga ur en nationell 
synvinkel.

Riksintressen är mark- eller vattenområden som lång-
siktigt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
skada det värde som konstituerat riksintresset.  Riks-
intressen skyddas enligt 3 och 4 kap i miljöbalken. Riks-
intressen hanteras först i samband med  prövningar 
av myndigheter enligt Plan- och Bygglagen (PBL), 
väglagen med flera, och gäller inte gentemot enskild. 
Kommunerna ska i sin översiktsplan visa hur man ska 
ta tillvara riksintressena. Riksintressen kan vara bland 
annat orörda naturtillgångar, kulturhistoriska mil-
jöer, energiförsörjning och  kommunikationer. Riks- 
intressen och innebörden av dessa preciseras i dialog 
mellan stat och kommun och redovisas i översikts-
planen. Riksintressen bevakas av länsstyrelsen.

 Riksintresseområdena framgår i digitala kartan på  
 eskilstuna.se/framtid samt riksintressekarta 1 och 2.

Jord- och  
skogsbruk samt yrkesfiske
Jord- och skogsbruk är enligt miljöbalken näringar 
av nationell betydelse. Brukningsvärd  jordbruksmark 
får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar 
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
 samhällsintressen och detta behov inte kan  tillgodoses 
på annat sätt. Skogsmark av betydelse för skogs- 
näringen ska så långt som möjligt skyddas mot 
 åtgärder som kan försvåra ett rationellt skogsbruk. 

I  Eskilstuna är Mälaren och Hjälmaren utpekade som 
 vattenområden av riksintresse för yrkesfisket. Dessa 
vatten ska så långt som möjligt skyddas mot  åtgärder 
som påtagligt kan försvåra utövandet av fisket. 

Vid sidan av jord- och skogsbruket samt yrkesfisket 
har staten pekat ut ett antal områden i kommunen 
av riksintresse enligt 3:6 miljöbalken. Dessa  områden 
har både bevarande- och exploateringskaraktär.  
I översiktsplanen ska också anges hur dessa  intressen 
ska bevaras för framtiden. Nedan redovisas dessa om-
råden och de former av skydd som är tillämpbara. 

Mälaren med öar och stränder
Mälaren med öar och stränder utgör ett så  kallat 
 geografiskt riksintresse. Området är framförallt 
 värdefullt för det rörliga friluftslivet och  turismen. 
Länsstyrelsen har under år 2003 tagit fram en 
 rapport, till grund för bland annat en översyn av riks- 
intressets avgränsning. Syftet med rapporten är att 
beskriva riksintressets samlade värden. I denna redo-
visades också ett förslag till ny  avgränsning av riks- 
intresset. Förslaget grundar sig på en  beskrivning av de 
samlade natur- och kulturvärdena av intresse för turis-
men och det rörliga friluftslivet.  Landskapets  särdrag 
och sådant som förtydligar den  historiska utveckling-
en i området har varit viktigt vid  bedömningen av den 
nya avgränsningen av området för riksintresset.

Kommunens förslag till ny avgränsning för riks-
intresset Mälarens öar och stränder (godtagit i läns- 
styrelsens granskningsyttrande till ÖP 2005) redovisas 
i kartskiktet Riksintresse Mälarens öar och stränder. 
Fram till nytt riksdagsbeslut gäller riksdagsbeslut SFS 
1987:247, 1987-07-01. 

Friluftsliv
I kommunen har tre större objekt pekats ut som 
 riksintressen. Dessa är Ridö-  Sundbyholmsarkipelagen 
med Sundbyholm, Mälaren med öar och 
 strandområden och Hjälmarens vattenområde och 
stränder  inklusive Hedlandets naturreservat samt 
Hjälmare kanal. Inga ingrepp som påtagligt kan skada 
det  rörliga  friluftslivets intressen får vidtas inom dessa 
områden. Områdena är till större delen skyddade 
dels genom naturförordnande (Hedlandet, Sundby-
holm), dels genom strandskyddsförordnande. I övrigt 
görs  bedömningar i samband med olika tillstånds- 
prövningar.

Naturvård
I kommunen har ett antal naturmiljöer utpekats av 
Naturvårdsverket som riksintressanta. Dessa  utgörs 
av geologiskt värdefulla områden, myrmarker, natur-
skogar och naturbetesmarker som är särskilt  värdefulla 
och representativa för denna del av landet. Inga åt-
gärder som påtagligt kan skada  riksintresset får vidtas 
inom dessa områden. Detta bedöms i  samband med 
olika former av tillståndsprövningar som bygglov etc.

 I den digitala kartan på eskilstuna.se/framtid
	 finns	även	värdebeskrivningar	kopplade	till	de		 	
 enskilda områdena. 

Riksintressena skall alltid  beaktas i plan- och bygglov- 
och  miljöskyddssfrågor, så att värdena inte påverkas 
negativt. Det gäller även  sådana aktiviteter utanför 
 riksintressena som kan  skada dem. Om samban-
det är tydligt ska således sådana biotoper som utgör 
 buffertzoner eller spridningskorridorer för känsliga 
arter i  riksintresseområden kunna värnas.
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Riksintressen för kulturmiljö-
vården i Eskilstuna kommun
Kafjärdenområdet (D1)
Värdebeskrivning: Centralbygd, som speglar hur Mälar-
dalen anpassades till landhöjning, växande befolkning 
mm. från bronsålder till 1800-talets sjösänkningar, med 
herrgårdslandskap från 1600-talet, inklusive minnen för-
knippade med Axel Oxenstiernas tid. (Fornlämningsmiljö, 
Bymiljö, Kyrkomiljö)

Spridda gravar från bronsålder och flera fornborgar från 
övergången mellan yngre och äldre järnålder. ”Kung Inges 
hög”. Talrika byar med gravfält från -yngre järnåldern 
inom dagens gränser, samt ett flertal runristningar.  Delar 
av äldre färdleder såväl till lands som på vatten markerade 
av bl. a. gravfält, hålvägar och runinskrifter såsom vid 
Kjulaås och vid Ramsundet. Flera tidigromanska kyrkor. 
Axel Oxenstiernas gravkyrka i Jäder med rik 1600-talsar-
kitektur. Fiholms sätesgård med dess koppling till Jäders 
kyrka.

