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FLIK 12. HÅLLBARHETSBEDÖMNING

Hållbarhetsbedömning
Enligt miljöbalken ska alltid kommunala planer som kan antas ha en betydande
miljöpåverkan miljöbedömas. Revideringen av översiktsplanen är en sådan plan.
Eskilstuna kommun har valt att göra en bredare konsekvensbeskrivning, och bedöma
översiktsplanens förutsättningar att bidra till en hållbar utveckling. Förutom de miljömässiga
konsekvenserna bedöms också konsekvenserna för social och ekonomisk hållbarhet. Denna
hållbarhetsbedömning tar bara upp de konsekvenser som bedömts ha stor betydelse för
hållbar utveckling. Bedömningen sker utifrån nationella och globala mål kopplade till hållbar
utveckling.
BEDÖMNINGEN I KORTHET
° Den reviderade översiktsplanen har bättre förutsättningar att nå hållbar utveckling än den
gällande
° Den reviderade översiktsplanen har bättre förutsättningar att nå hållbar utveckling än
andra studerade utvecklingsriktningar
° Överkapacitet vad gäller möjlig bostadsbebyggelse ställer höga krav på fortsatt styrning
mot hållbarhetsmål
° Ett fortsatt ambitiöst arbete med ökad andel hållbara transporter är avgörande får att nå
hållbarhetsmålen
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Sammanfattning

Enligt miljöbalken ska alltid kommunala planer som kan antas ha en betydande
miljöpåverkan miljöbedömmas. Revideringen av översiktsplanen är en sådan plan.
Eskilstuna kommun har valt att göra en bredare konsekvensbeskrivning, och bedöma
planens förutsättningar att bidra till en hållbar utveckling. Förutom de miljömässiga
konsekvenserna bedöms också konsekvenserna för social och ekonomisk hållbarhet. Denna
hållbarhetsbedömning tar bara upp de konsekvenser som bedömts ha stor betydelse för
hållbar utveckling. Bedömningen sker utifrån nationella och globala mål kopplade till hållbar
utveckling.
Förutom konsekvenserna av den reviderade översiktsplanen, har också konsekvenser av
två alternativa utvecklingsriktningar bedömts. Alternativen har funnits med som möjliga
inriktningar i översiktsplanen, men har under processen valts bort till förmån för det nu
aktuella planförslaget. Ett alternativ, här kallat Kompakt landsbygdsutveckling, har ett större
fokus på utveckling längs stråk och i serviceorter på landsbygden. Det andra alternativet,
Utvecklad flygplats, innebär att Kjula flygplats blir en internationell flygplats i storlek med
Landvetter, och att en betydande del av den kommande bebyggelsen lokaliseras till
tätorterna kring flygplatsen.
Bedömningen visar att planförslaget bidrar till en hållbar utveckling i högre grad än de
alternativa utvecklingsriktningarna, och även jämfört med nollalternativet, det vill säga ett
scenario där översiktsplanen inte revideras. Huvudinriktningen om att koncentrera
bebyggelse och förtäta sparar värdefull mark och skapar förutsättningar för mer hållbara
transporter och mer attraktiva städer och tätorter.
En utbyggnadsanalys visar att det finns en överkapacitet i föreslagen Översiktsplan 2030:
tre gånger så många bostäder som planen tar höjd för är möjliga att bygga. Det innebär att
kommunen kan prioritera att bygga i lägen som bäst uppfyller kommunens övergripande mål
för den fysiska planeringen, och även de nationella miljökvalitetsmålen, Men
överkapaciteten innebär också en risk: Det är inte säkert att de lägen som bäst uppfyller
kommunala och nationella mål alltid är de lättaste att bebygga. Det är därför mycket viktigt
att översiktsplanens intentioner genomsyrar alla beslut kopplade till fysisk planering, både
vad gäller planfrågor, mark- och exploateringsförmågor och övergripande kommunal
styrning.
En knäckfråga för att planen ska bidra till globala och nationella hållbarhetsmål handlar
om att lyckas med målet att minska andelen bilresor, och även minska den totala mängden
resta kilometer. Även om planen har ambitiösa mål för en hållbar struktur och prioritering av
hållbara transporter visar analyser att det finns en risk att biltrafiken till och med ökar i
kommunen. Det är därför viktigt att arbetet med hållbara transporter får fortsatt stor tyngd i
kommande beslut, både vad gäller fysisk planering och andra utvecklingsfrågor.
Innehåll

Bakgrund och metod
En kommun ska enligt 6 kap. 3§ i miljöbalken genomföra en miljöbedömning av planer. Om
planen antas innebära en betydande miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning
genomföras. Revideringen av Eskilstunas översiktsplanen omfattas av det kravet. Syftet med
en strategisk miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar
utveckling främjas. Eskilstuna kommun har utvidgat miljöbedömningen till en
hållbarhetsbedömning vilket innebär att översiktsplanen även bedömts utifrån de sociala
och ekonomiska förutsättningarna för en hållbar utveckling inom kommunen, regionen och
globalt.
BEDÖMNINGSPROCESS
Hållbarhetsbedömningen har genomförts integrerat med översiktsplanerbetet. Avgränsning
och bedömningar har genomförts tillsammans med kommunala tjänstepersoner inom flera
olika expertområden. Under processen har två workshoppar på temana Hållbara transporter
och Grönstruktur för rekreation genomförts. Syftet med workshopparna har varit att öka
kunskapen, möjliggöra idéutbyte och därmed utveckla översiktsplanen.
Som en del i den strategiska miljöbedömningen har en utbyggnadsanalys genomförts.
Analysen har genomförts i GIS och bygger på sammanvägningar av olika intressen som
påverkar möjligheten att bygga bostäder. Utbyggnadsanalysen har i ÖP-processen lyft frågor
kring hur olika intressen ska prioriteras. Analysen resulterar i geografiskt avgränsade
utbyggnadsytor, tomter, med en viss volym bostäder. Analysen visar att det finns utrymme
för 22 000 bostäder inom de planeringsområden för bostäder som pekas ut i planen.
Dessutom identifieras ytterligare utrymme för 23 000 bostäder, även dessa inom
översiktsplanens bebyggelsestruktur. Utbyggnadsanalysen visar alltså att översiktsplanen
med råge möjliggör för de 15 000 bostäder som planen tar höjd för.
BEDÖMNINGSKRITERIER
Planförslaget bedöms utifrån hur konsekvenserna bidrar till en hållbar samhällsutveckling.
Begreppet hållbar utveckling formulerades 1987 i den så kallade Brundtland-rapporten och
beskrivs där som ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.
FN: s Agenda 2030 som antogs 2015 är en agenda för att nå ekonomiskt, socialt och
miljömässigt hållbar utveckling. Här ingår också 17 globala mål. I Sverige har regeringen
tillsatt Agenda 2030-delegationen för att stödja genomförandet av de globala målen för
hållbar utveckling, och i det genomförandet har kommunerna en viktig roll, inte minst
genom planering. De globala målen ligger i stora delar i linje med flera nationella mål, bland
annat folkhälsomål, nationella miljökvalitetsmål och klimatmål.
I denna hållbarhetsbedömning bedöms konsekvenserna utifrån ett ekonomiskt, socialt
och miljömässigt perspektiv. Framförallt nationella målsystem har använts som
bedömningskriterier, men FN:s globala mål har också varit viktiga på ett övergripande plan.

De 16 nationella miljökvalitetsmålen är det nationella genomförandet av den miljömässiga
dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. 13 av de 16 miljökvalitetsmålen har varit
relevanta i bedömningen av översiktsplanen. Påverkan på möjligheten att nå miljömålen
beskrivs under respektive tema, men även i en särskild tabell längst ner på sidan.
För bedömningen av den miljömässiga hållbarheten har även klimatmålen varit viktiga.
Klimatmålen innebär bland annat att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp
av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.
1. Begränsad klimatpåverkan,
2. Frisk luft.
3. Bara naturlig försurning,
4. Giftfri miljö,
5. Skyddade ozonskikt,
6. Säker strålmiljö,
7. Ingen övergödning,
8. Levande sjöar och vattendrag,
9. Grundvatten av god kvalitet,
10, Hav i balans samt levande kust och skärgård,
11. Myllrande våtmarker,
12. Levande skogar,
13. Ett rikt odlingslandskap,
14. Storslagen fjällmiljö,
15, God bebyggd miljö,
16. Ett rikt växt- och djurliv.

En socialt hållbar samhällsutveckling har många olika tolkningar. Boverket definierar socialt
hållbar stadsutveckling som ”en utveckling av staden mot ökad integration och minskad
boendesegregation” Folkhälsomyndigheten beskriver ett socialt hållbart samhälle som ett
”jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan
orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i

centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är
delaktiga i samhällsutvecklingen”.
”Hur städer och bostadsområden är utformade påverkar […] hur man arbetar, lever,
umgås och förflyttar sig, vilket i sin tur påverkar människors hälsa.” Beskrivning från
målområdet boende och närmiljö.
Ur Regeringens proposition 2017/18:249 God och jämlik hälsa - en utvecklad
folkhälsopolitik
I den sociala dimensionen av hållbar utveckling ingår också kulturella aspekter. För
bedömning av den sociala hållbarheten har de åtta nationella folkhälsomålen varit viktiga,
framförallt målområdet Boende och närmiljö. Även miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö
har varit viktigt, liksom de nationella målen för kulturmiljöarbetet och de
jämställdhetspolitiska målen, framförallt målet om jämställd hälsa.
”Det statliga kulturmiljöarbetet ska främja
° ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och
utvecklas.
° människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar
för kulturmiljön.
° ett inkluderande samhälle med kulturmkiljön som gemensam källa till kunskap,
bildning och upplevelser, samt
° en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till
vara i samhällsutvecklingen
De fyra nationella målen för kulturmiljöarbetet. Målen ska styra de statliga insatserna på
kulturmiljöområdet, men de ska även kunna vägleda politiken i kommuner och landsting
regioner.
Bedömningen av de ekonomiska konsekvenserna för hållbar utveckling görs i förhållande
till regeringens mål för näringspolitiken, vilket är att ”stärka den svenska konkurrenskraften
och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag.” Konsekvensbedömningen
ser i första hand till näringsliv och arbetsmarknad inom Eskilstuna kommun. Eskilstuna
kommuns strategi Effektiv organisation, med perspektivet ”Stabil ekonomi” har också varit
en viktig bedömningsgrund.
Relevant är också det övergripande transportpolitiska målet som är att säkerställa en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna
och näringslivet i hela landet.
”Perspektivet stabil ekonomi omfattar åtgärder för att säkerställa en ekonomi i
balans. Effektivt resursutnyttjande och en verksamhetsstyrning ger en stabil
ekonomi.” Stabil ekonomi i Eskilstunas styrsystem.
Avgränsning
Den sakliga, geografiska och tidsmässiga avgränsningen för hållbarhetsbedömningen har
tagits fram i samråd med Länsstyrelsen.
Saklig avgränsning
Enligt lagstiftningen (Miljöbalken 6 kapitlet 13 §) ska en strategisk miljöbedömning avgränsas
till den mest betydelsefulla påverkan på människa och miljö som planens genomförande kan
antas medföra. Det betyder att det inte är samtliga konsekvenser som beskrivs. I denna
hållbarhetsbedömning bedöms konsekvenserna inom sju teman:
° Klimatpåverkan och resurshushållning
° Naturmiljö och grönstruktur
° Klimatanpassning och vatten

° Kulturmiljö och landskap
° Hälsa och livskvalitet
° Jämlikhet och social integration
° Samhällsekonomi och arbetsmarknad
De sju temana täcker något överlappande in samtliga tre hållbarhetsdimensioner:
ekologiska, sociala och ekonomiska.
GEOGRAFISK AVGRÄNSNING
Hållbarhetsbedömningen avser framförallt konsekvenser inom Eskilstuna kommuns
geografiska gränser. För vissa frågor gäller dock ett regionalt, nationellt eller globalt
perspektiv.
TIDSMÄSSIG AVGRÄNSNING
Föreslagen översiktsplan 2030:s målbild är 2030 med utblick mot 2050. Den tidsmässiga
avgränsningen för hållbarhetsbedömningen är framförallt 2050. Vissa konsekvenser har
naturligen påverkan ännu längre fram i tiden.
Nollalternativ
För att förstå konsekvenserna av planförslaget behöver det jämföras med vad som händer
om planen inte genomförs, vilket kallas nollalternativ. Bedömningen av planförslaget bygger
alltså inte på en jämförelse med om inget händer. Nollalternativet innebär att kommunens
översiktsplan inte revideras och nuvarande översiktsplan fortsätter att gälla. Det innebär att
översiktsplanen med tiden blir allt mer inaktuell. Det ger sämre vägledning för både
planerare och byggaktörer, och det blir det svårt att ta ett helhetsgrepp på planeringen.
Satsningar på infrastruktur och samhällsservice som skapar nya lägen för bostäder kan
tänkas utebli eller bli fellokaliserade. Istället kan bostäder tillkomma där det är möjligt utan
större samhälleliga satsningar: som komplettering till befintlig bebyggelse, på jordbruksmark
i städernas utkanter och punktvis på landsbygden. Bristen på helhetssyn gör att befintliga
områden kompletteras med några hus i taget, utan möjlighet att se vilka långsiktiga
konsekvenser det får. Det kan i sin tur innebära att viktig samhällsservice inte byggs ut i
samma takt, eller att mark för strategiska funktioner som till exempel dagvattenhantering
eller rekreationsområden byggs bort. I nollalternativet ligger TGOJ-banan kvar i befintligt
läge och satsningen på dubbelspår på Svealandsbanan uteblir. Bristen på tydlig styrning av
byggandet, i kombination med att nuvarande översiktsplan tar höjd för färre bostäder gör
att utbyggnaden går långsammare och kommunens sociala och ekonomiska utveckling
begränsas.
Översiktsplanens huvuddrag

Översiktsplanen är kommunens långsiktiga avsiktsförklaring för den fysiska miljön och är en
vision för den framtida utvecklingen. Planen ska ge vägledning för beslut om användningen
av mark- och vattenområden och för hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.
Översiktsplanen är ett viktigt underlag vid prövning av plan-, lov- och tillståndsärenden.

I föreslagen Översiktsplan 2030 tas höjd för att bygga 15 000 nya bostäder och skapa
18 000 nya arbetstillfällen till 2030. Det ger möjlighet för 130 000 invånare 2030.
Huvudprincipen för Eskilstunas fysiska planering är att växa genom att koncentrera
bebyggelse i strategiska lägen för att därmed stärka serviceunderlag, utnyttja infrastruktur
bättre, utveckla kollektivtrafiken och skapa en mer stadsmässig bebyggelsestruktur. Genom
att blanda olika funktioner vill kommunen skapa en mer levande och integrerad stad. Parker
och grönblåområden med hög kvalitet är viktiga i en förtätad stad.
Förtätningszoner kring stadskärnorna prioriteras för bebyggelse: 5 kilometer kring
Eskilstuna och 1,5 kilometer kring Torshälla. I Eskilstuna prioriteras särskilt bebyggelse inom
3 km från stadskärnan. Prioriterade noder pekas också ut för bebyggelse: Kvicksund,
Sundbyholm och Torshälla, inklusive Torshälla huvud. Därefter prioriteras bebyggelse i
utpekade serviceorter (Ärla, Alberga, Hållsta, Hällberga, Kjula samt Näshulta) och utmed
prioriterade stråk. Stråken är indelade i primära stråk till prioriterade noder och sekundära
stråk till serviceorter. Utanför stråk, prioriterade noder och serviceorter medger planen ny
bebyggelse i mindre skala. Den övergripande principen för grönblåstrukturen handlar om att
bevara områden och stråk med betydelse för ekosystemtjänster som biologisk mångfald,
klimatanpassning och rekreation. Människor ska ha tillgång till grönblåområden i vardagen,
både genom parker, grönblåområden och stråk i närmiljön, och naturområden på ströv- och
cykelavstånd. Vid behov skapas nya parker och grönblåområden och tillgänglighet till
naturområden stärks.
Planförslaget prioriterar hållbara transporter: gång, cykel- och kollektivtrafik. Dubbelspår
föreslås på Svealandsbanan mellan Eskilstuna Centralstation och Gunnarskäl västerut och
samt mellan Eskilstuna Centralstation och Härad österut. Detta för att knyta ihop befintliga
delar av dubbelspår, för att på så vis öka kapaciteten, robustheten och punktligheten i
järnvägssystemet. En ny sträckning föreslås mellan Gunnarskäl och Kvicksund för att minska
restiden till Västerås och nå Fyra Mälarstäders mål om en restid på 20 minuter. Andelen
godstransporter på järnväg ska öka. Eskilstuna Resecentrum utvecklas till en mer attraktiv
och tillgänglig bytespunkt mellan olika färdmedel. Planen utesluter inte en utveckling av
Kjula flygplats med passagerartrafik, eventuellt med större volymer. Under arbetet med
föreslagen Översiktsplan 2030 har idéer funnits om att utveckla en internationell flygplats
med 5–7 miljoner resenärer årligen, vilket motsvarar Landvetter flygplats. Utvecklingen
skulle ske inom flygplatsens nuvarande miljötillstånd. Eventuell utveckling av flygplatsen kan
innebära ett nytt tågstopp på Svealandsbanan vid flygplatsen. Eventuella nya länkar för
biltrafik ska utredas i den kommande trafikplanen, bland annat en ny förbindelse öster om
staden med syfte att förbättra framkomligheten för biltrafik.

FÖRHÅLLANDE TILL ANDRA PLANER
Föreslagen Översiktsplan 2030 bygger på flera andra kommunala och regionala planer och
program. Dessa beskrivs i översiktsplanen.

Konsekvenser av planförslaget
KLIMATPÅVERKAN OCH RESURSHUSHÅLLNING
Detta tema beskriver hur planförslaget hanterar våra gemensamma resurser och bidrar till
att minska klimatpåverkan. Bedömningen görs främst i förhållande till de nationella
miljömålen Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö och Ett rikt odlingslandskap, samt
klimatmålen.
Planförslaget skapar förutsättningar för mer hållbara resor men leder till ökad biltrafik.
Vägtrafiken utgör en stor andel av de lokala utsläppen av koldioxid i kommunen. De
nationella utsläppen från vägtrafiken minskar långsamt. Även om de senaste årens
teknikutveckling har gjort att fordonens utsläpp har minskat, har trafikarbetet (resta
kilometer) samtidigt ökat. En betydligt större andel av transporterna behöver alltså ske med
gång, cykel eller kollektivtrafik för att lyckas minska koldioxidutsläppen. En ökad andel
elfordon bidrar också till minskade koldioxidutsläpp, men övergången till el går långsamt och
2030 beräknas 6 procent av bilflottan i Sverige drivas med el (Fordon i framtiden –
elektrifiering, automatisering och digitalisering, Trafikanalys 2018). För att klara
hållbarhetsambitionerna till föreslagen översiktsplan 2030:s mål år 2030 kan man alltså inte
förlita sig på en elektrifiering. Kommunen har en målsättning att 61 procent av de lokala
resorna ska ske med gång, cykel eller kollektivtrafik år 2030, vilket är en ambitiös och
nödvändig ökning från dagens 35 procent.
Den fysiska miljön har stor påverkan på hur vi väljer färdmedel: Miljöer där det är enkelt
att köra och parkera bil främjar bilåkande medan täta, blandade stadsdelar med närhet till
viktiga målpunkter gör det lättare att välja hållbara transporter. Det övergripande målet om
att förtäta, bygga blandade stadsdelar och prioritera hållbara transporter kan bidra till att
minska andelen bilresor. Flera andra ställningstaganden i planförslaget bidrar också till att
främja hållbara transporter som anpassade parkeringstal och utvecklat cykelnät. Barn och
ungas möjligheter att röra sig tryggt och säkert till skolor och mötesplatser lyfts särskilt,
vilket minskar behovet av biltransporter för barnfamiljer.
”Kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga och det
finns attraktiva, säkra och effektiva gång- och cykelvägar.”
”Användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt,
resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt minska och att främst
förnybara energikällor används.”
Ur miljömålet God bebyggd miljö

Analyser av framtida bilflöden i kommunen visar att även om färdmedelsmålen uppnås är
det troligt att den totala biltrafiken ökar något på grund av en ökande befolkning. Analysen
baseras på planeringsområden i samrådsversionen. Även om andelen förnybart bränsle ökar
och en större andel eldrivna fordon är att vänta, menar Energimyndigheten med flera att vi
inte kan förlita oss enbart på bättre bränslen eller mer effektiva fordon, utan att
transportarbetet med personbil, lastbil och flyg behöver minska.
(Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet, Energimyndigheten,
Boverket m.fl 2017)
Den prognostiserade ökningen är därför problematisk utifrån möjligheten att nå
klimatmålet om att Sverige senast år 2045 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser till
atmosfären.

Utbyggnad på landsbygden, externa handelsområden och eventuell länk öster om
Eskilstuna riskerar att öka biltrafiken.
Samtidigt som planförslaget som helhet skapar förutsättningar för mindre andel biltrafik
riskerar satsningarna på stråk och serviceorter utanför städerna, tillsammans med viss
bebyggelse på övrig landsbygd, att bidra till ett ökat bilberoende.
Till miljömålet God bebyggd miljö finns en indikator för bostäder i kollektivtrafiknära
lägen, definierat som 400 meter till en hållplats med minst halvtimmestrafik vardagar mellan
klockan 06–20. En analys visar att vare sig stråk, serviceorter eller utvecklingsnoder idag kan
räknas som kollektivtrafiknära enligt den definitionen. I föreslagen översiktsplan 2030
konstateras att bebyggelse i dessa lägen måste kombineras med utvecklad kollektivtrafik och
även andra strategier för att främja hållbara transporter, vilket är positivt. Laddstolpar ingår
även som en del i den basservice som ska utvecklas i serviceorterna. Planen konstaterar
samtidigt att förutsättningarna för färdemedelsval ser olika ut i olika delar av kommunen.
Även om de mer perifera utvecklingsområdena får en relativt väl utbyggd kollektivtrafik visar
forskning (M. Börjesson, R. D. Jonsson och M. Lundberg, “An ex-post CBA for the Stockholm
Metro,” Transportation Research Part A : Policy and Practice, vol. 70, s. 135-148, 2014) att
perifera lägen ändå ökar bilåkandet, främst på grund av att fritidsresor ändå oftast sker med
bil. Planförslagets kompakta landsbygdsutveckling ger bättre förutsättningar för hållbara
resor är nollalternativet, men försvårar möjligheten att nå klimat- och miljömål.
Föreslagen översiktsplan 2030 är positiv till permanentning av fritidshusområden inom de
utpekade områdena för bebyggelse, vilket främst handlar om Torshälla huvud, och pekar

också ut ett antal fritidshusområden som inte bör omvandlas. Omvandlingen av Torshälla
huvud bedöms vara positiv från ett hållbarhetsperspektiv eftersom området enligt
planförslaget ska utvecklas med service och kollektivtrafik.
Externa handelsområden ökar bilberoendet. I föreslagen översiktsplan 2030 koncentreras
nyetablering av sällanköpshandel till två områden med halvexterna lägen (Tuna park och
Skiftinge). Det är positivt att nya externa handelsområden undviks, men fortsatta
etableringar i halvexterna lägen riskerar ändå att leda till ökad biltrafik. Störst risk bedöms
finnas vid Tuna park. Skiftinge har dels ett mer centralt läge, och dels planeras
bostadsutveckling i området vilket sammantaget gör att fler borde kunna gå eller cykla till
området.
En utredning kring nya förbindelser med syfte att öka framkomligheten ska genomföras,
bland annat av en ny länk öster om Eskilstuna. Ökad framkomlighet för bilar innebär att
bilens konkurrenskraft ökar, och därmed försvårar möjligheterna att nå målen om radikalt
minskad biltrafik.
Ny bebyggelse och infrastruktur ökar klimatavtrycket.
Byggsektorn står för en stor andel av skadliga klimatutsläppen i Sverige. Byggandet av 15 000
nya bostäder, 18 000 arbetstillfällen, gator och service för att försörja dessa, utveckling av
logistikverksamhet och ombyggnationer av järnväg innebär troligtvis en större
klimatpåverkan än i nollalternativet, där utbyggnadstakten bedöms bli lägre. Samtidig
innebär den övergripande principen om förtätning att befintlig infrastruktur kan användas
och infrastrukturen kan komma fler till del. Det gör att klimatavtrycket blir mindre jämfört
med en mer utspridd bebyggelse.
För att minska byggsektorns klimatavtryck lyfter föreslagen översiktsplan 2030 bland annat
byggmaterialets påverkan och förespråkar material med låg klimatpåverkan, till exempel trä.
Utveckling av flygplatsen ökar kommunens klimatavtryck
En eventuell utveckling av flygplatsen skulle innebära en ökad mängd koldioxidutsläpp inom
kommunen. På Landvetter flygplats, som har motsvarande den mängd resenärer som har
föreslagits i Kjula, genererar flygverksamheten (rörelser upp till 900 meters höjd) 50 000 ton
koldioxid per år. Till detta kommer utsläpp från marktransporter till och från flygplatsen,
vilket på Landvetter genererar 30 000 ton koldioxid per år. Flygets klimatpåverkan är dock
större i ett globalt perspektiv: dels sker utsläpp även över 900 meters höjd och dels behöver
man även räkna in effekterna av flygets utsläpp av vattenånga och kväveoxider på hög höjd,
samt påverkan från kondensstrimmor. Forskningen har visat att flygets totala
klimatpåverkan blir ungefär dubbelt så stor som den som enbart orsakas av utsläppen av
koldioxid. Det är sannolikt att en utvecklad flygplats innebär ett ökat resande, vilket innebär
ökade utsläpp även från ett nationellt perspektiv. Det är positivt att kommunen har en
intention att använda mer hållbara bränslen. Det är dock viktigt att ha i åtanke att det
kommer dröja innan hållbara bränslen och ny teknik finns tillgängligt i en större skala och på
ett sätt som kan kompensera det ökande flygandet och minska dess klimatpåverkan.
Bostadsbehovet fram till 2030 kan inrymmas i befintlig tätort
Mark är en ändlig resurs. Den övergripande inriktningen i föreslagen översiktsplan 2030 om
att koncentrera bebyggelse gör att marken utnyttjas mer effektivt och att värdefull
obebyggd mark kan sparas. En analys av utbyggnadspotentialen i kommunen visar att det är
möjligt att bygga 35 000 bostäder inom befintlig tätort, varav 17 000 på utpekade
planeringsområden för bostäder. Hela bostadsbehovet fram till 2030 kan alltså rymmas inom
befintlig tätort. Detta visar att föreslagen översiktsplan 2030 möjliggör ett resurssnålt
utnyttjande av marken. Analysen identifierar samtidigt att det finns utrymme för 10 000

bostäder utanför befintlig tätort, men inom den utpekade planstrukturen, framförallt i
stråken och i den yttre förtätningszonen kring Eskilstuna. I den fortsatta planeringen är det
viktigt att styra ny bebyggelse till befintliga tätorter. Ett möjligt verktyg skulle kunna vara ett
tydligt mål för hur stor andel av nytillkommen bebyggelse som tillkommer inom befintliga
tätorter.
Identifierade utbyggnadsytor i utbyggnadsanalysen. Röda ytor utgör totalt 22 000
bostäder. Tillsammans med gula ytor finns utrymme för 45 000 bostäder.

Liten risk för att jordbruksmark används till bostadsbebyggelse, men verksamheter och
logistikprojekt planeras på jordbruksmark
Jordbruksmark är en viktig markresurs, vars betydelse lyfts i den nyligen framtagna
nationella livsmedelsstrategin, med större fokus på inhemsk produktion. Samtidigt minskar
jordbruksmarken i länet. Det är viktigt att komma ihåg att det är svårt att återställa
jordbruksmark som har exploaterats, det är alltså en ändlig resurs. Principen om förtätning
och att koncentrera bebyggelse på landsbygden innebär att mer jordbruksmark kan sparas
än i nollalternativet.
I planförslaget anses bostadsbebyggelse vara ett väsentligt samhällsintresse i
utvecklingsnoder, serviceorter och prioriterade stråk, vilket gör att jordbruksmark kan
prövas för bebyggelse i dessa lägen. Av de utpekade planeringsområdena för bostäder
utgörs ungefär 10 % av ytan av jordbruksmark. Gränserna för områdena är endast
ungefärliga, och lokaliseringen inom områdena är inte heller utredd. Det är alltså inte givet
att jordbruksmarken kommer byggas bort i dessa områden. Knappt 1 procent av
jordbruksmarken i kommunen ligger inom ett planeringsområde för bostäder. En fördjupad
analys visar att bostadsbehovet kan mötas även utan att bebygga jordbruksmark.
Sammanfattningsvis bedöms risken för att jordbruksmark bebyggs med bostäder vara
ganska liten. En förutsättning är att kommunen i fortsatt planeringen prioriterar rätt, och i
första hand väljer att bygga i andra lägen.
En utbyggnad av Eskilstuna logistikpark sker delvis på jordbruksmark. Inom
utredningsområdena finns cirka 130 hektar jordbruksmark. Även en utbyggnad av en
bangård i Gunnarsskäl sker på jordbruksmark, här finns det 200 hektar jordbruksmark. Totalt
utgör jordbruksmark inom logistikparken och Gunnarsskäl drygt 1 procent av
jordbruksmarken i kommunen. Även alternativa dragningar av TGOJ-banan påverkar
jordbruksmark. Planen saknas ställningstaganden för hur olika intressen avvägs när det gäller
exploatering av jordbruksmark för verksamheter och infrastruktur, vilket gör det svårt att
bedöma risken för exploatering närmare.