Kan skada riksintresset:
• Ny bebyggelse i grupper eller i öppna lägen som   
hindrar utblickar i landskapet.
• Vindkraftsetableringar i vissa fall.

Torshälla (D2) 
Värdebeskrivning: Småstadsmiljö med i huvudsak med-
eltida gatunät och som speglar utvecklingen från köpstad 
och utförselhamn till manufakturcentrum. (Bruksmiljö, 
Kvarnmiljö, Kanalmiljö).

Bevarad 1700-tals och 1800-tals bebyggelse.  Planstruktu-
ren samt stadsgårdar och bebyggelse-mönster från 1700- 
och 1800-talen. Offentliga byggnader med medeltida 
kyrka samt skolhus och rådhus. Rester av Karl IX:s kanal.
Kvarnanläggning från 1600-talet samt Holmens bruk med 
herr-gårdsanläggning uppförd under 1770-talet och Nyby 
bruk med herrgård och brukssamhälle från 1800-talet.  
Skolor och folkrörelselokaler.

Kan skada riksintresset:
• Okänslig förtätning.

Natura 2000
Natura 2000-områden har skapats av EU för att 
hejda utrotningen av djur och växter och för att 
förhindra att deras livsmiljöer förstörs. Dessa mil-
jöer är också av riksintresse. I Eskilstuna finns 
för  närvarande 26 objekt utpekade som Natura 
2000-områden. Länsstyrelsens tillstånd krävs för 
ingrepp eller åtgärder som kan påverka miljön i  
dessa områden. Natura 2000-områden bör skyddas 
med förordnanden enligt miljöbalken, främst natur-
reservat eller biotopskyddsområden.

Kulturmiljövård
Kulturmiljöer av riksintresse enligt Miljöbalken kap 
3:6 framgår i digitala kartan (eskilstuna.se/framtid) samt 
i karta Riksintresse 1. Dessa  kulturmiljöer ska långsik-
tigt skyddas.  Bebyggelsen inom  riksintresseområden 
är att betrakta som  byggelsemiljöer enligt plan- och 
bygglagen § 8:13. Det betyder, att dessa bebyggelse-
miljöer är särskilt  värdefulla ur historisk, kulturhisto-
risk,  miljömässig eller konstnärlig synvinkel och inte 
får  förvanskas. Förändringar inom dessa områden 
ska göras med stor hänsyn till kulturmiljövärdena. 
Inom  riksintresset Kafjärden har värdefulla kärn-
områden markerats  särskilt i kartan. Områden som 
utgör  riksintresse för kulturmiljövården ska långsik-
tigt skyddas mot  åtgärder som påtagligt kan skada 
 kulturmiljön.

Tumbo (D3)
Värdebeskrivning: Lokalt centrum under järnålder och 
medeltid vid viktig kommunikationsled mellan Söderman-
land och de norra Mälarlandskapen. (Fornlämningsmiljö).
Åssträckning med gravar och bebyggelselägen från 
bronsålder och framåt. Stora järnåldersgravfält, bl.a. 
Tumbogravfältet med ca 500 gravar, samt hålvägssystem 
och rester av spärranläggningar (fornborgar) på åsarna. 
Två fornborgar i utkanten av bygden och ett flertal run-
stenar. Mycket välbevarad romansk kyrka från 1100-talet 
med sockencentrum från 1600-tal och senare. Medeltida 
tingsplats.
Kan skada riksintresset:
• Om- och nybyggnad av järnväg. 

Råby Rekarne (D4) 
Värdebeskrivning: Fornlämningskoncentration med 
välbevarade och representativa grav- och boplatsmiljöer 
från bronsålder och framåt. (Fornlämningsmiljö). Brons-
åldersmiljöer med skärvstenshögar, älvkvarnar och gravar.  
Dessutom finns husgrundsliknande anläggningar, s.k. 
Brobyhus, en sällsynt fornlämningskategori. Forn- 
borgar och gravfält från äldre jämålder ger kontinuitet in i 
yngre järnålder. I området ingår även: Romansk kyrka från 
1100-talet.  Främst medeltida bebyggelsemönster med ett 
fåtal gårdar, varav en herrgård med särpräglad bebyggelse.
Kan skada riksintresset:
• Vindkraftsetablering.

Eskilstuna (D5)
Värdebeskrivning: Smides- manufaktur- och industristad 
som speglar många olika utvecklingssteg och de sociala 
förhållandena från medeltiden och 1600-talet fram till 
tiden efter 1950.

Medeltida tätortsbildning på Eskilstunaåns östra sida 
med långgata längs stranden och småskalig träbebyggelse. 
Gestaltmässig, avancerad, rutnätsplan från 1658. Olika 
administrativa stads och tätortsbildningar som senare 
slagits samman. Rademachersmedjorna och Fristadshusen. 
Handels- och hantverksgårdar från 1700- och 1800-talet.  
Industrianläggningar och stadsplanemönster från 1800 
- 1900-tal. Bostadsområden för arbetare och tjänstemän 
från 1900-talet.
Kan skada riksintresset:
• Omvandling av industriområden, okänslig förtätning,     
   nya vägsträckningar
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Barva – Lindholm – Söderby (D6) 
Värdebeskrivning: Centralbygd med rikt och tätt forn-
lämningsbestånd i rumsligt åtskilda skikt från bronsålder, 
äldre och yngre järnålder och medeltid samt välbevarad 
herrgårdsmiljö på medeltidsbygdens marginal, där även 
bronsåldersmiljöerna finns. (Fornlämningsmiljö). 
Uttryck för riksintresset: Unik åsmiljö med sex stora grav-
fält med gravar från bronsålder till yngre järnålder. På åsen 
ligger också kyrkan med delar bl.a. från 1100-talet. Öster 
om åsen, och huvudsakligen norr om lindholmen, är flera 
välbevarade miljöer från bronsålder/äldsta järnålder med 
skärvstenshögar och gravar. Två överlagrande säteribild-
ningar med intakta arrendegårdar torp och agararindustri-
ella anläggningar. Lindholms corps-de-logi i nyklassicistisk 
stil från 1794, ekonomibyggnader och arbetarbostäder. 