Kommunen bör verka för att en länstäckande kartläggning av jordbruksmarkens kvalitet
genomförs, för att lättare kunna göra avvägningar mellan intressen.
Hänsyn tas till effektbrist i elnätet och satsning på förnybar elproduktion bidrar till
minskat klimatavtryck.
Södermanlands län har kapacitetsutmaningar i elnätet. Även om det produceras tillräckligt
med el i Sverige innebär kapacitetsbristen att det kan uppstå problem med
leveranssäkerheten. För Södermanlands del ligger nätbegränsningarna i Gävletrakten.
Etableringen av elintensiva verksamheter som till exempel serverhallar kräver bra
elnätsstruktur. I planen föreslås att kommunen ska ta hänsyn till elförsörjning i den fysiska
planeringen, vilket på en översiktsplanenivå kan antas tillräckligt.
Ett antal områden pekas ut för prövning av vindkraftverk. Detta bidrar positivt för
kommunens, och landets, möjligheter att nå de nationella målen om 100 procent förnybar
elproduktion år 2040. Även ställningstaganden om att möjliggöra produktion av solel vid
nybyggnation och på befintliga fastigheter bidrar till detta.
TGOJ-banans omlokalisering kan förbättra järnvägens konkurrenskraft för gods.
Godstrafik i västligt läge som i alternativ B och C innebär att godstrafiken inte behöver
passera Eskilstuna Centralstation och därmed undviker konflikter med annan tågtrafik. Det
borde kunna ge positiva konsekvenser för klimatavtrycket, eftersom järnvägens
konkurrenskraft förbättras. Även ställningstagandet om att säkra mark för att möjliggöra
mer gods på järnväg bidrar till detta.
En östlig järnvägskorridor som i alternativ A och B innebär att jordbruksmark exploateras.
Även en västlig dragning påverkar jordbruksmark, framförallt genom fragmentering.
Sammantaget har alternativ B störst negativa konsekvenser för jordbruksmark eftersom det
innebär både en västlig och en östlig dragning.
NATURMILJÖ OCH GRÖNBLÅSTRUKTUR
Detta tema beskriver planförslagets konsekvenser för växt- och djurliv, den biologiska
mångfalden, landskapsekologi och grönblåa infrastrukturen. Temat hanterar både land- och
vattenlevande växter och djur. Miljökvalitetsnormer för vatten tas upp här även om det
också är relevant för andra teman. Miljökvalitetsnormerna för vatten handlar om vattnets
ekologiska, kemiska och kvantitativa status. Sociala aspekter på grönblåstrukturen beskrivs
under Hälsa och livskvalitet.
De nationella miljömålen Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande
skogar, Ett rikt växt- och djurliv samt Ett rikt odlingslandskap har varit viktiga
bedömningsgrunder.

”Det finns en fungerande grönblå infrastruktur, som upprätthålls genom en
kombination av skydd, återställande och hållbart nyttjande inom sektorer, så att
fragmentering av populationer och livsmiljöer inte sker och den biologiska
mångfalden i landskapet bevaras.”
Ur miljömålet Ett växt- och djurliv

” Sjöar och vattendrags natur- och kulturmiljövärden är bevarade och förutsättningar
finns för fortsatt bevarande och utveckling av värdena.”
Ur miljömålet Levande sjöar och vattendrag.
Förtätning och grönstrategier sparar och utvecklar områden med ekologiska värden.
Den övergripande inriktningen om att förtäta städer och koncentrera bebyggelse på
landsbygden till noder, stråk och serviceorter innebär goda möjligheter att spara områden
som har ekologiska värden, som naturområden och naturbetesmark. Den övergripande
grönblåstrategin är att sammanhängande grönblå infrastruktur ses som en integrerad del av
staden och landskapet, som bidrar till biologisk mångfald och andra ekosystemtjänster.
Föreslagen översiktsplan 2030 är tydlig med olika restriktioner för byggande beroende på
områdens naturvärden. De mest värdefulla områdena ska undantas från exploatering och i
annat fall ska kompensation ske. En analys visar att bostadsbehovet kan uppnås utan att
områden med naturvärdesklassning 1–3 påverkas överhuvudtaget. Samma analys visar att
enbart två procent av områden med naturvärdesklass 4 riskerar att byggas bort.
Elva nya naturreservat pekas ut i föreslagen översiktsplan 2030, många i tätortsnära
lägen. Två naturreservat föreslås vid Mälaren och ett vid Hjälmaren, vilket bidrar till att
bevara sjöarnas naturmiljö.
Det övergripande ställningstagandet om att stärka de gröna kilarna från staden och utåt
är positivt för de ekologiska sambanden liksom ställningstagandet om att undanta
spridningskorridorer från exploatering och att stärka svaga samband i till exempel
industriområden.
Ställningstagandet att tillskapa våtmarker bidrar till den biologiska mångfalden, och är i
linje med Länsstyrelsens handlingsplan för den grönblåa infrastrukturen (remissversionen).
Jordbrukets mark är också viktiga livsmiljöer för djur och växter, i synnerhet
naturbetesmarker och småbiotoper som åkerholmar, alléer och vattensamlingar.
Se avsnittet Klimatpåverkan och resurshushållning för en bedömning av jordbruksmarken i
föreslagen översiktsplan 2030.
Strategier för bättre vattenkvalitet kan bidra till bättre kemisk och ekologisk status för
vattenmiljön
Flera sjöar och vattendrag i kommunen är övergödda, vilket bland annat gäller det Mälaren,
Hjälmaren och Eskilstunaån. Inga klassade vattenförekomster uppnår god kemisk eller
ekologisk status enligt Vattendirektivet. I föreslagen översiktsplan 2030 finns ett antal
ställningstaganden som bidrar till bättre vattenkvalitet: naturlig hantering av dagvatten och
anslutning av enskilda avlopp till kommunalt VA-system, liksom ny- och återskapandet av
våtmarker. Dagvattnets belastning på Eskilstunaån ska minska, trots att ny bebyggelse
tillkommer. Trots satsningar på ökad andel hållbara transporter visar en prognos att
biltrafiken ändå kan öka på grund av ökad befolkning. Ökad biltrafik innebär ökade utsläpp,
vilket kan leda till försämrad vattenkvalitet.
Strandskyddet bevaras och utökas, men viss exploatering föreslås inom
strandskyddsområden
Strandnära områden har ofta viktiga ekologiska värden, och skyddas genom strandskydd. I
planförslaget föreslås utökat strandskydd kring vissa delar av Hjälmaren. Inga LIS-områden
(områden på landsbygden där vissa lättnader av strandskyddet gäller) föreslås. Detta är
positivt för naturmiljön. Ett antal utredningsområden för bostäder pekas ut inom 100 meter
från Eskilstunaån, i Eskilstuna stad och Torshälla stad. Det innebär vissa risker för de
ekologiska värdena, beroende på hur den tillkommande bebyggelsen utformas.

Kommunen har som viljeinriktning att utvecklas som en besöksdestination med flera
gästhamnar vid Mälaren. Dessa områden hyser viktiga ekologiska funktioner som därmed
kan komma att påverkas negativt vid etablering av nya båtplatser. Även de anläggningar som
behöver etableras i anslutning till hamnarna kan påverka olika naturmiljöer på land och i
vattenmiljön. Den samlade effekten av denna typ av exploatering kan därmed påverka
biologisk mångfalden negativt. Planförslaget fastställer att det av anläggningar i eller vid
vatten är det viktigt att utbredning av invasiva arter undersöks, vilket är positivt.
Utveckling av flygplatsen påverkar naturmiljön
En eventuell utökad flygplatsverksamhet kan innebära ökade utsläpp av miljöstörande
ämnen i dagvattnet, vilket påverkar växt- och djurliv i sjöar och vattendrag. Omfattningen av
detta beror bland annat på hur dagvattnet hanteras på flygplatsen och hur mycket förorenat
dagvatten som når sjöar och vattendrag. Det behöver utredas vidare. Det finns också risker
att miljöstörande ämnen påverkar marken vilket påverkar marklevande djur- och växter. En
ökad mängd flygrörelser innebär mer buller vilket har effekter på djurlivet, till exempel djurs
möjligheter till reproduktion och att hitta föda. En bullerutredning behöver genomföras för
att studera om viktiga naturområden påverkas av flygplansbuller. Natura 2000-området
Ekorneberg ligger inom en zon där maximal bullernivå överstiger 70 dB(A), se vidare
bedömning nedan.
Natura 2000-områden i centrala Eskilstuna kan påverkas av bostadsbebyggelse och
infrastrukturprojekt
Inom kommunen finns ett antal Natura 2000-områden är utpekade. Inom dessa finns inga
utpekade planeringsområden för bostäder, däremot angränsar vissa utbyggnadsområden till
Vilsta och Stenby äng, vilket skulle kunna innebära en viss påverkan.
Generellt är risken större att de Natura 2000-områden som finns utpekade inne i staden
påverkas i högre grad än de utanför. Ny bebyggelse och infrastrukturprojekt kan dock
påverka de skyddade naturvärdena även på relativt stora avstånd från ett Natura 2000område. Vid ny bebyggelse är det därför viktigt att undersöka anledningen till att området
klassas som Natura 2000 för att på så vis undvika eventuell indirekt negativ påverkan på
dessa värden.
En sammanbindande länk öster om staden skulle eventuellt kunna påverka
spridningsvägar till Natura 2000-området Vilsta.
En östlig dragning av TGOJ-banan riskerar att påverka spridningsmöjligheter mellan
Natura 2000-området Vilsta. Om kommunen går vidare med detta alternativ bör det utredas
vidare i vilken omfattning Vilsta kan komma att påverkas.
I föreslagen översiktsplan 2030 överlappar det utpekade området för Eskilstuna
Logistikpark Natura 2000-området Ekorneberg. I den fördjupade översiktsplanen för
logistikparken tydliggörs att livsmiljöerna för de arter som avses skyddas inte får försämras
genom förändringar i omgivningen. Den fördjupade översiktsplanen gäller fortfarande.
Natura 2000-området Ekorneberg ligger inom en zon där maximal bullernivå överstiger 70
dB(A). Området har en unik markflora som i sin tur är beroende av betande djur. En flygplats
innebär momentant buller i samband med start och rusande motorer, vilket kan påverka
betesdjuren negativt. Hur ett sådan utbyggnad kan komma att påverka Ekorneberg och dess
skyddade värden bör således utredas vidare.
Samtliga eventuella förändringarna av TGOJ-banan påverkar naturmiljöer
En östlig dragning innebär en ny barriär genom landskapet som riskerar att påverka
spridningsvägar och Natura 2000-områden (se ovan). Den finns också en risk att
hydrologiska förändringar som beror på en tunneldragning, påverkar Granstusjön och

sumpskogar negativt. En västlig dragning kan innebära negativa konsekvenser för
naturområden med regionala intressen samt ett antal nyckelbiotoper. Dragningen skär också
genom en skoglig värdetrakt med framförallt lövskog. Här finns också en risk att
hydrologiska system påverkas om en bäck behöver justeras. Sammantaget innebär alternativ
B störst negativa förändringar för naturmiljön eftersom alternativet inkluderar både en östlig
och en västlig dragning.
Konsekvenser av planförslaget
VATTEN OCH KLIMATANPASSNING
Detta tema beskriver hur väl planförslaget klarar de kommande klimatförändringarna,
förslagets konsekvenser för vattenförsörjning och VA-system. Bedömningen görs främst i
förhållande till de nationella miljömålen God bebyggd miljö, Giftfri miljö, Ingen övergödning,
Grundvatten av god kvalitet, Myllrande våtmarker och Bara naturlig försurning

”Sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten uppnår minst god status för
näringsämnen enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på
vattenmiljön.”
Ur miljömålet Ingen övergödning
”Grundvattnet är med få undantag av sådan kvalitet att det inte begränsar
användningen av grundvatten för allmän eller enskild dricksvattenförsörjning.”
Ur miljömålet Grundvatten av god kvalitet finns
Bebyggelse i översvämningsområden undviks och dagvatten hanteras lokalt
Den nyckfulla och tidvis kraftigt ökande nederbörden är den effekt av klimatförändringen
som på det mest påtagliga sättet kommer att inverka på fysisk planering och främst i våra
städer. I samband med förtätning brukar mängden hårdgjorda ytor öka, vilket innebär en
generell risk för översvämning vid större regnmängder. Planförslaget är tydlig med att hur
dagvatten ska hanteras genom naturlig fördröjning och lokalt omhändertagande, vilket
minskar riskerna.
I en tät stad är det viktigt att en park som används som fördröjningsyta för dagvatten
också är lokaliserad och utformad så att den ger stort nytta som rekreationsyta, något som
framhålls i föreslagen översiktsplan 2030.
Nya bebyggelseområden ska kunna hantera ett 100-årsregn inom området genom att
mark som riskerar att översvämmas undantas från bebyggelse och att dagvatten hanteras i
grönblåstruktur och på tomtmark. En analys av utbyggnadspotentialen visar att ungefär 5 %
av den totala bostadspotentialen (22 000 bostäder) till 2030 ligger i områden som riskerar
att översvämmas vid ett 100-årsregn (klimatfaktor 1.25). Vidare utredningar behövs för att
se om områdena kan bebyggas ändå med hjälp av tekniska lösningar.
Planen är också tydlig med att skydda områden med risk för höga flöden i Mälaren och
Eskilstunaån. I områden med stor sannolikhet för översvämningsrisk ska enbart
översvämningssäker bebyggelse tillkomma. Här kan finnas en konflikt med
ställningstagandet om att bygga ihop Torshälla och Eskilstuna, eftersom området mellan
städerna till stor del riskerar att översvämmas.
Klimatanpassning tar hänsyn till förorenade områden och miljöfarliga verksamheter

Klimatförändringarna innebär att förorenade områden i lägen som kan komma att
översvämmas eller där skred kan uppstå, har en ökad risk för föroreningsspridning. För att
minska risken vill föreslagen översiktsplan 2030 skydda miljöfarliga verksamheter och
anpassa dessa till framtidens klimateffekter. Klimatrelaterade risker vägs även in vid
bedömning av saneringsbehov av förorenade områden.
Dricksvattnet tryggas genom vattenskyddsområden och eventuell ny vattentäkt, men
utveckling av logistikparken och flygplatsen kan innebära risk för skador på
grundvattenförekomst
Klimatförändringar och ökande befolkning ställer krav på att trygga
dricksvattenförsörjningen i framtiden. Föreslagen översiktsplan 2030 konstaterar att
Hyndevads vattenverk har tillräcklig kapacitet för den befolkningsökning som planen tar höjd
för till 2030. Kommunens vattenförsörjning är i dag sårbar eftersom det bara finns en aktiv
dricksvattentäkt. I föreslagen översiktsplan 2030 ska kommunen säkerställa yta för en
eventuell extra vattentäkt. Kommunen ska också se till att det finns aktuella
vattenskyddsområden, vilket bidrar till uppfyllandet av miljökvalitetsnormer. Föreslagen
översiktsplan 2030 möjliggör dock en utveckling av Eskilstuna logistikpark på Kjulaåsen, som
är en grundvattentäkt.
Även en eventuell utveckling av flygplatsen kan ske i närheten. Täkten används inte idag
och uppnår inte miljökvalitetsnormerna, men skulle på lång sikt kunna användas till
kommunens vattenförsörjning. Utvecklingen av logistikparken och flygplatsen i detta
område kan riskera att skada grundvattnet, och bör analyseras närmare i enlighet med
ställningstagandet om att miljökvalitetsnormer för vattenförekomsterna ska ligga till grund
för bedömning av miljökonsekvenser vid planläggning, nybyggnad och exploatering.
En utvecklad flygplats skulle kunna öka mängden hårdgjord mark
Det är vanligt att en stor andel av resorna till och från flygplatser sker med bil, och att
parkering anordnas som markparkering. Detta medför en ökad mängd hårdgjord mark som
riskeras att översvämmas vid kraftigt regn. Det kan undvikas genom till exempel parkering i
parkeringshus, och åtgärder för att minimera biltrafiken till flygplatsen.

”Sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten uppnår minst god status för
näringsämnen enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på
vattenmiljön.”
Ur miljömålet Ingen övergödning
”Grundvattnet är med få undantag av sådan kvalitet att det inte begränsar
användningen av grundvatten för allmän eller enskild dricksvattenförsörjning.”
Ur miljömålet Grundvatten av god kvalitet
TGOJ-banans omlokalisering kan påverka grundvattnet
Järnvägskorridor i alternativ A riskerar att sänka grundvattenytans läge vilket kan medföra
effekter för dricksvatten- och energibrunnar genom minskad uttagskapacitet eller reducerat
energiuttag.

KULTURMILJÖ OCH LANDSKAP
Detta tema beskriver planförslagets konsekvenser för kulturmiljön och kulturlandskapet, det
vill säga den miljö som vi människor skapat under årtusenden, både på landsbygden och i
staden.
Bedömningen görs främst i förhållande till de nationella miljömålen God bebyggd miljö
och Ett rikt odlingslandskap, samt de nationella målen för kulturmiljöarbetet. I Eskilstuna
finns 12 riksintressen för kulturmiljövården. I föreslagen översiktsplan 2030 pekar
kommunen ut ytterligare ett antal miljöer med stora kulturhistoriska värden. En
landskapsanalys som beskriver olika landskaps känslighet för ny bebyggelse och vindkraft har
genomförts.

”Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och
bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas.”
Ur God bebyggd miljö
”Kultur- och bebyggelsemiljöer i odlingslandskapet är bevarade och förutsättningar
finns för fortsatt bevarande och utveckling av värdena.”
- Ur Ett rikt odlingslandskap
Förtätning bevarar landskap och kulturhistoriska värden på landsbygden, och genom
utveckling i kulturmiljöer tillgängliggörs de för fler
Landskapsanalysen (2011) visar att de mest tåliga landskapen finns i, och i anslutning till,
städerna. Utifrån detta är det positivt att ny bebyggelse koncentreras till städerna.
Förtätning av städerna, i kombination med att bebyggelse utanför städerna koncentreras till
vissa stråk och tätorter, innebär också att många av de värdefulla kulturmiljöerna på
landsbygden inte i någon större grad kommer beröras av ny bebyggelse. Drygt en femtedel
av den totala ytan utpekat som riksintresse för kulturmiljö ligger inom de utpekade
områdena för bebyggelse. Merparten av riksintresseområdena för kulturmiljö ligger alltså

utanför de utpekade områdena för bebyggelse och påverkas inte nämnvärt av de
förändringar planen föreslår.
Från ett hållbarhetsperspektiv handlar kulturvärden både om att bevara, utvecklas och
använda kulturvärden. Att bygga nära värdefulla kulturmiljöer kan alltså få både negativa
och positiva konsekvenser: negativa om ny bebyggelse förstör kulturvärden, positiva när fler
människor får tillgång till kulturvärden. I och nära städerna och utvecklingsnoderna finns
stora kulturvärden som i och med planförslaget kan användas av fler invånare och besökare.
Stadskärnan kan utvecklas utan att skada riksintresset Eskilstuna stad men vissa
förtydliganden krävs för hushöjder
Eskilstuna stad är ett riksintresse för kulturmiljön. Riksintresseområdet ingår i de
förtätningszonerna där merparten av den kommande bebyggelsen ska ske.
Utbyggnadsanalysen visar att det till år 2030 finns utrymme för cirka 13 000 bostäder inom
den inre förtätningszonen kring Eskilstuna. En femtedel, drygt 2000, av dessa ligger inom
riksintresseområdet. Antalet bostäder i analysen utgår från en snitthöjd på 4–5 våningar i
slutna kvarter i riksintresseområdet. Av bostäderna i riksintresset ligger drygt trefjärdedelar
på parkeringsplatser och intill överbreda gator som inte anses vara ett uttryck på
riksintresset. Övrig del ligger på Väster, ett område som är mycket viktigt för riksintressets
uttryck.
Föreslagen översiktsplan 2030 lägger stort fokus på att beskriva strategier för hur
bebyggelse i dessa riksintresseområden ska hanteras. På ett övergripande plan ska stor
hänsyn tas till kulturmiljövärdena, och värdena i riksintressen ska utvecklas. Särskild vikt
läggs vid arkitektonisk kvalitet i riksintresseområdet. I föreslagen översiktsplan 2030 föreslås
en generell ökning av hushöjderna i Eskilstuna stad när ny bebyggelse tillkommer.
Det är uppenbart att föreslagen översiktsplan 2030 innebär en förändring av Eskilstuna
stad. Att den satsar på att utveckla stadskärnan som både boendemiljö och besöksmål är
positivt från ett kulturvärdesperspektiv eftersom fler får tillgång till kulturmiljön. De
föreslagna exploateringarna på parkeringsytor och intill överbreda gator bedöms inte
påverka riksintresset negativt, under förutsättning att den nya bebyggelsen håller hög
kvalitet och hushöjderna anpassas till omgivningarna. Föreslagen översiktsplan 2030 bör bli
tydligare vad gäller hushöjder i riksintresseområdet för att undvika skada.
De föreslagna exploateringarna på Väster bedöms i större grad kunna påverka
riksintresset negativt. Utbyggnadsanalysen visade på en potential på drygt 500 bostäder på
Väster. Det förutsätter att befintlig bebyggelse med kulturhistoriska värden bevaras. Vilken
påverkan de ytterligare 500 bostäderna skulle få behöver analyseras närmare.
Sammantaget bedöms det finnas en viss risk för negativ påverkan på riksintresset, men
föreslagen översiktsplan 2030:s övergripande mål om förtätning och utveckling av
stadskärnan bedöms kunna genomföras utan att riksintresset tar skada. Ställningstagandet
om en generell höjning av hushöjder behöver ändras så att det tydliggör att hushöjden inte
ska vara avsevärt högre än intilliggande bebyggelse.
Utvecklingsområden i Kafjärden studeras vidare i strategiska planer
Även om merparten av de kulturhistoriskt värdefulla områden och känsliga landskapen på
landsbygden lämnas opåverkade av ny bebyggelse och infrastruktur i föreslagen
översiktsplan 2030 finns det vissa områden som berörs av dess utpekade områden för
bebyggelse. Det är framförallt Kafjärden, som är ett riksintresse för kulturmiljövården och
dessutom utpekat som ett landskap som är mycket känsligt för bebyggelse och vindkraft. I
föreslagen översiktsplan 2030 genomkorsas Kafjärden av Sundbyholmsstråket, ett prioriterat
stråk för bebyggelse. Sundbyholms tätort är utpekat som en utvecklingsnod som ska

utvecklas till en mälarnära småstad. Kjula är utpekat som en serviceort som ska utvecklas
med mer bostäder och service.
Föreslagen översiktsplan 2030 fokuserar särskilt på strategier för det prioriterade stråket
utifrån ett riksintresseperspektiv, och pekar ut ett antal områden där bebyggelse anses
möjligt. På det stora hela rimmar det väl med planeringsinriktningen på 100 bostäder längs
stråket och 500 bostäder i Sundbyholm. I föreslagen översiktsplan 2030 görs inga särskilda
analyser kring Kjula och stråket mellan Kjula och Eskilstuna. Utbyggnadsanalysen identifierar
potential för 100 bostäder längs stråket fram till år 2030, men dessa ligger utanför
riksintresseområdet. I Kjula tätort tas höjd för 500 bostäder. Tätorten har i en tidigare
kulturmiljöanalys visat sig kunna tåla ny bebyggelse.
Att föreslagen översiktsplan 2030 tydligt förespråkar att ny bebyggelse samlas i stråk och
tätorter istället för att spridas ut är mycket positivt för möjligheterna att bevara
kulturmiljövärdena i riksintresseområdet. Antalet bostäder som föreslagen översiktsplan
2030 tar höjd för i området bedöms kunna byggas utan att skada riksintresset. Det är dock
viktigt att de föreslagna strategiska planerna för Kjula och Sundbyholm inkluderar
kulturmiljöfrågorna och att en kulturmiljöanalys och konsekvensbedömning genomförs i
enlighet med ställningstaganden i föreslagen översiktsplan 2030. Eventuellt kan stråken ingå
i de strategiska planerna.
Utveckling av Torshälla är positiv för kulturmiljövärden
Torshälla stad ingår i förtätningszonen kring Torshälla där föreslagen översiktsplan 2030 tar
höjd för att bygga 800 bostäder till 2030. Av dessa ligger cirka 100 inom riksintresseområdet.
Utbyggnaden inom riksintresseområdet, tillsammans med utvecklingen i övriga delar av
staden bedöms på det hela taget vara positivt för riksintresset. Ökad befolkning i
närområdet bidrar till att Torshälla fortlever som centralort med handel och service. Det är
dock viktigt att ny bebyggelse tar stor hänsyn till kulturmiljövärden och håller hög
arkitektonisk kvalitet.
Riksintresseområdet Tumbo berörs av utvecklingsnoden Kvicksund och stråket mellan
Kvicksund och Eskilstuna. I Kvicksund tar föreslagen översiktsplan 2030 höjd för 2000
bostäder, men dessa ligger utanför riksintresseområdet. Stråket har liten potential för nya
bostäder och riksintresseområdet bedöms inte påverkas.
Attefallshus och solceller kräver bygglov i områden med stora kulturmiljövärden.
I områden som är utpekade som särskilt värdefulla i förslaget till kulturmiljöprogram samt
områden inom riksintressen för kulturmiljövård krävs bygglov för sol-celler, takkupor och så
kallade ”Attefallshus”. Det är positivt för möjligheten att i dessa områden bevara
kulturmiljöer som är känsliga för sådana åtgärder.
Verksamhetsområden bedöms inte påverka känsliga landskap
Logistikparken och flygplatsen ligger i ett landskap som inte bedöms som känsligt för
bebyggelse. De är ur det perspektivet rätt placerade. Det finns däremot ett ansenligt antal
registrerade fornlämningar och fornlämningsområden i området kring flygplatsen. Det är
mycket sannolikt att en stor del av dessa försvinner om flygplatsen och/eller logistikparken
byggs ut, vilket bedöms medföra negativa konsekvenser. Enligt kulturminneslagen ska
arkeologiska undersökningar ska utföras innan byggande och exploatering får påbörjas.
Rangerbangården i Gunnarskäl ligger i ett landskap som bedöms som känsligt för
nyanläggningar, men inte i något av de mest känsliga landskapen.
En ny östlig länk skulle, beroende på dragning, kunna påverka oexploaterade landskap,
bland annat förkastningsbranten norr om Vilstaskogen. Förkastningsbranten pekas i
landskapsanalysen ut som känslig för exploateringar.

En västlig sträckning av TGOJ-banan har störst påverkan på kulturmiljön.
Av de olika alternativen för förändring av TGOJ-banans har alternativen som inkluderar en
västlig dragning störst negativ konsekvens på kulturmiljön eftersom den bedöms kunna
påverka uttrycket för riksintresse för kulturmiljövården Åsby-Stenby Äng. En östlig sträckning
kan påverka fornlämningar och det småbrutna jordbrukslandskapet. Järnvägen har varit
viktig för flera orters uppbyggnad. Vid en eventuell omdragning av TGOJ-banan, är det därför
viktigt att järnvägens tidigare sträckning fortfarande är läsbar i landskapet.
Både en västlig och östlig sträckning påverkar landskapsbilden, en östlig något mer
eftersom en västlig sträckning går längs den befintliga Västerleden som redan utgör en
barriär i landskapet. Sammantaget har alternativ B störst konsekvens för kulturmiljö och
landskap eftersom det inkluderar både en västlig och östlig sträckning.
HÄLSA OCH LIVSKVALITET
I detta tema bedöms föreslagen översiktsplan 2030:s möjligheter att skapa förutsättningar
för god hälsa och livskvalitet. Miljökvalitetsnormer för luft och buller tas upp här liksom
riskfrågor. Bedömningen görs främst i förhållande till de nationella miljömålen Frisk luft,
Giftfri miljö, Levande skogar, God bebyggd miljö och Säker strålmiljö, samt till folkhälsomålet
Boende och närmiljö.

”Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer och
radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.”
Ur God bebyggd miljö
”Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot
mot människors hälsa eller miljön.”
- Ur Giftfri miljö
Koncentrerad bebyggelse skapar förutsättningar för rörelse i vardagen
Den övergripande inriktningen om att koncentrera bebyggelse, stärka möjligheten att gå och
cykla och skapa närhet till målpunkter innebär bättre förutsättningar för rörelse i vardagen
jämfört med nollalternativet. Detta är mycket positivt från ett folkhälsoperspektiv.
Utveckling av gång- och cykelstruktur utifrån ett barnperspektiv samt strategier för lägre
hastigheter kan ge mindre risk för trafikolyckor.
Tydliga riktlinjer för gröntillgång och nya naturreservat säkrar bra gröntillgång
Tillgång till parker och grönområden har stor betydelse för hälsa och välbefinnande. Den
övergripande inriktningen om att undanta grönområden av betydelse för rekreation från
exploatering är därför positivt, liksom ställningstagandet att utveckla nya parker vid behov
och att säkerställa strövvänliga och variationsrika naturområden på gång- och cykelavstånd.
En kartläggning av parker har genomförts och föreslagen översiktsplan 2030 är tydlig med
att dessa ska bevaras. I kartläggningen ingår ytor med varierande rekreationsvärden.
Ställningstagandet riskerar att bli svåranvänt eftersom det även omfattar ytor som troligtvis
har få rekreationsvärden, till exempel grönområden intill stora vägar.
Tillgång till grönska ingår som en indikator till miljömålet God bebyggd miljö, och mäts då
som andelen av befolkningen som bor inom en kilometer från naturreservat,

naturvårdsområden och nationalparker. En analys av indikatorn visas i kartan härintill.
Kartan visar dels att ny bebyggelse i framförallt centrala Eskilstuna bidrar till
miljömålsindikatorn genom att fler får tillgång till de tre centralt belägna naturreservaten.
Kartan visar också att de föreslagna naturreservaten är strategiskt belägna för att öka
tillgången till kvalitativ grönska, eftersom de är belägna nära befintlig och tillkommande
bebyggelse.
På lokal nivå går det att mäta fler aspekter av grönblåtillgång än vad som är möjligt i
miljömålssystemet. I föreslagen översiktsplan 2030 föreslås två riktlinjer för att tillgodose
bra tillgång till vatten och grönska, dels ett maximalt avstånd på 300 meter till ett
grönområde och dels att minst 15 procent av landytan i en stadsdel upptas av parker eller
grönområden. Riktlinjerna är på en övergripande nivå tillräckliga för att tillgodose bra
tillgång till grönblåområden. Det är positivt att fler riktlinjer kan komma att ingå i
Grönblåplanen. Föreslagen översiktsplan 2030 pekar också ut ett antal stadsdelar med
behov av parkutveckling.
Det finns ett behov av att ta fram en tydligare strategi för att utveckla nya parker när
staden utvecklas. En stor del av den tillkommande bebyggelsen centralt i Eskilstuna kan
byggas på verksamhetsområden där tillgången till grönblåområden är liten idag. Ett
helhetsgrepp bör tas för att identifiera lägen för parker i städerna. Att fatta de besluten i
enskilda detaljplaner är ofta svårt eftersom ytan inom en mindre detaljplan för bostäder
sällan räcker till större parker. Ytterligare en fördel med ett helhetsgrepp är att det kan
samordnas med hantering av dagvatten. Detta skulle till exempel kunna göras i ett tematiskt
tillägg till föreslagen översiktsplan 2030 eller i en fördjupning av den för centrala Eskilstuna.
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”Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer och
radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.”
Ur God bebyggd miljö
”Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot
mot människors hälsa eller miljön.”
Ur Giftfri miljö

Riksintressen med betydelse för rekreation påverkas mindre än i noll-alternativet men bör
följas upp i fortsatt planering
Riksintressen för friluftslivet bedöms inte påverkas nämnvärt av föreslagen översiktsplan
2030. Riksintresset Mälaren med öar sammanfaller med utvecklingsnoderna där
planförslaget tar höjd för uppåt 2500 bostäder. Planeringsområdena för bostäder ligger i
stor utsträckning inom, eller intill, tätorterna. Utvecklingsnoderna beskrivs i planförslaget
kunna utvecklas till småstäder. Detta antyder en viss täthet i bebyggelse. Sammantaget
borde detta innebära mindre påverkan på riksintresset än om en större del av
Mälarstranden skulle utvecklas med glesarare småhusbebyggelse. Dock bör påverkan på
riksintresset följas upp i den fortsatta strategiska planeringen av områdena.
De stora opåverkade områden som pekas ut i översiktsplanen bedöms inte påverkas av ny
bebyggelse.
Ökad biltrafik innebär svårigheter att uppnå miljökvalitetsmålen
Luftföroreningar i kommunen kommer framförallt från trafiken. EU:s miljökvalitetsnormer
för luft nås idag i hela kommunen, men de strängare nationella miljökvalitetsmålen nås inte
vad gäller partikelhalter på ett antal gator i centrala Eskilstuna. Trafiken leder också till
buller, där framförallt de centrala delarna av kommunen är drabbade. En trafikprognos visar
att även om målsättningen om ökad andel hållbara transporter uppnås, kan biltrafiken
komma att öka på grund av ökad befolkning. För att uppnå miljökvalitetsmålen för luft och
buller krävs åtgärder som minskar föroreningar och buller i centrala lägen. Omställning till
elektrifierade fordon kan bidra till att minska buller och luftföreningar men bedöms utgöra
en liten del av den totala fordonsflottan till 2030. Åtgärderna inom föreslagen översiktsplan
2030:s planeringshorisont handlar därför främst om att minska bilarnas framkomlighet för
att öka konkurrenskraften för gång, cykel och kollektivtrafik.
Prognos
Enligt en prognos från 2018 bedöms enbart 6 % av fordonsflottan vara elektrifierad 2030
(Fordon i framtiden – elektrifiering, automatisering och digitalisering, Trafikanalys).
En östlig länk med bland annat syfte att avlasta väg 53 skulle i ett första skede kunna
minska buller och luftföroreningar centralt. Men nya bilvägar leder ofta till ökad biltrafik. För
att undvika att väg 53 på sikt återigen får stora trafikflöden bör en eventuell östlig länk
kombineras med kraftiga åtgärder för att minska framkomligheten för bilar på väg 53.
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radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.”
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Leder för farligt gods kan försvåra byggandet i vissa stråk på landsbygden
Olyckor i samband med transporter av farligt gods kan medföra stora skador på människor,
djur, miljö och egendom. I Eskilstuna fraktas farligt gods på järnvägarna, på E20 och ett antal
större landsvägar. På ett avstånd upp till 150 meter från lederna bedöms det finnas en
olycksrisk. När städer och orter förtätas kan trycket att bygga nära leder med farligt gods
öka. Det är därför positivt att översiktsplanen är tydlig med att riskanalyser ska göras inom
riskavstånd från lederna. De prioriterade stråken till Alberga och Näshulta går längs vägar
och järnvägar med farligt gods. Även stråket till Kvicksund går delvis längs led för farligt gods.
Här kan det finnas en konflikt mellan viljan att bygga kollektivtrafiknära längs stråk, samtidigt
som bebyggelse nära stråken skulle hamna inom riskavståndet.

Sanering av förorenad mark möjliggörs vid förtätning
Eskilstunas industrihistoria innebär att det finns föroreningar i marken, framförallt centralt i
staden. Tidigare deponering av avfall har också lett till markföroreningar. Föreslagen
översiktsplan 2030 är tydlig med att mark ska saneras för att kunna exploateras. Förtätning i
centrala lägen kan alltså innebära en möjlighet att minska mängden förorenad mark.
Skadlig strålning undviks
Elektromagnetiska fält från kraftledningar och transformatorstationer kan utgöra en
hälsorisk för människor. Genom att gräva ned ledningarna minskar strålningsrisken för de
som bor i närheten. I föreslagen översiktsplan 2030 finns ett ställningstagande om att ny
bebyggelse där människor vistas varaktigt ska placeras minst 80 meter från en 220 kVledning respektive 130 meter från en 400 kV-ledning. I dagsläget saknas den typen av
kraftledningar i kommunen.

Ställningstaganden finns kring hur bebyggelse i områden med radonrisk hanteras.
En annan typ av strålning är UV-strålning från solen. Här skulle översiktsplanen tydligare
kunna lyfta behovet av skugga på offentliga platser, skol- och förskolegårdar och
bostadsgårdar.
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Riksintressen med betydelse för rekreation påverkas mindre än i noll-alternativet men bör
följas upp i fortsatt planering
Riksintressen för friluftslivet bedöms inte påverkas nämnvärt av föreslagen översiktsplan
2030. Riksintresset Mälaren med öar sammanfaller med utvecklingsnoderna där
planförslaget tar höjd för uppåt 2500 bostäder. Planeringsområdena för bostäder ligger i
stor utsträckning inom, eller intill, tätorterna. Utvecklingsnoderna beskrivs i planförslaget
kunna utvecklas till småstäder. Detta antyder en viss täthet i bebyggelse. Sammantaget
borde detta innebära mindre påverkan på riksintresset än om en större del av
Mälarstranden skulle utvecklas med glesarare småhusbebyggelse. Dock bör påverkan på
riksintresset följas upp i den fortsatta strategiska planeringen av områdena.
De stora opåverkade områden som pekas ut i föreslagen översiktsplan 2030 bedöms inte
påverkas nämnvärt av ny bebyggelse.

JÄMLIKHET OCH SOCIAL INTEGRATION
I detta tema bedöms om föreslagen översiktsplan 2030 bidrar till ett tryggt samhälle
med jämlika möjligheter, förutsättningar för social integration och en socialt hållbar
utveckling. Bedömningen görs i förhållande till det nationella miljömålet God
bebyggd miljö, folkhälsomålet Boende och närmiljö och jämställdhetsmål.

”Städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter och landsbygd är planerade
utifrån ett sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljöoch hälsorelaterade frågor.”
Ur miljömålet God bebyggd miljö
Planförslaget bidrar till mer jämlika transporter, men utveckling av externhandel kan leda
till ojämlik servicetillgång
Fokus på förtätning i kombination med satsning på gång, cykel och kollektivtrafik och
lokalisering av målpunkter (handel och samhällsservice) till centrala lägen gör att det blir
enklare att ta sig till viktiga målpunkter för grupper som saknar möjlighet att köra bil (till
exempel äldre, personer med funktionsnedsättning och ekonomiskt svaga grupper. Kvinnor
har i mindre grad tillgång till bil än män.). I planförslaget föreslås handel i centrum, men
även fortsatt utveckling av halvexterna handelsområden. Här finns en risk att centralt
belägen handel konkurreras ut till fördel för områden som är utformade för bil, och att
grupper utan bil därmed får sämre tillgång till handel.
Barnen prioriteras, men ökad biltrafik kan försämra barnens miljöer
Föreslagen översiktsplan 2030 har ett tydligt barnfokus. Barns möjligheter att röra sig tryggt
i stadsmiljön lyfts särskilt, liksom barns platser i utemiljön: parker, naturområden,
idrottsplatser, skol- och förskolegårdar. Bostadshusens gårdar lyfts som viktiga platser, i
synnerhet för barn. Samtidigt finns en risk att planförslaget leder till ökad biltrafik, vilket kan
påverkar barnens miljöer negativt.
Flera förslag bidrar till att samla människor från olika delar av staden, men ambitioner
kring social integration kan förtydligas.

Att människor från olika grupper i samhället och olika delar av staden rör sig i samma
stadsrum är en grundläggande form av integration. Flera av föreslagen översiktsplan 2030:s
ställningstaganden bidrar till detta.
I planförslaget finns en ambition om att knyta samman närliggande stadsdelar bättre,
med bebyggelse, gator, parker och målpunkter. Det innebär bättre möjligheter att naturligt
röra sig mellan stadsdelar, men förslaget behöver konkretiseras i till exempel fördjupningar
av översiktsplanen, som beskriver vilka gator som förlängs till intilliggande stadsdelar. Den
strategiska planeringen som föreslås i fem områden i Eskilstuna kan vara lämplig för detta,
men troligtvis behöver det här utredas på en något mer övergripande skala, till exempel hela
Eskilstuna stad.
Flera förslag syftar till att koncentrera målpunkter i strategiska punkter i stadsbygden och
i tätorternas centralpunkter. De lokala centrumen ska också stärkas. Det skapar miljöer där
det finns möjlighet att se och möta andra människor vilket bidrar till integration. Det stärks
ytterligare med ställningstagandet om att i vissa fall lokalisera samhällsservice mellan
stadsdelar. Längs de långsträckta prioriterade stråken finns däremot en risk att bebyggelsen
sprids ut och det kan bli svårt att identifiera en naturlig mötesplats.
Föreslagen översiktpslan 2030 eftersträvar en blandning av upplåtelseformer och
hustyper vilket bidrar till mer blandade boendemiljöer och därmed möjlighet till integration
mellan människor med olika bakgrund och i olika skeden i livet. Kommunens ambitiösa
arbete med stadsläkning, där ett helhetsgrepp tas för en jämställd stad med ökad social
hållbarhet, beskrivs i översiktsplanen.
Satsningarna på landsbygden genom prioriterade stråk och serviceorter gör att
kommunala satsningar fördelas mera jämnt i kommunen.

Plats görs för framtida skolor, men utrymme för kultur i en växande stad behöver
tydliggöras.
Planförslaget möjliggör nya bostäder för omkring 30 000 personer fram till 2030. Analyser av
framtida skol- och förskolor har genomförts under arbetet med att revidera översiktsplanen
och lägen för nya förskolor och skolor pekas ut. Det innebär goda förutsättningar för att
kommunens ska kunna tillgodose behovet av skolor och förskolor i goda lägen. Planen
tydliggör också behovet av nya vårdcentraler.
Närhet till att skapa, utöva och ta del av kulturverksamheter bidrar till bland annat
delaktighet, social sammanhållning och god hälsa. Enligt föreslagen översiktsplan 2030 ska
kulturverksamheter placeras i centrala lägen i stadsdelar och orter, och större verksamheter
placeras så att de är nåbara med kollektivtrafik, till fots och med cykel. Det ger bra
förutsättningar för kulturen ska finnas i vardagslivet för alla människor. Med en ökande

befolkning ökar behovet av kulturverksamheter, till exempel bibliotek, kulturskolor,
föreningslokaler och liknande. Översiktsplanen skulle kunna vara tydligare med hur
kommunala kulturverksamheter ska växa, och reservera mark för det.
Omlokalisering av TGOJ-banan kan bidra till både ökad och minskad integration.
En västlig dragning av TGOJ-banan bedöms påverka integrationen något negativt eftersom
det förstärker den barriär som Västerleden redan utgör. Om befintlig TGOJ-bana rivs ökar
förutsättningarna för att bättre binda samman östra och västra delarna av södra Eskilstuna.
Det bygger dock på att nya broar över ån byggs.