Kan skada riksintresset:
• Vindkraftsetablering.

Åsby, Stenby äng (D7) 
Värdebeskrivning: För landet unik fornlämningskoncen-
tration vid vatten på och omkring Åsbyåsen med grav- 
fälts- och boplatsmiljöer. (Fornlämningsmiljö).

Ca 250 fornlämningar av bronsålder-/äldre jämålderstyp. 
Ett av Sveriges största gravfält med ca 500 gravar, varav 
350 av yngre jämålderstyp, bestående av gravar med 
mittblock med unika kantkedjor och brättekonstruktion, 
boplats vid Mesta Norrgård med skärvstenshögar, terras-
seringar och röjda ytor.  Ekeby medeltida kyrkoruin.

Fornborgar 
I området ingår även: Agrar miljö från senare delen av 
1800-talet med dess övergång till stordrift inom djurhåll-
ningen. Stenby äng.

Kan skada riksintresset:
• Utbyggnad av Tuna park, ny bebyggelse i Stenby,  
 Borsökna, Flacksta/Kolsta.

Hjälmare kanal (D8) 
Värdebeskrivning: Kanalmiljö, ett av de äldsta kanalbyg-
gena i landet.

Anläggningen är från 1600-talet, men i dag med 1800-tals-
prägel.  Till miljön hör servicestruktur med bebyggelse 
för arbetare och tillsynspersonal och ekplanteringen längs 
kanalen avsedd för kommande slussreparationer.

Kan skada riksintresset:
• Vindkraftsetablering.

Gillberga (D9)
Värdebeskrivning: Fornlämningsrikt område och ett il-
lustrativt exempel på bosättningsmönstret i en agrarbygd 
under sen bronsålder och tidig järnålder. (Fornlämnings-
miljö).

Ovanligt omfattande och illustrativa grav- och boplatsmil-
jöer från bronsålder/äldsta jämålder med rösen, stensätt-
ningar med mittblock, skeppsformiga stensättningar och 
skärvstenshögar.

Kan skada riksintresset:
• Ombyggnad av väg 230, ny järnvägs- eller 
 vägdragning. Åsby/Stenby äng

Biby (D10) 
Värdebeskrivning: Herrgårdslandskap med blandning av 
självägande byar och godsstruktur.

Biby säteri, där organisationen med brukningscentrum, 
underlydande gårdar och utmarkstorp är tydlig.  Man-
byggnader av trä från 1600-talets början.  Ingenjörsbron, 
ursprungligen helt av trä, från 1800-talet.

Kan skada riksintresset:
• Inga ”hot” i översiktsplanen.

Västermo (D11) 
Värdebeskrivning: Odlingslandskap präglat under 1800- 
talet med välbevarad bebyggelse och trots lagaskiftet väl 
sammanhållna bykärnor. (Bymiljö).

Laga skiftet är avläsbart i åkermarken genom öppna diken. 
Glest äldre vägnät och den enhetliga bebyggelsen i byarna 
Vi, Konungsö och Södra Åby. Stora ekonomibyggnader 
förknippade med Hjälmarens sänkning.

Kan skada riksintresset:
• Inga ”hot” i översiktsplanen.

Stora Sundby (D12) 
Värdebeskrivning: Unik slottsmiljö från 1840-talet med 
medeltida anor.

Äldre huvudbyggnad, totalt omgestaltad under den stili-
miterande 1800-talsarkitekturens begynnelsefas i form av 
normandisk exteriör från ca 1840.  Påkostad utformning 
av arbetarbostäder, ekonomibyggnader, trädgård och park. 
Ädellövskog.  Agrarindustriella anläggningar.

Kan skada riksintresset:
• Inga ”hot” i översiktsplanen

Norrlången –Bårsten (D13) 
Värdebeskrivning: Farledsmiljö med flera fornborgar, 
typisk för Södermanland. (Forntida farledsmiljö).

Tre fornborgar på förkastningsbrant utmed forntida 
vattenled som förband Mälaren med Hjälmaren. Delvis 
mycket välbyggda och höga vallar med kallmurad utsida.

Kan skada riksintresset:
• Vindkraftsetablering.

 Se Riksintressekarta 1 och eskilstuna.se/framtid
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KARTA 
RIKSINTRESSE KARTA 2

Teckenförklaring
RI yrkesfiske *

RI Mälarens öar och strandområden (RI rörliga friluftslivet) *

Förslag RI Mälarens öar och strandområden, kommunens bedömning *

RI friluftsliv*

RI naturvård *

RI  kulturmiljövård *

Förslag RI kulturmiljövård, kommunens bedömning *

0 5 10 Km ¹

Befintlig markanvändning/planeringsunderlag
Större vägar

Vägar

Järnväg

Kommungräns

Tätort

Skog

Vatten

* RI          Riksintresse

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

Karta - Riksintresse 1
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Kommunikationer
Vid utpekande av riksintressen inom  transportsektorn 
är själva funktionen styrande. Kring viktiga transport-
leder bör därför inte bebyggelse eller  verksamheter 
lokaliseras så att transportfunktionen äventyras. Inom 
kommunen är befintliga järnvägar i både nord-sydlig 
och öst-västlig riktning av riksintresse. Vidare är E20 
och riksvägarna 53 och 56 av riksintresse. Av den 
 anledningen har dessa vägar utökat  byggnadsförbud 
till 50 meter respektive 30 meter  utanför plan-
lagt  område. Järnvägsstationer av riksintresse är 
 Eskilstuna resecentrum och Kvicksund station. 
 Terminal av  riksintresse är Folkesta (kombiterminal). 
De    mark- och luftrum som är av betydelse för flyg-
platsen Stockholm-Västerås är också av riksintresse. 
En  liten del av Eskilstuna  kommun berörs av buller- 
och  höjdbegränsningar kring denna flygplats.