SAMHÄLLSEKONOMI OCH ARBETSMARKNA
I detta tema beskrivs om föreslagen översiktsplan 2030 bidrar till en god och hållbar
samhällsekonomi, vilket innefattar näringslivets utvecklingsmöjligheter och den offentliga
sektorns ekonomiska effektivitet. Bedömningen görs utifrån regeringens mål för
näringspolitiken, vilket är att ”stärka den svenska konkurrenskraften och skapa
förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag”. Konsekvensbedömningen ser i första
hand till näringsliv och arbetsmarknad inom Eskilstuna kommun. Eskilstuna kommuns
strategi Effektiv organisation, med perspektivet Effektivt resursutnyttjande och en god
verksamhetsstyrning har också varit en viktig bedömningsgrund liksom det transportpolitiska
målet om att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.
Möjligheten att genomföra planen säkras genom utbyggnadsanalys
Utbyggnadsanalysen som genomförts i samband med denna hållbarhetsbedömning är
baserad på ställningstaganden i samrådsversionen av föreslagen översiktsplan 2030. En GISmodell som beskriver dessa har byggts upp. Modellen anger till exempel vilka ytor som inte
ska bebyggas, som jordbruksmark i vissa lägen, parker eller vissa skyddsområden. Även
områden med hänsyn som riksintresseområden för kulturmiljö läggs in i modellen. Till detta
har lagts viljeinriktningen i föreslagen översiktsplan 2030 för var man vill bygga, samt
marknadsdrivkrafter. Analysen resulterar i ett antal byggbara ytor, samt bostadsvolymer för
dessa ytor. Sammantaget visar analysen att det finns goda möjligheter att genomföra
planen. Totalt identifierar analysen lägen för 45 000 bostäder i enlighet med föreslagen
översiktsplan 2030:s inriktning. Av de identifierade utbyggnadsytorna i analysen har ett antal
valts ut som sammanfaller med de planeringsområden som pekas ut i planen. Dessa ytor kan
sägas motsvara den utbyggnad som planen möjliggör till år 2030. Totalt sett finns potential
för 22 000 bostäder till 2030, vilket med marginal säkrar den planeringsmässiga höjden
15 000 bostäder. Analysen visar att planen medger en långsiktig utveckling av kommunen.

Ny bebyggelse i attraktiva lägen skapar bra förutsättningar för att genomföra planen.
I samband med exploatering, i synnerhet av nya bostäder, krävs offentliga investeringar i
infrastruktur och service. Detta innebär stora utgifter för kommunen, i förberedelse-,
exploaterings- och förvaltningsskedet. Att bygga tätt är ofta ekonomiskt effektivt eftersom
fler människor kan dela på investeringar, både befintliga och nya, och därmed kan
kommunens kostnader för både exploatering och förvaltning blir lägre än i en glesare
struktur. I attraktiva lägen finns ofta större möjligheter för kommunen att finansiera
investeringar, antingen genom att kommunen kan ta ut högre priser för kommunal mark,
genom exploateringsavgifter eller gatukostnadsersättning. I föreslagen översiktsplan 2030
föreslås bebyggelse i huvudsak i lägen som kan antas vara attraktiva, vilket borde ge bra
ekonomiska förutsättningar för att genomföra planen.
Av de identifierade byggbara ytorna till 2030 ligger ungefär hälften på kommunal mark.
Andelen varierar i olika områden. I den inre förtätningszonen kring Eskilstuna, i Torshälla och
i Hållsta är andelen över 50 procent, medan den är betydligt lägre i utvecklingsnoder, flera
serviceorter och stråk.
Det innebär att kommunen inte får mindre intäkter från markförsäljning när marken
exploateras i dessa områden.

Ökad regional tillgänglighet bidrar till större arbetsmarknad och kommunens
attraktionskraft
Eskilstunas regionala tillgänglighet kommer förbättras avsevärt de närmaste åren med redan
beslutade förbättringar av tågtrafiken mot Stockholm och Västerås. Planförslagets
intentioner om att ytterligare minska pendlingstiden till Stockholm och Västerås samt
utveckla resecentrum stärker Eskilstuna än mer från ett regionalt perspektiv. Det ger goda
förutsättningar för samhällsekonomin och arbetsmarknad: dels genom att den tillgängliga
arbetsmarknaden blir större för dagens Eskilstunabor, och dels genom att kommunen kan bli
en attraktiv bostadsort för människor som arbetar i andra delar av regionen.
Kunskapsintensiva arbetsplatser lokaliseras till goda lägen och flexibilitet eftersträvas för
att möjliggöra funktionsblandning
En övergripande trend, som också inbegriper Eskilstuna kommun, är att arbetsmarknaden
blir alltmer kunskapsintensiv och tjänstebaserad. Det innebär att lokaler för kontor kommer
att efterfrågas. Till skillnad från mycket av tillverkningsindustrin fungerar tjänstesektorn ofta
bra i tätare stadsmiljö, och studier har visat att attraktiva lägen för kontor handlar om
tillgänglighet till urbana kvaliteter som god kollektivtrafiktillgänglighet, närhet till andra
kontor och till butiker och restauranger. Det är därför positivt att planförslaget lokaliserar
kunskapsintensiva verksamheter centralt, särskilt som det också finns ställningstaganden om
att utveckla stadskärnan med bra offentliga platser, handel och service samt resecentrum.
Samtidigt kan det uppstå en konkurrens om byggbar mark i stadskärnan eftersom det
samtidigt finns ett stort fokus på att lokalisera bostäder här. Stadskärnan är ett av områdena
som är utpekade för fortsatt strategisk planering. Det arbetet bör inkludera prognoser för
kontorsmarknaden för att få en bild om stadskärnan rymmer det framtida kontorsbehovet,
och även strategier för hur prioriteringen mellan bostäder, kontor och andra funktioner ska
fungera.
Föreslagen översiktsplan 2030 eftersträvar funktionsblandning i alla bostadsområden,
stadsdelar och orter. Detta kan ofta vara svårt att uppnå, men ställningstagandet om att
eftersträva flexibilitet för att möjliggöra funktionsblandning om förutsättningarna ändras är
positivt. De två utvecklingsområdena Väster och Odlaren lyfts särskilt som viktiga för att
skapa blandstad. Medan Väster ligger i direkt anslutning till befintlig innerstad är Odlaren
mer perifert lokaliserat. Ambitionen om blandstad framstår som betydligt mer realistisk på
Väster, medan det är osannolikt att man skulle lyckas med detta i Odlaren.
Stadskärnan utvecklas, men externhandeln utgör ett hot
E-handelns framväxt innebär att den fysiska handeln har en vikande tillväxt, i synnerhet
detaljhandeln. Här finns stora utmaningar för handelsplatser, både externa köpcentrum och
handel i städerna. Men samtidigt som handeln har en svag tillväxt växer andra branscher
som har en naturlig plats i städerna: restauranger, hotell och service (till exempel gym,
frisörer, tatuerare och skönhetssalonger). Det är troligt att detta gynnar stadskärnor och
lokala centrum och missgynnar mer ensidiga handelsplatser i externlägen. Ett lokalt
serviceunderlag i form av framförallt många arbetsplatser är gynnsamt för kommersiell
service, särskilt restaurangbranschen. Detta finns i stadskärnan. En analys av utvecklingen av
stadskärnorna i ett stort antal svenska städer visar att trots att detaljhandeln minskar, har
ändå de flesta stadskärnor en positiv utveckling, tack vare tillväxt i andra branscher.
Eskilstuna stadskärna har dock en något negativ utveckling med minskad omsättning
(Cityklimatet 2018).
Att föreslagen översiktsplan 2030 satsar på stadskärnan i form av utveckling av
kommersiell service, kunskapsintensiva verksamheter och bostäder innebär därför att

kommunen skapar förutsättningar för en resilient och ekonomiskt hållbar servicebransch. Ett
orosmoln finns dock vad gäller konkurrens från externa handelsområden. Planförslaget
möjliggör fortsatt utveckling av de halvexterna områdena Skiftinge och Tuna Park. Folkesta,
som har ett mer externt läge, ska utvecklas till ett blandat logistik- och handelsområde. Även
om det är positivt att nyetablering av extern handel inte föreslås innebär utveckling av
handelsområdena en risk att den idag vikande utvecklingen av stadskärnan blir fortsatt
negativ. Äldre detaljplaner har de senaste åren lett till etablering av handels- och
restaurangverksamheter i halvexterna lägen, som på ett liknande sätt konkurrerar med
stadskärnan. En översyn av andra äldre detaljplaner bör göras för att undvika en liknande
utveckling på flera platser.
I föreslagen översiktsplan 2030 vill kommunen också satsa på lokal kommersiell service i
stadsdelar och serviceorter. Detta ska kombineras med andra funktioner för att skapa ett
serviceunderlag. För att detta ska fungera är det viktigt att identifiera de riktigt goda lägen,
där många människor naturligt rör sig.
Tillgång till utbildning ökar
Eskilstuna har en lägre utbildningsnivå än jämförbara kommuner. Satsningen på
universitetet som en integrerad del i den täta stadskärnan kan bidra till ett ökat
kunskapsutbyte i staden. Även den ökade regionala tillgängligheten och därmed tillgång till
högre utbildning i framförallt Stockholmsregionen är positivt. Satsningen på högre kvalitet i
skolmiljöer genom att säkra tillräckliga skolgårdar kan också ha en positiv effekt.
Attraktiva bostadsmiljöer ökar kommunens attraktionskraft
Föreslagen översiktsplan 2030 satsar mycket på urbana kvaliteter: parker, lokal handel och
service, kollektivtrafik, täthet och gåvänliga miljöer. Stadskärnan ska stärkas som mötesplats
och barnens miljöer prioriteras särskilt. Kulturhistoriskt värdefulla miljöer i Eskilstuna och
Torshälla ska bevaras så långt som möjligt. Dessa faktorer bidrar sammantaget till attraktiva
boendemiljöer vilket ökar Eskilstunas konkurrenskraft som boendeort i en pendlingsregion.
Attraktiv stadsmiljö bidrar till ökade bostadspriser, och därmed kan planförslaget bidra till en
starkare tillväxt i bygg- och fastighetssektorn. Det ger en större möjlighet att uppfylla
bostadsmålen än i övriga studerade alternativ.
Satsningarna på landsbygden innebär att kommunen dessutom kan erbjuda
boendemiljöer som saknas i de mer centrala lägena i Mälarregionen, vilket också skapar en
konkurrensfördel.
Planberedskap kring Eskilstuna logistikpark möjliggör tillväxt och arbetstillfällen, men på
sikt behövs en bredare näringslivsutveckling
Planen pekar ut flera nya utredningsområden för verksamheter i anslutning till Eskilstuna
logistikpark. Det skapar möjligheter för att fortsätta utvecklingen av området, med fler och
växande företag samt fler arbetstillfällen. På längre sikt finns en osäkerhet kring
utvecklingen av arbetstillfällena kopplade till logistik. Även om verksamheten troligtvis
kommer att fortsätta utvecklas är det sannolikt att en ökad automatisering innebär färre
arbetstillfällen. Det är därför viktigt att kommunen satsar på att utveckla en mer
kunskapsintensiv sektor.
En utvecklad flygplats ökar internationell tillgänglighet men minskar den regionala
tillgängligheten
En eventuell internationell flygplats innebär att Eskilstuna kommun blir mer tillgängligt
internationellt vilket kan vara positivt för arbetsmarknad och samhällsekonomi. Samtidigt
minskar tillgängligheten till Stockholmsregionen om ett nytt tågstopp byggs på
Svealandsbanan, eftersom det innebär längre restid, en uppskattning på en ökning med 20

minuter anses trolig. Huruvida en förbättrad internationell tillgänglighet är att föredra
framför god regional tillgänglighet behöver analyseras vidare.
Flyget är idag omdiskuterat på grund av dess klimatpåverkan, och begreppet ”flygskam”
har seglat upp som ett trendord. Det är svårt att se om det är en ihållande trend att flyg inte
längre anses förenligt med en attraktiv och modern livsstil, men det är värt att ta i
beaktande hur en etablering av en ny stor flygplats påverkar bilden av Eskilstuna kommun
både nationellt och internationellt.
Flygbranschen har drabbats hårt under coronapandemin, samtidigt som digitala
arbetssätt har möjliggjort arbetsmöten utan resor. Detta är också något att ta hänsyn till
inför eventuell utveckling av flygplatsen.
TGOJ-banans omlokalisering kan bidra med attraktiva lägen för bostadsbebyggelse och
förbättrad tillgänglighet
Om befintlig TGOJ-bana omlokaliseras (alternativ A och B) innebär det att mark frigörs för
exploatering, vilket kan ge intäkter till kommunen i form av markförsäljning, uthyrning av
mark och ökade skatteintäkter. Hur mycket mark som faktiskt är byggbar behöver utredas
vidare. I de alternativ där godstrafik och persontrafik separeras (alternativ B och C) finns
fördelar i form av mindre konflikter i trafiksystemet, vilket borde kunna minska restid och
därmed öka tillgängligheten söderut.

Studerande alternativ
All planering innebär osäkerhet: även om föreslagen översiktsplan 2030 pekar ut en tydlig
riktning för hur kommunen vill utveckla sin mark- och vattenanvändning finns flera
osäkerhetsfaktorer om den framtida utvecklingen. Under arbetet med att revidera
översiktsplanen har alternativ till planförslaget diskuterats. Konsekvenserna av två alternativ
bedöms här: alternativ Kompakt landsbygdsutveckling och alternativ Bostadsutveckling vid
flygplatsen. I många delar är föreslagen översiktsplan 2030 och alternativen lika.
Bedömningarna här görs bara av de åtgärder som skiljer alternativen från planförslaget.
Bedömningskriterierna är desamma som för planförslag.