Staten har definierat områden för terminal av 
 riksintresse i Eskilstuna kommun gällande Folkesta. *  

Staten har definierat områden för stationer  
av  riksintresse i Eskilstuna kommun gällande 
 Kvicksund järnvägsstation.  **

 Se	Del	2	Grunddrag	i	mark-	och	vattenanvändning:		
  Transporter (för kommunala  ställningstaganden)

 Se digital karta eskilstuna.se/framtid eller 
 karta Riksintresse 2

Vindbruk
Ett angivet område som riksintresse för vindbruk 
innebär att området bedömts som särskilt lämpat för 
elproduktion från vindkraft. Bedömningen görs med 
hänsyn till bland annat medelvinden i området. Riks-
intresse är ett planeringsverktyg som finns beskrivet 
i miljöbalkens 3 och 4 kapitel. Riksintresse för vind-
bruk ryms inom 3 kap. 8 § miljöbalken. I Sverige har 
kommunerna planmonopol, vilket betyder att det är 
kommunerna som har bestämmanderätten över mark- 
och vattenanvändningen inom kommunens gränser. 
Ett angivet riksintresse innebär ett statligt anspråk på 
markanvändningen, och kommunerna har till uppgift 
att tillgodose angivna  riksintresseområden i sin över-
siktliga planering, till exempel ej bevilja bygglov så att 
riksintresset äventyras. Länsstyrelserna ska se till att 
de berörda kommunerna tillgodoser riksintresset. Det 
är först när en ändrad mark-  eller  vattenanvändning 
 prövas enligt miljöbalken som riksintresset får en 
rättslig  betydelse. Då bedöms  riksintresse för vindbruk 
mot andra befintliga  riksintressen,  exempelvis natur-
vård, kulturminnesvård, rennäring,  försvarsmaktens 
 intressen och luftfart. Riksintresseområden för vind-
bruk  baseras på en  matematisk modell i  kombination 
med ett antal kriterier, vilket innebär att det även 
 utanför dessa områden kan finnas utmärkta 
 förutsättningar för att etablera vindkraftverk. 

 Se	Del	2	Grunddrag	i	mark-	och	vattenanvändning:		
 Vindkraft (för kommunala ställningstaganden)

 Se digital karta på eskilstuna.se/framtid eller 
 karta Riksintresse 2

Totalförsvarets militära del
Riksintresset för totalförsvarets militära del (3 kap 9§ 
andra stycket miljöbalken) kan i vissa fall redovisas 
öppet i översiktsplanen, i andra fall inte. Dels finns 
områden i form av övnings- och skjutfält och flyg-
flottiljer som redovisas öppet, dels områden som av 
sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De senare har 
oftast koppling till spanings-, kommunikations- och 
underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges kom-
muner är i olika omfattning berörda av riksintresset. 

I Eskilstuna kommun finns inga områden av 
 riksintresse för totalförsvaret som kan redovisas i 
översiktsplanen. Inom kommunen kan  riksintresset 
framför allt påverkas av uppförande av höga bygg-
nadsobjekt som master och vindkraftverk.  Därför 
bör Försvarsmakten kontaktas i tidigt skede i  sådana 
plan-, miljö- och bygglovsärenden. Hela landets yta är 
samrådsområde för objekt högre än 20 m utanför och 
högre än 45 m inom tätort.

* Viss avvikelse gällande vägen till terminalen (felaktigt digitaliserad). * * Viss avvikelse gällande placering av stationen ( felaktigt digitaliserad). 
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Teckenförklaring

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

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

RI järnväg,  befintliga *

RI väg, befintliga *

Förslag RI väg, kommunens bedömning *

RI väg, planerade och framtida *

RI sjöfart, farleder, befintliga, planerade och framtida *

RI vindkraft *

Befintlig markanvändning/planeringsunderlag
Större vägar

Vägar

Järnväg

Kommungräns

Tätort

Skog

Vatten

* RI          Riksintresse

0 5 10 Km ¹Antagandehandling 2013-08-29
© Eskilstuna kommun © Lantmäteriet MS2006/1416

Karta - Riksintresse 2
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Miljö- och riskfaktorer

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Ljudnivå dB (A)

Svagaste ljud 
vi kan uppfatta

I sovrum vid
nyprojektering

Svagt vindbrus

Storstadsgata
Passerande tåg

Smärtgräns

Närhet till jetplanDansställeNormalt samtal

Högsta ljudnivå 
som kan uppträda

Buller 
Den dominerande bullerkällan i tätorten är 
 vägtrafiken. Det är snart 40 år sedan de första 
 riktvärdena för trafikbuller kom, men någon nämn-
värd förbättring har inte skett. Bilarnas motorer och 
drivsystem har blivit tystare men istället har bull-
ret från däcken ökat med allt bredare däck. Detta 
 tillsammans med ständigt ökad biltrafik medför att 
 bullerproblemen bara vuxit. På sikt krävs minskad 
trafik för att markant minska bullerproblemen men 
de nya reglerna för bildäck ska förhoppningsvis ge 
en viss förbättring de närmaste åren. På landsbygden 
kan vägtrafiken också utgöra en stor  bullerstörning. 
Även om trafikintensiteten är låg, vilket ger låg 
 genomsnittsnivå, så innebär de högre  hastigheterna 

att bullernivån från enstaka bilar blir hög. I områden 
där ljudnivån i övrigt är låg blir  störningsupplevelsen 
kraftigare än vid motsvarande nivåer i tätorten.