Studerade alternativ

Kompakt landsbygdsutveckling

Bostadsutveckling vid flygplatsen
KOMPAKT LANDSBYGDSUTVECKLING
I alternativ Kompakt landsbygdsutveckling tillkommer ny bebyggelse i större utsträckning
längs de prioriterade stråken, i prioriterade noder och i serviceorter, även om det
fortfarande byggs i förtätningszonerna Eskilstuna och Torshälla. Hur bostadsvolymen
fördelar sig mellan å ena sidan förtätningszoner och å andra sidan landsbygdslägen, har inte
utretts. I övrigt är alternativet likt föreslagen översiktsplan 2030: mängd bostäder som byggs
är densamma, liksom alternativ för järnvägsutbyggnader och principer för grönstrukturen.
Klimatpåverkan och resurshushållning
Utspridd bebyggelse ökar bilberoendet, försvårar möjligheterna till kollektivtrafikförsörjning
och att gå eller cykla till vardagsmålpunkter. Även om en ökad befolkning i noder och
serviceorter och längs stråk kan möjliggöra bättre kollektivtrafik, är det troligt att andelen
bilresor i dessa lägen ändå blir högre än om man hade byggt samma mängd bostäder mer
centralt. En större befolkning i lägen där det är svårare att klara sig utan bil innebär mer
biltrafik i kommunen som helhet. I en glesare stadsstruktur delar färre personer på
infrastruktur och service. Det klimatavtryck som till exempel byggnationen av en gata utgör,
blir större om färre personer utnyttjar gatan. En mer utspridd bebyggelse gör också att
förutsättningarna att utnyttja befintlig infrastruktur är mindre.
Detta innebär sammantaget att alternativet bedöms ha större klimatpåverkan än
planförslaget. När en större andel av bebyggelsen tillkommer i stråk, noder och serviceorter
innebär det också att jordbruksmark i högre grad bebyggs, samt att mer bebyggelse
tillkommer utanför befintliga tätorter.
Naturmiljö och grönstruktur
Med mer fokus på utbyggnad i perifera lägen är riskerna större att stora naturområden
påverkas, jämfört med föreslagen översiktsplan 2030 där en större andel byggs inom
Eskilstuna och Torshälla stad. Med samma inriktning för grönblåstruktur som i planförslaget

borde riskerna för att värdefulla grönblåområden byggs bort vara små, men en mer utspridd
bebyggelse skapar ett behov av fler och större vägar, vilket kan påverka naturmiljöer
negativt genom buller och barriäreffekter.
En gles struktur innebär troligtvis mer biltrafik, och därmed fler utsläpp som riskerar att
skada vattenmiljöer. Sammantaget bedöms alternativet vara sämre för natur och
grönblåstruktur än planförslaget.
Vatten- och klimatanpassning
Med mer spridd bebyggelse blir det sannolikt lättare att hantera dagvatten, eftersom fler
och stora naturområden finns nära bebyggelsen. Samtidigt innebär en utspridd
bebyggelsestruktur ett större bilberoende och därmed större risk för föroreningar i
dagvatten från fordonstrafik. Det finns färre kända förorenade områden på landsbygden. Vid
skred eller översvämningar där markföroreningar läcker ut är risken mindre att människor
drabbas om fler bor på landsbygden men riskerna för naturen är det samma som i
föreslagen översiktsplan 2030. Översvämningsriskerna för ytor som kan komma att bebyggas
i alternativet har inte utretts och kan därför inte bedömas. Sammantaget bedöms
alternativet och planförslaget vara likvärdiga vad gäller vatten- och klimatanpassning.
Kulturmiljö och landskap
Med mindre andel av den tillkommande bebyggelse i Eskilstuna stad och Torshälla stad
minskar risken för att dessa riksintressen för kulturmiljövården ska påverkas negativt.
Samtidigt är det ett värde i sig att kulturarvet används och föreslagen översiktsplan 2030:s
satsningar på städerna bidrar till att stadskärnorna fortsatt används som mötes- och
handelsplatser. I alternativet är det sannolikt att stadskärnornas betydelse för vardagslivet
minskar. En mer spridd bebyggelse kan innebära att landskapsbilden påverkas negativt, i
synnerhet som landskapen på landsbygden är mer känsliga för bebyggelse än i och i
anslutning till städerna. Kulturmiljöer på landsbygden påverkas av ny bebyggelse, i synnerhet
ökar riskerna att riksintresset Kafjärden ska skadas. Riskerna för negativ påverkan på
kulturmiljön och landskap bedöms sammantaget som större i alternativet än i föreslagen
översiktsplan 2030.
Hälsa och livsmiljö
Utspridd bebyggelse ökar bilberoendet och försvårar möjligheten att gå eller cykla till
vardagsmålpunkter, vilket innebär sämre möjligheter till rörelse i vardagen. Alternativet kan
innebära mindre belastning på parker i centrala Eskilstuna stad. Boendemiljöer på
landsbygden kan ligga närmare stora naturområden, samtidigt som ny bebyggelse på
landsbygden kan innebära att naturområden påverkas av buller från ökad biltrafik. En
glesare bebyggelse innebär också att det behövs fler bostadsnära parker och grönområden
för att upprätthålla samma gröntillgång som i föreslagen översiktsplan 2030. Om resurser
saknas för att investera i parker och grönområden riskerar tillgången till bostadsnära
grönområden att bli sämre. Barnens tillgång till friytor nära skolor kan bli bättre i
alternativet, eftersom det troligtvis finns mer utrymme för skol- och förskolegårdar i mer
perifera lägen. Färre bostäder byggs i lägen med buller och luftföroreningar jämfört med
föreslagen översiktsplan 2030, men samtidigt innebär ökat bilåkandet att bullret och
luftföroreningar ökar i kommunen som helhet.
Flera av de prioriterade stråken går längs vägar eller spår där det transporteras farligt
gods. Upp till 150 meter kring stråken finns en ökad risk, och enligt länsstyrelsens
rekommendationer bör bostäder undvikas här. För att kunna bygga en stor andel av
bostäderna längs dessa stråks kan det vara svårt att följa rekommendationerna, och därmed
finns en ökad risk för de boende. Samtidigt är möjligheterna bättre för att undvika

bebyggelse nära leder för farligt gods i centrala Eskilstuna. Det framstår dock som att en
större andel av marken som pekas ut för bebyggelse i alternativ Kompakt
landsbygdsutveckling ligger nära riskzoner för farligt gods.
Identifierade förorenade områden är färre på landsbygden, vilket å ena sidan kan
innebära en minskad risk att människor kommer i direktkontakt med förorenad mark.
Samtidigt möjliggör exploatering i centrala lägen att det finns ekonomi för att sanera
marken, och därmed kan läckage från föroreningar till dag- och grundvatten minska.
Sammantaget bedöms alternativet vara sämre för hälsa och livsmiljö än föreslagen
översiktsplan 2030.
Jämlikhet och social integration
Större satsningar utanför städerna kan innebära en mer jämlik fördelning av samhällsservice.
Samtidigt innebär en mer bilberoende bebyggelsestruktur att service, arbetsplatser och
andra målpunkter är svåra att nå för grupper som inte har tillgång till bil, och kostnaden för
att ha bil kan göra att boende i ett perifert läge blir dyrare än ett centralt. När det satsas
mindre på centrala Eskilstuna kan det innebära att utsatta områden i staden inte utvecklas
mot mer social integration. Samtidigt kan satsningar på landsbygden bidra till att skapa
lokala mötesplatser här.
Sammantaget bedöms alternativet vara sämre för jämlikhet och social integration än
föreslagen översiktsplan 2030.
Samhällsekonomi och arbetsmarknad
En mer utspridd bebyggelsestruktur innebär sannolikt större kostnader för infrastruktur och
service, dels för att befintlig infrastruktur och service inte utnyttjas i samma utsträckning och
dels för att ny infrastruktur och service delas av färre personer.
Det finns forskning som visar att täta städer främjar tillväxt och arbetsmarknad. En mer
utspridd bebyggelsestruktur riskerar därför att inverka negativt på kommunens
näringslivsutveckling.
Möjligheten att bo i mindre orter på landsbygden kan vara en viktig attraktionskraft som
lockar fler invånare till kommunen. Samtidigt utgör attraktiv stadsmiljö också en
konkurrensfördel. Alternativet innebär troligtvis färre satsningar på befintlig stadskärna, och
därmed mindre möjlighet att utveckla en mer attraktiv stadsmiljö. Längs de utpekade
prioriterade stråken finns idag inte så mycket kommunal mark. Bostadsbebyggelse här
inbringar därför inte i någon större grad intäkter till kommunen i form av markförsäljningar.
En mer noggrann analys behövs för att jämföra mängden byggbar kommunal mark i
städerna och i prioriterade noder respektive serviceorter.
Sammantaget bedöms alternativet vara sämre för samhällsekonomin och arbetsmarknad
än föreslagen översiktsplan 2030.

BOSTADSUTVECKLING VID FLYGPLATSEN
I alternativ Bostadsutveckling vid flygplatsen prioriteras ny bebyggelse och kommunala
investeringar intill de befintliga tätorterna nära flygplatsen: Ärla, Kjula och Hällberga. Detta

för att dra nytta av det nya tågstoppet på Svealandsbanan i anslutning till flygplatsen. På
grund av flygbuller är det dock inte möjligt att bygga närmare än omkring 9 kilometer från
det nya tågstoppet. Av de 15 000 bostäder som planeras byggas till 2030 föreslås ungefär
hälften i anslutning till Ärla, Kjula och Hällberga, orter som idag har totalt cirka 3000
invånare. Det innebär en befolkningsökning på omkring 500 procent. Övriga bostäder
prioriteras främst till stadscentra (Eskilstuna och Torshälla) och de prioriterade
kollektivtrafikstråken i föreslagen översiktsplan 2030. Två sekundära prioriterade stråk (till
Kjula respektive Ärla) blir i alternativet primära prioriterade stråk, vilket innebär att de
prioriteras högre.
Klimatpåverkan och resurshushållning
Bebyggelsestrukturen i alternativet innebär en mer utglesad bebyggelse än i föreslagen
översiktsplan 2030, och troligtvis även jämfört med nollalternativet. För boende i Kjula, Ärla
och Hällberga kan den stora satsningen innebära bättre tillgång till kollektivtrafik, och
därmed skulle bilandelen kunna minska här, jämfört med planförslaget. Men det är ändå
troligt att andelen bilresor i dessa lägen blir högre än om man hade byggt samma mängd
bostäder mer centralt. Total sett bedöms biltrafiken öka mer i alternativet än i föreslagen
översiktsplan 2030 och nollalternativet.
Att bygga så mycket bostäder på idag oexploaterad mark innebär att befintlig
infrastruktur och service inte kan utnyttjas i samma utsträckning som i föreslagen
översiktsplan 2030. Klimatavtrycket för nybyggnation av till exempel gator och parker blir
därför högre.
Det finns ekonomiska risker med att utveckla en stor mängd bostäder i det här läget (se
mer i avsnittet Samhällsekonomi och arbetsmarknad), och den stora byggnationen kring
flygplatsorterna riskerar därför att på sikt hamna i ”fel” läge. Byggprocessen har en stor
klimatpåverkan, det är därför viktigt att det som byggs kan användas under en lång period.
I alternativet tillkommer ungefär 16 000 boende i tre tätorter där det idag bor totalt 3000
personer. Det innebär att oexploaterad mark behöver tas i anspråk. Marken kring tätorterna
är till stor del jordbruksmark som alltså riskerar att exploateras.
Alternativet bedöms ha avsevärt större negativ påverkan på klimatpåverkan och
resurshushållning än föreslagen översiktsplan 2030.
Naturmiljö och grönstruktur
De nya bostäderna ger en kraftig befolkningsökning i området, vilket innebär att bebyggelse
behöver tillkomma utanför nuvarande tätorter, och därmed att natur- och jordbruksmark tas
i anspråk. Mindre naturområden med kommunalt värde kan komma att påverkas.
Alternativet bedöms ha större negativ påverkan på naturmiljö och grönstruktur än
föreslagen översiktsplan 2030.
Vatten och klimatanpassning
När färre bostäder byggs i förtätningszonerna, minskar sannolikheten att ny bebyggelse
tillkommer i områden med skred- och översvämningsrisk nära Eskilstunaån. Det innebär
troligtvis också färre hårdgjorda ytor inom förtätningszonerna vilket gör
dagvattenhanteringen vid stora regnmängder enklare.
Alternativet bedöms ha mindre negativ påverkan på vatten och klimatanpassning än
föreslagen översiktsplan 2030.
Kulturmiljö och landskap
Den kraftiga befolkningsökningen i befintliga tätorter innebär en stor förändring av
kulturmiljön och landskap, antingen i form av en betydligt tätare struktur, eller bebyggelse

som sprids ut över ett stort område. Kjula som ligger inom riksintresset Kafjärden är särskilt
känsligt, och en stor bostadsutveckling här skulle kunna skada riksintresset.
Samtidigt innebär alternativet att färre bostäder byggs inom riksintressena Eskilstuna stad
och Torshälla stad jämfört med föreslagen översiktsplan 2030. Det minskar risken för att
dessa riksintressen ska påverkas av ny bebyggelse, men minskad satsning på städerna skulle
kunna innebära att städernas historiska roll som mötes- och handelsplatser minskar.
Alternativet bedöms sammantaget ha större negativ påverkan på kulturmiljö och
landskap än föreslagen översiktsplan 2030.
Hälsa och livskvalitet
En mer utglesad bebyggelsestruktur innebär sämre möjligheter att gå och cykla, jämfört med
föreslagen översiktsplan 2030 och även i jämförelse med nollalternativet. Det beror både på
att Eskilstuna stad inte förtätas i samma utsträckning och för att bebyggelsezonen ÄrlaKjula-Hällberga sannolikt inte blir tillräckligt tät och blandad för att skapa bra förutsättningar
för gång och cykel. Alternativet innebär alltså sämre möjligheter till rörelse i vardagen i
kommunen som helhet. Det ökade serviceutbudet i Ärla, Kjula och Hällberga kan dock bidra
till mer gående och cyklande i dessa tätorter, jämfört med föreslagen översiktsplan 2030 och
nollalternativ.
Att en större andel av ny bebyggelse tillkommer utanför Eskilstuna stad kan innebära att
trycket på befintliga grönområden i staden blir mindre än i föreslagen översiktsplan 2030,
beroende på vilka planprojekt som inte genomförs. Vid förtätning kan å andra sidan
befintliga rekreationsområden utnyttjas av flera. I alternativet byggs istället i princip helt nya
områden, vilket innebär att större investeringar behöver göras för att upprätthålla god
tillgång till rekreationsområden. Om resurser saknas finns en risk att tillgång till
rekreationsområden blir sämre än i föreslagen översiktsplan 2030.
Att både den nya bebyggelsen i Ärla-Kjula-Hällberga, och den befintliga i städerna blir
mindre tät än i föreslagen översiktsplan 2030 kan innebära möjligheter för större skolor och
förskolegårdar.
Ärla-Kjula-Hällberga ligger inte inom områden där gränsvärden för flygbuller. Närheten till
flygplatsen kan dock ändå innebära störande bullernivåer. Alternativet bedöms ha större
negativ påverkan på hälsa och livsmiljö än föreslagen översiktsplan 2030.
Jämlikhet och social integration
En ökad befolkning i Ärla, Kjula och Hällberga ger underlag för ett ökat lokalt serviceutbud
och bättre kollektivtrafik i dessa tätorter med omland. Alternativet kan därför innebära en
mer jämlik fördelning av samhällsservice. En utspridd bebyggelseutveckling medför dock ett
ökat bilberoende som i sin tur drabbar de som inte har tillgång till bil. En bilbaserad
tätortsutveckling drabbar låginkomsttagare, barn, äldre och personer med
funktionsnedsättning negativt.
När en stor andel av de nya bostäderna byggs i anslutning till Ärla, Kjula och Hällberga
innebär det troligtvis att mindre resurser läggs på att knyta samman befintliga stadsdelar i
Eskilstuna stad med nya stråk och parker. Alternativet bedöms därför som sämre för
jämlikheten och den sociala integrationen än planförslaget.
Samhällsekonomi och arbetsmarknad
Alternativet innebär en bebyggelsestruktur som riskerar att bidra negativt till
samhällsekonomin. För att skapa en bra boendemiljö för 16 000 invånare behövs
infrastruktur och samhällsservice. Om de nya bostäderna byggs genom förtätning av
befintliga stadsdelar kan befintlig infrastruktur och service utnyttjas, men byggs de istället
som i alternativet i små serviceorter krävs stora investeringar från kommunen.