Järnvägsbuller
Järnväg är en stor bullerkälla om än i  begränsade om-
råden. De senaste årens satsningar på  Svealandsbanan 
har inneburit fler tåg i högre  hastigheter. De nya tågen 
bullrar visserligen mindre än de gamla men  fortfarande 
används gamla tåg i stor utsträckning. Godstrafiken 
nattetid kan upplevas som problem för kringboende. 
Till det buller som uppstår när tågen rullar kommer 
skrammel från last och surrningsutrustning, bromsljud 
och skrammel vid inbromsningar samt  accelerationer. 
Dessa  sekundära ljud stör mycket då de inte är för-
utsägbara på samma sätt som själva tågpassagen.

Flygbuller
Flyget i Eskilstuna har inte så stor omfattning att 
de genomsnittliga nivåerna överskrider  riktvärden, 
 däremot kan maximalnivåerna utomhus över-
skridas i stora områden. Det är stora  skillnader i 
 bullerstörning från olika flygplanstyper och  avgörande 
för det framtida bullret är vilka flygplan som kom-
mer att  trafikera flygplatsen och hur  intensivt den 
 utnyttjas. Flygplatsen har tillstånd till betydligt fler 
 flygrörelser än vad som förekommer idag. För att 
kunna  trafikera flygplatsen med stora flygplan krävs 
en breddning och förlängning av  landningsbanan. 
Något som inte kommer göras så länge flygplatsen 
 endast uppbärs av i huvudsak  kommunala medel.

 Se digital karta på eskilstuna.se/framtid
	 >Miljö	och	riskfaktorer>Bullerzoner>	flyg	
	 eller	karta	-	Framtida	bostäder	och	bullerstörning

Illustratör: Andrea McNicholas
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Industribuller
Industrier och andra verksamheter bullrar ofta. Det 
rör sig dels om buller från fläktar och andra fasta 
anläggningar men också om buller från last-, av-
falls- och materialhantering, transporter,  handverktyg 
och många andra tillfälliga källor. Detta gör det 
svårt att bestämma skyddsavstånd till  verksamheter. 
 Verksamhetsutövaren är ansvarig för att riktvärden 
inte överskrids i närliggande  bostadsbebyggelse, 
nya bostäder i närområdet kan därför  innebära 
 begränsningar för befintliga verksamheter.

Buller från motorsportanläggning
Motorsport är en verksamhet som orsakar  mycket 
buller och Gröndals motorsportområde är den 
största källan i kommunen. Det finns bullerkrav 
på motorcyklar och andra fordon i internationella 
 tävlingsbestämmelser och att få fordonen tystare 
än dessa är inte realistiskt. Att dämpa buller utmed 
banorna är också svårt med tanke på tillgänglighet 
för publik och säkerhetsbestämmelser som minskar 
möjligheten att använda bullervallar och skärmar.

 Se digitalkarta på eskilstuna.se/framtid 
 >Miljö och riskfaktorer>Bullerstörningar 

Buller från skjutbanor
Idag finns 12 skjutbanor i kommunen. Dessa  används 
i högst varierad omfattning, men fyller i viss mån 
en funktion som gemensamhetsanläggningar som 
 engagerar människor i trakten. Några är så kall-
lade älgskyttebanor som används under en  begränsad 
tid på året, medan andra används mer frekvent för 
 tävlingsskytte. De banor som används ofta bör på sikt 
samlas till ett fåtal platser i kommunen där störning-
arna på omgivningen kan minimeras. *

Riktvärden för buller
För trafikbuller finns det fastställda riktvärden från 
regering och riksdag som gäller vid  nybyggnation 
och det finns också etappmål för att åtgärda de 
mest bullerutsatta bostäderna. För andra  bullertyper 
finns det riktvärden från Naturvårdsverket och från 
 Socialstyrelsen. I	digitala	kartan	redovisas	de		riktvärden	
som	gäller	för	olika	typer	av	bullerkällor	med		undantag	för	
industribuller. Med riktvärden avses bullernivåer som 
inte bör överskridas. För flygbuller gäller dels den 
sammanvägda flygbullernivån (FBN) 55 db(A) och 
dels maximinivån 70 db(A) som riktvärde. Gemen-
samt för alla riktvärden är att de är en  avvägning 
mellan miljönytta och kostnad.  

Att man klarar ett riktvärde är alltså inte detsamma 
som frihet från bullerstörning. Riktvärdet för trafik-
buller är 55  decibel i genomsnitt vid fasad.  Vid denna 
nivå uppger sig cirka 10 procent av befolkningen 
vara störda eller mycket störda av trafikbuller. 

* De redovisade  bullerzonerna i digitala kartan är  hämtade från ålderstiget material från länsstyrelsen.
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Teckenförklaring
Utredningsområde bostäder

Omvandlingsområde bostäder

Utbyggnadsområde bostäder

Utredningsområde blandad bebyggelse **

Omvandlingsområde blandad bebyggelse **

Utbyggnadsområde blandad bebyggelse **

Bullerstörningar

Över riktvärdet för genomsnittlig bullernivå (FBN) (55 db(A))

Över riktvärdet för maximal bullernivå (70 dB(A))

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)).

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

Karta - Framtida bostäder och bullerstörning

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.



13

Översiktsplanen visar på risker och  verksamheter som 
kan påverka möjligheten för etablering av nya verk-
samheter eller bostäder. I samband med  etableringar 
av verksamheter eller bostäder ska kraven enligt Plan- 
och bygglagen och Miljöbalken var för sig uppfyllas. 
De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken ska alltid 
uppfyllas.

	 Se	karta	Skyddsområden	för	vattentäkt

Olika verksamheter alstrar olika störningar i form av 
till exempel buller, lukt, vibrationer och  nedsmutsning. 
Effekterna av störningarna kan vara klart synliga eller 
komma smygande och inte  märkas förrän efter lång 
tid. De kan utöva direkt fysisk  påverkan som exem-
pelvis höga blyhalter eller lågfrekvent buller, eller 
förorsaka problem med otrivsel, oro, förfulning el-
ler begränsad rörelsefrihet.  Genom att tillämpa dessa 
skyddsavstånd vid planering kan såväl verksamheterna 
som bostadsbebyggelse i dess närhet finnas kvar med 
tolerabla störningar och risker. Riktvärdena är gene-
rella men risken för  störningar i det enskilda fallet är 
avgörande för hur stora skyddsavstånd som behövs.

Ställningstaganden
 Lokalisering och utformning av bostäder, arbets- 

 områden och infrastruktur i tätorten måste med 
 verka till att begränsa problem med buller, lukt  
 besvär,  effekter av luftföroreningar och   
  nedsmutsning. 

 Planering och lokalisering av arbetsområden-   
 och bostäder måste även göras utifrån att det ska  
 ge  industrin stabila planeringsförutsättningar och  
  möjlighet att utveckla sin verksamhet på platsen.

 Vid varje ny etablering av antingen bostäder eller  
 verksamheter måste en specifik bedömning göras  
 om lokaliseringen kan tillåtas och vilka försiktig 
 hetsmått som i så fall måste vidtas för att Plan-  
 och bygglagen och Miljöbalkens regler ska upp- 
 fyllas.

 Bensin/drivmedelstationer bör inte lokaliseras  
 i närheten av bostäder på grund av risken för   
 olyckor, utsläpp av lösningsmedel samt på  
 grund av att de alstrar  omfattande trafik.

Deponier och förorenad mark
Eskilstuna kommun har en lång  industritradition 
som har bidragit till kommunens utveckling. Vi ser 
dock idag baksidan av  industriutvecklingen med 
förorenad mark som följd. Runt om i  kommunen 
har det under åren också förekommit  deponering 
av avfall på flera platser, vilket är  viktigt att 
ta hänsyn till vid planering av ny bebyggelse.

 Se digital karta på eskilstuna.se/framtid 
 >Miljö och riskfaktorer>Deponier enligt EBH-stöd

De nedlagda avfallsdeponierna är avslutade men är i 
många fall bristfälligt efterbehandlade. I  kommunen 
finns även ett stort antal områden som är  förorenade 
på grund av tidigare markanvändning eller genom 
utfyllnad med förorenade massor. Dessa  förorenade 
områden är i viss mån inventerade men  kunskapen 
är fortfarande låg när det gäller vilka områden som är 
förorenade, utbredningen av  föroreningarna och vilka 
föroreningar som förekommer.

På många ställen inom stadsbygden har förorenade 
massor utnyttjats som utfyllnad till exempel i form av 
gjutsand. Det gör att det även kan finnas förorenad mark 
på andra platser än de markerade områdena på kartan. 

Förorenade områden inventeras för närvarande 
med syfte att höja kunskapsnivån och skapa en 
 prioriteringslista för sanering.

Ställningstaganden
  Förorenade områden som ska bebyggas med  

  bostäder eller byggnader som ska användas som
 bostäder ska efterbehandlas så att generella rikt  
 värden för ”känslig markanvändning” uppnås.   
 

 ”Känslig markanvändning” innebär att det   
 inte finns några begränsningar i användandet   
 av marken i framtiden. Denna kan då nyttjas till  
 bostäder, daghem, odling, djurhållning med mera.

  Sanering till generella riktvärden för ”mindre 
 känslig markanvändning” innebär i stället   
 att markens  kvalitet blir begränsande för den   
 framtida användningen. Marken kan då bara   
 användas till sådana  verksamheter där risken för  
 exponering av föroreningar är  minimal som ex-
 empelvis för kontor, industri eller vägar. 

  På eller i närområdet av deponier som inte har  
 grävts bort (utan efterbehandlas med täckning)  
 ska  byggnation undvikas.

Risk och skyddsobjekt
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Östra Hjälmaren

Löt

Eka

Åby

Årby

Ölen

Pilo

Sund

Biby

Väsby

Tveta

Lista
Kälby

Albro

Magla

Koten

Mörby

Skoga

Hålby

Nabben

Närsjö

Ladeby

Hållet Ekenäs

Tandla

Gåstorp

Österby
Piltorp

Bondeka

Hälleby

Rostock

Nästorp

Byringe

Gänglan

Magslog

Hallsta

Lövhult

Tiggeby

Hållsta

Hvarsta

Rossvik

Vargarn

Borsökna

Hyndevad

Husbybyn

Norrtorp

Sundtorp

Fasttorp

Södernäs

Skravsta

Kvisslan

Prästtorp

Böcklinge

Skricksta

Gillberga

Mörbyholm

Sofieberg

Björsäter

Äskedalen

Vingsleör

Hedlandet

Hällbylund

Stenbäcken

Järshammar

Gubbstugan

Beckhyttan

Lista-åsby

Tandersten

Rynningsberg

Sandbankarna

Näshulta-vad

Husby-risinge

Hjälmarskogen

Hyndevadstrand

Näshulta Kvarn

Gillberga-vallby

Teckenförklaring
Förslag skyddsområde ytvattentäkt

Primär zon A

Primär zon B

Sekundär zon 

Sekundär zon (50 m)

Tertiär zon 

po po po po
po po po po

Utredning skyddsområde vattentäkt

po po po po
po po po po
po po po po

Skyddsområde vattentäkt

Åker

Bete

0 2,5 5 Km ¹

Befintlig markanvändning/planeringsunderlag
Större vägar

Vägar

Järnväg

Skog

Vatten

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

Karta - Skyddsområde för vattentäkt
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Radon
Radon är en radioaktiv ädelgas som härstammar 
från grundämnet uran. Radon finns i vissa äldre 
byggmaterial och i marken. Gasen är både osynlig 
och luktfri. Radon fastnar i damm som vi andas in 
och kan då komma in i lungorna och på sikt orsaka 
lungcancer. Markradon förekommer i all jord, men 
särskilt om fragment av alunskiffer ingår i jorden. 
Mark med hög  genomsläpplighet  genomströmmas 
lättare av markluft varvid problem med mark- 
radon kan uppstå. Områden på och kring  grusåsarna 
bör ses som högriskområden ur radonsynpunkt. 

Radon i våra bostäder kan ha tre olika orsaker: 
1. Marken under och runt huset, såväl från  
 den ursprungliga marken som från eventuella  
 fyllnadsmassor.
2. Byggnadsmaterial
3. Vatten som används i hushållet

 Se digital karta på eskilstuna.se/framtid 
 >Miljö och riskfaktorer>Högrisk markradon *

Ställningstaganden
 Fysiska planeringen ska genom åtgärder  

 minimera utsattheten för radon framförallt genom  
 lokalisering av ny- och kompletteringsbebyggelse  
 och byggbestämmelser. 

 Vid exploatering/detaljplan ska komplett- 
 erande  radonundersökningar göras i  
 hög-/ mellanriskområden på och kring åsarna. 

 I dessa hög-/ mellanriskområden bör     berg- 
 borrade brunnar undvikas och dricksvatten  
 försörjningen ske med kommunalt vatten  
 för att undvika höga  radonhalter i dricksvattnet 
 alternativt  radonavskiljning i enskild fastighet.

  Övriga områden i kommunen är att betrakta  
 som   normalriskområden.

Karta - Framtida godsflöden och angränsande landskapsvärden
A

ntagandehandling 2013-08-29
©

 Eskilstuna kom
m

un ©
 Lantm

äteriet M
S2006/1416

* Ingen uppdatering av radonkarta från 1984 har skett. 
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Transporter av farligt gods
Olyckor i samband med transporter av farligt gods 
kan medföra stora skador på människor, djur, miljö 
och egendom. Säkerheten vid transporter regleras 
av internationella och nationella bestämmelser där 
 tillverkare, speditörer, chaufförer och godsmottagare 
har ett stort ansvar.

Godstrafiken på järnväg leds idag genom Eskilstunas 
centrala delar med tungt och ibland miljöfarligt gods. 
En infrastrukturkorridor för gods väster om staden 
har utretts. Denna riktar sig framförallt till godtrafik 
i nord-sydlig riktning. Omfattande  godstransporter 
mellan Bergslagen och Oxelösund kan därmed 
 ledas utanför tätorten, samtidigt som en ökning av 
 antalet godstransporter på järnväg möjliggörs. Lokala 
 industrier med tunga transporter som Volvo CE och 
Nyby får också förbättrade möjligheter till  spårbundna 
transporter.

Ställningstaganden
 I planförslaget reserveras mark för en ny    

 infrastrukturkorridor väster om staden.

	 	För	transport	av	farligt	gods	på	järnväg	genom 
  Eskilstuna kommun Se digital karta på 
  eskilstuna.se/framtid >Miljö- och  riskfaktorer>   
	 	Rekommenderad	järnväg>	farligt	gods	

 Rekommenderade primära och sekundära vägar  
 för transport av farligt gods. Transporter är   
 endast är tillåtna på vissa vägar och gator   
 samt till mottagare av gods. I anslutning till   
 upplåtet vägnät finns skydds- och    
  säkerhetsavstånd till olika typer av riskobjekt för  
 såväl liv som  egendom och miljö.

 Se karta - Framtida godsfölden och angränsande 
	 landskapsvärden

Lantbruk och djurhållning
På kartan har markerats större lantbruk och 
 djurhållare, vilka är tillståndspliktiga och 
 anmälningspliktiga enligt miljöbalken. 

 Se digital karta på eskilstuna.se/framtid> 
	 Miljö	och	riskfaktorer>Miljöstörande	verksamheter> 
 tillstånds och  anmälningspliktiga

De störningar som kan uppstå i samband med djur-
hållning är framförallt lukt (hantering av gödsel, 
 ventilationsluft från stallar och vissa fodertyper), 
 problem med flugor samt buller i form av fläktljud. 
Även transporter av djur, foder, spannmål och så 
 vidare kan upplevas som störande för  boende. Djur-
hållning och då framförallt hästhållning kan  orsaka 
 allergiproblem. En viss påverkan på  omgivningen från 
djurhållning är mer eller mindre accepterad på lands-
bygden, men konflikter kan uppstå i samband med 
tätortsutbyggnad i jordbruksområden. Konflikter 
kan även uppstå om jordbruksverksamheten utökas 
och blir mer omfattande. Samtidigt är det viktigt att 
 behålla en levande landsbygd.

Ställningstaganden
 Vid lokalisering av ny bebyggelse på lands- 

 byg den är det viktigt att ta hänsyn till det  
 jordbruk som bedrivs idag. 

 Vid lokaliseringsprövning ska alltid särskild   
  hänsyn tas till riskerna för störningar kring   
 gårdar med djurbesättningar.
 
	 Se	karta	Skyddsområden	för	vattentäkt

Miljökvalitetsnormer
En norm kan meddelas om det behövs i  förebyggande 
syfte och för att skydda människors hälsa eller  miljön. 
Miljökvalitetsnormer kan även  användas för att 

 komma till rätta med redan uppkomna skador på 
 miljön eller avhjälpa liknande olägenheter.

För att miljökvalitetsnormerna ska klaras är 
den  fysiska planeringen ett viktigt instrument 
 tillsammans med andra instrument. Då planeringen 
ger  effekt först på längre sikt, är det redovisningen 
av de  planeringsrelevanta normerna i regional och 
 översiktlig planering som är av särskild betydelse. 
 Beroende på vilken norm det gäller har  emellertid 
den fysiska planeringen mer eller mindre stor 
 betydelse. För vissa normer är det inte alls säkert  
att planeringen överhuvudtaget är rätt instrument.

Ställningstaganden
 Miljökvalitetsnormer ska iakttas vid planering   

 och planläggning samt ska uppfyllandet av   
 miljökvalitetsnormerna utredas, detta gäller  
 beslut som rör markanvändning på övergripande  
 strategisk nivå, transportförsörjning och riktlinjer  
 för   detaljplane- och områdesbestämmelser.

 Miljöbalkens och PBL:s gemensamma mål att   
 främja hållbar utveckling eftersträvas och tilläm  
 pas för att uppfylla normerna i all fysisk          pla-  
 nering. Vid förtätning av städerna ska luft- 
 kvaliteten vara en  viktig aspekt och åtgärder  
 vidtas vid behov.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett  juridiskt   
 bindande styrmedel som infördes i miljöbalken 
1999.   Avsikten med dem är,  att förebygga eller  åt- 
gärda miljöproblem, uppnå miljökvalitetsmålen 
och att genomföra ett EG-direktiv. MKN kan 
fastställas av regeringen eller av en myndighet 
som regeringen utser. Det finns idag normer för 
utomhusluft,  vattenförekomster, fisk- och  mussel- 
vatten samt  omgivningsbuller.
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 Se	Del	2	Teknisk	försörjning:	Hantering	av	dagvatten

	 Se	karta	Framtida	bostäder	och	översvämningsrisker

Ställningstaganden
 Inom områden med stor sannolikhet för över  

 svämningar (så kallat 100-årsflöde) bör det inte  
 tillkomma någon bebyggelse, med undantag   
 för enkla byggnader som garage och uthus.

 Inom områden med viss sannolikhet för över-   
 svämning (så kallat dimensionerande vatten  
 stånd), kan samhällsfunktioner av mindre   
 vikt lokaliseras. Exempel på detta är byggnader av  
 lägre värde eller med mer robust konstruktion,   
 enstaka villor och fritidshus.

 Endast inom områden med låg sannolikhet för   
 översvämning, dvs områden som inte  hotas av  
 100-årsflöde eller högsta dimensioneran de flöde,  
 bör samhällsfunktioner av betydande vikt eller   
 riskobjekt lokaliseras till exempel sammanhållen  
 bebyggelse, sjukhus, vårdhem, skolor, industrier  
 med  miljöpåverkan, infrastruktur av stor bety-  
 delse så som viktiga vägar utan förbifarts   
 möjligheter, järnvägar, avlopps- och  avfalls- 
 anläggningar.

 För befintlig bebyggelse och andra områden  
 som riskerar bli drabbade av översvämningar till  
 följd av ökade vattenflöden i sjöar och vattendrag  
 kan  barriärer övervägas. 

Riskerna för stora skador till följd av  klimatförändringen 
kan minskas och samhället anpassas till konsekven-
serna av höjda vattennivåer genom en långsiktig 
planering. Extrema väderhändelser med påföljande 
översvämningar längs sjöar och vattendrag blir allt 
vanligare. Det som tidigare beskrevs som 100-årsregn 
tycks inträffa alltmer frekvent. Det är kommunernas 
skyldighet enligt Plan och bygglagen (PBL) att beakta 
och ange de risker som finns i ett område i samband 
med planläggning. Hälsa och säkerhet är viktiga all-
männa intressen  enligt PBL. När vatten i sjöar och 
vattendrag stiger och täcker ytor som normalt inte står 
under vatten kallas det översvämning. Om det regnar 
kraftigt kan även svackor i terrängen utan anknytning 
till vattendrag bli översvämmade.

Risk för skred och ras föreligger när större föränd-
ringar av marknivåerna görs. Detta kan uppstå till 
följd av naturlig erosion eller schaktning. Erosion kan 
även uppstå till följd av strömmande vatten eller ut-
med stränder där vågrörelser urholkar strandbrinken. 
I samband med schaktning, dåligt utförd spontning 
eller felaktig dränering i kombination med förekomst 
av sedimenterade jordarter kan också skred och ras 
uppstå. Vanligt förekommande områden med risk 
för skred och ras är utefter vattendrag och en del 
 sjöstränder, särskilt när vattnet drar sig tillbaka  efter 
en tid av högt vattenstånd eller översvämning på 
grund av att jorden är då är  vattenmättad och instabil.
Den volym vatten som efter kraftiga regn når sjöar 
och vattendrag från land bör så långt det är  möjligt 
minimeras. 

 En större exploatering i riskområden kan    
 exempelvis ge ekonomiska motiv till utbyggnad  
 av skyddsvallar och mekaniska barriärer. Att upp 
 föra bebyggelse och infrastruktur på ett skade- 
 säkert sätt ska också ses som en möjlig lösning.

 I samband med detaljplanering och bygglov   
 ska identifierade instängda områden, ras och   
 skred  utredas ytterligare.

	 Se	Del	2	Grunddrag	i	mark-	och	vatten	användning:			
	 Hantering	av	dagvatten

På detaljplanenivå anges genom bestämmelser 
med juridisk bindning åtgärder som syftar till att 
höja  beredskapen inför klimatförändringarnas 
 konsekvenser. 

Översvämning, ras- och skredrisk
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Teckenförklaring
Utredningsområde bostäder

Omvandlingsområde bostäder

Utbyggnadsområde bostäder

Utredningsområde blandad bebyggelse **

Omvandlingsområde blandad bebyggelse **

Utbyggnadsområde blandad bebyggelse **

Översvämmad mark Mälaren vid nivån (m.ö.h. RH 2000)
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Befintlig markanvändning/planeringsunderlag
Större vägar

Vägar

Järnväg

Befintlig bostadsbebyggelse

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)).

**

Torshälla

Eskilstuna

Karta - Framtida bostäder och översvämningsrisker

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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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.