Även om många bostäder byggs i Ärla-Kjula-Hällberga kommer kommunens centrum och
merparten av arbetsplatserna finnas i Eskilstuna stad. För att motverka bilberoendet
behöver kommunen investera i kollektivtrafik som knyter ihop de nya orterna med
centralorten.
Det finns forskning som visar att täta städer främjar tillväxt och arbetsmarknad. En mer
utspridd bebyggelsestruktur riskerar därför att inverka negativt på kommunens utveckling.
Efterfrågan på bostäder och framförallt kontor i Ärla-Kjula-Hällberga är svagare än i centrala
Eskilstuna. Det är osäkert om en utvecklad flygplats och kommunens önskan om
bostadsutveckling kommer att driva upp efterfrågan till en nivå som gör att marknaden vill
bygga i det här läget. Det finns därför en risk att stora offentliga investeringar inte möts upp
av den privata marknaden.
I Ärla, Kjula och Hällberga finns det en förhållandevis stor del obebyggd kommunal mark,
som skulle kunna skapa kommunala intäkter vid försäljning för bostadsbebyggelse. En
närmare analys av möjligheten att bebygga marken krävs. Alternativets konsekvenser för
samhällsekonomi och arbetsmarknad bedöms vara sämre än föreslagen översiktsplan 2030.

Samlad bedömning av planen
Vår livsmiljö står inför stora utmaningar, med accelererande klimatförändringar, förlust av
biologisk mångfald och ökade sociala skillnader. För att nå globala och nationella
hållbarhetsmål kommer stora samhällsförändringar krävas de närmsta decennierna. Hur vi
utformar städer och landskap har stor betydelse för vår möjlighet att nå målen och en viktig
pusselbit i detta arbete är kommunernas arbete med fysisk planering. En kommunal
översiktsplan som tydligt bidrar till ökad miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet är
kanske viktigare än någonsin.
Föreslagen översiktsplan 2030 skapar bättre förutsättningar för hållbar utveckling än
alternativen
Eskilstuna kommuns förslag till revidering av översiktsplanen skapar bättre förutsättningar
för en hållbar utveckling än både nollalternativet och de studerade alternativa
utvecklingsriktningarna. Den övergripande principen om att koncentrera bebyggelse i städer
och i vissa lägen på landsbygden gör att värdefull natur- och jordbruksmark kan sparas och
värdefulla kulturmiljöer på landsbygden kan bevaras. En mer koncentrerad bebyggelse
kombinerat med utvecklad kollektivtrafik och förbättrade miljöer för gående och cyklister
skapar bättre förutsättningar för att ta sig fram utan bil, vilket i sin tur har stora positiva
effekter: jämfört med övriga alternativ kan klimatavtrycket per person minska och
transportsystemet bli mer jämlikt. Samtidigt som det mesta av den nya bebyggelsen
planeras i städerna satsas också på en koncentrerad bebyggelse på landsbygden vilket bidrar
till en möjlighet att leva mer hållbart även på landet. Att koncentrera samhällsservice och
kommersiell service på vissa platser i stadsdelar och i tätorter på landsbygden bidrar till
bättre social sammanhållning och en mer attraktiv boendemiljö. Satsningar på en attraktiv

stadskärna kombinerat med förbättrad regional tillgänglighet kan öka Eskilstunas
attraktionskraft för företag, i synnerhet inom kunskapsintensiva branscher.
Båda studerade alternativ innebär sämre möjligheter för hållbar utveckling i Eskilstuna
kommun, jämfört med föreslagen översiktsplan 2030. Det finns likheter mellan alternativen:
båda innebär en mer utspridd bebyggelsestruktur och mindre satsningar på Eskilstuna stad
och Torshälla stad. Positiva konsekvenser av detta är en mer jämlik fördelning av
kommunala satsningar i kommunen. Det kan också öka möjligheterna till hållbara
transporter i de mindre orter som utvecklas i respektive alternativ och skapa bättre
möjligheter till socialt utbyte i dessa lägen. De övergripande nackdelarna med en utspridd
bebyggelse överväger dock: det skapar sämre möjligheter för hållbara transporter i
kommunen som helhet, och minskar möjligheten att satsa på utsatta områden i Eskilstuna
stad.
Båda alternativen innebär en större risk för att naturmark ska påverkas, och
jordbruksmark användas för exploatering. Båda alternativen innebär också sämre hälsa och
livskvalitet än föreslagen översiktsplan 2030, men här får alternativ Bostadsutveckling vid
flygplatsen betydligt större konsekvenser med tanke på att en stor andel av den nya
bebyggelsen tillkommer i lägen som blir utsatta för högre bullernivåer.
Båda alternativen är troligtvis sämre för samhällsekonomi och arbetsmarknad än
föreslagen översiktsplan 2030 på grund av den utglesade bebyggelsen och den osäkra
efterfrågan på marknaden.
De risker för att inte nå hållbarhetsmålen handlar dels om en risk att utvecklingen i
kommunen inte följer översiktsplanens viljeinriktning, samt att biltrafiken ökar.
Överkapacitet i planen ställer krav på tydlig styrning och uppföljning
Utbyggnadsanalysen visar att det finns goda möjligheter att bygga tillräckligt med bostäder
utifrån föreslagen översiktsplan 2030:s viljeinriktning. Totalt sett finns möjligheter att bygga
45 000 bostäder, alltså tre gånger så mycket som planen tar höjd för till år 2030.
Analysresultatet visar dels att föreslagen översiktsplan 2030:s inriktning på att
huvudsakligen förtäta i befintliga miljöer fungerar väl – det finns inget behov för att bygga i
perifera lägen för att marken centralt inte räcker till. Det finns inte heller något behov för att
bygga på parkmark eller bygga miljöer som snålar på gårdsutrymme eller maximerar
tätheten på bekostnad av andra värden. Dels visar resultatet att det finns möjligheter att
välja lägen för utveckling som bäst uppfyller kommunens övergripande mål för den fysiska
planeringen, och även de nationella miljökvalitetsmålen. Genom att välja att i första hand
utveckla områden som bäst bidrar till måluppfyllnad kan föreslagen översiktsplan 2030:s mål
nås fortare.
Men den överkapacitet som finns i föreslagen översiktsplan 2030 kan också innebära vissa
risker. Det är inte säkert att de lägen som bäst uppfyller kommunala och nationella mål alltid
är de lättaste att bebygga. I centrala lägen finns ofta fler intressekonflikter som kan försena
planprocesser till exempel. Det kan också finnas lägen utanför utpekade områden som är
attraktiva att bebygga för enskilda fastighetsägare. Det är därför ytterst viktigt att
översiktsplanens intentioner genomsyrar alla beslut kopplade till fysisk planering: dels beslut
kopplade till planprocessen och strategier inom den rullande översiktsplaneringen, men
också beslut kopplade till markinköp, markanvisningar och exploateringsavtal.
Det är också viktigt att den faktiska bebyggelseutvecklingen kontinuerligt följs upp för att
se om den följer översiktsplanen. Det är därför positivt att kommunen avser använda
indikatorer för att följa bebyggelseutvecklingen. Indikatorerna behöver beskriva
grundläggande hållbarhetsaspekter, till exempel i vilken grad jordbruksmark och grönyta

bebyggs och tätortsgränserna utvidgas, och i vilken grad ny bebyggelse tillkommer i
områden med god tillgång till service och kollektivtrafik. Även aspekter kopplade till
livskvalitet kan följas upp, till exempel andel invånare som bor i områden med god
friytetillgång (över 15 procent). För att följa att prioriteringen mellan olika delar av
översiktsplanens struktur stämmer med planens intentioner bör andel av ny bebyggelse
inom olika delar (det vill säga förtätningszoner, utvecklingsnoder, stråk och serviceorter)
följas upp.
Den fysiska planeringen är avgörande för kommunens utveckling mot ökad hållbarhet. För
att tydliggöra att besluten kring fysisk planering rör hela kommunens verksamhet skulle ett
antal indikatorer även kunna inkluderas i kommunstyrelsens halvårsvisa uppföljning av
verksamheten.

Identifierade utbyggnadsytor i utbyggnadsanalyse. Röda ytor utgör totalt 22 000
bostäder. Tillsamamns med gula ytor finns utrymme för 45 000 bostäder.

Varje planprojekt behöver bidra till minskad biltrafik
Biltrafikens utveckling i kommunen är en avgörande fråga för möjligheterna att nå både
nationella och globala hållbarhetsmål. Biltrafiken har kopplingar till flera olika
hållbarhetsfrågor: den påverkar klimat genom framförallt bränsle, men också behovet av
gator, vägar och parkeringslösningar som byggs med energikrävande material. Biltrafiken har
direkta kopplingar till hälsa genom försämrad luft, höga bullernivåer och föroreningar i
vatten, men också indirekt eftersom en miljö planerad för bil inte främjar rörelse i vardagen.

Bilens ytkrav ställer krav på glesare stadsmiljöer där det är svårare att röra sig till fots eller
med cykel. Ett samhälle byggt för biltrafik motverkar jämlika livsvillkor eftersom många
grupper inte kan köra bil, som barn, vissa personer med funktionsnedsättning och äldre,
eller inte har råd att ha en bil. Biltransporter är ytmässigt ineffektiva då färre personer kan
använda gator och vägar än om motsvarande sträcka trafikeras med kollektivtrafik, cykel
eller till fots. Här finns tydliga kopplingar till samhälls- och kommunalekonomi. Satsningar på
bilinfrastruktur utgör en stor andel av kommunens kostnader för transportinfrastruktur.
Vissa hållbarhetsfrågor kan delvis lösas med andra typer av bränsle, framför allt övergång
till elbilar. Bränslets belastning på klimatet blir avsevärt mindre, och luftföroreningar kan
minskas. De luftföroreningar som orsakas av däckslitage kvarstår dock. Elmotorer är
betydligt tystare vilket gör att vi kan vänta oss mindre buller längs vägar med låga
hastigheter. I hastigheter över 40 km/h utgörs dock bullret till större del av ljudet från däck,
vilket alltså inte påverkas av bränsletyp (VGU
• VV publikation 2004:80
• 2004-05
Elbilar är lika stora och lika snabba som fossildrivna bilar. Bilarnas ytkrav kommer alltså
inte minska, vilket gör att problemet med utglesade stadsmiljöer och behovet av dyr och
energikrävande infrastruktur kvarstår. Byte av bränsle förbättrar heller inte barns
möjligheter att röra sig fritt.
De kommande åren kan vi vänta oss att elbilar utgör en allt större andel av nya bilar.
Dock är det viktigt att komma ihåg att de bilar som säljs idag kommer fortsätta användas i
10-15 år. År 2030 beräknas 6 procent av bilflottan drivas av enbart el. Det innebär att de
miljöproblem som fossilbränslen skapar i stora delar kommer att bestå under planens
genomförandetid. Det går alltså inte att förlita sig på enbart på att elektrifiering ska lösa
miljöproblemen.
Energimyndigheten tillsammans med bland annat Boverket konstaterar i Strategisk plan
för omställning av transportsektorn till fossilfrihet att det krävs åtgärder inom tre områden
för att kunna klara omställningen av transportsektorn och nå klimatmålet. Det handlar om
förnybara drivmedel, effektivare fordon och ett transporteffektivt samhälle. Det är en stor
omställning som ska ske på kort tid och för att klara detta på ett hållbart sätt och nå de
ambitiösa mål som satts upp behöver potentialer inom alla tre områden utnyttjas.
Med ett tranporteffektivt samhälle menar myndigheterna ett samhälle där trafikarbetet
med energiintensiva trafikslag (personbil, lastbil och flyg) minskar. Här har planeringen stora
möjligheter att påverka genom att planera för kollektivtrafik och infrastruktur för gång och
cykel samt genom att planera för en bebyggelsestruktur med korta avstånd mellan
målpunkterna. Åtgärder för ett transporteffektivt samhälle har särskilt stor potential i
urbana miljöer där förutsättningar är goda för överflyttning mellan trafikslag och där
bebyggelseplanering kan bidra till minskad efterfrågan på bilresor.
Genom att främja infrastruktur för förnybara bränslen kan planeringen i viss mån
påverka omställningen till förnybara drivmedel. Det finns inga kopplingar mellan planering
och fordonens effektivitet.
Kommunens mål om att öka andelen hållbara transporter från dagens 35 procent till 61
procent är ett steg i rätt riktning mot ett transporteffektivt samhälle, och översiktsplanens
inriktning bidrar till att uppnå målen. Samtidigt visar en simulering av framtida
biltrafikflöden (Trafikprognos 2018, M4 Traffic) att med en utbyggnad enligt översiktsplanen
och en färdmedelsfördelning enligt målet ökar sannolikt antalet bilresor. Detta är

problematiskt från ett hållbarhetsperspektiv, och visar att målen kanske ändå är för lågt
satta.
Förutsättningarna för hållbara transporter ser olika ut i olika delar av kommunen. Det är
sannolikt att ny bebyggelse utanför den inre förtätningszonen kommer generera mer
biltrafik än ny bebyggelse centralt. Det är därför positivt att merparten av bebyggelsen
tillkommer i centrala lägen. Bebyggelseutveckling i andra delar av kommunen har andra
stora värden, men för att uppnå målen om färdmedelsfördelning behöver sannolikt
åtgärderna för ökad transporteffektivitet vara än större i centrala lägen, där de har bäst
effekt. I mer perifera lägen kommer bilen fortsatt ha en viktig roll. Här skulle kommunen
kunna vara tydligare med strategier kring laddinfrastruktur, för att bidra till omställningen av
bränsle.
Det är ytterst viktigt att varje planprojekt i så hög utsträckning som möjligt bidrar till att
uppnå målet. Hur detta görs beror förstås på fysiskt läge i kommunen, i tätare stadsmiljöer
finns det möjlighet att ställa betydligt högre krav på till exempel låga parkerings-tal och
andra mobilitetsåtgärder än i glesare delar.
Den planerade uppdateringen av trafikplanen och nya gångplanen blir också mycket
viktiga verktyg. Trafikplanen arbetas med fördel fram parallellt med en utbyggnadsstrategi.
Flera möjliga utbyggnadsytor i utbyggnadsanalysen ligger intill större vägar. En omvandling
av dessa är troligtvis nödvändig för att genomföra bostadsprojekten, men leder också till
stora mervärden både för stadsmiljön lokalt och för möjligheten att minska bilens
framkomlighet och därmed öka konkurrensfördelen för hållbara transporter. Slutligen är
det viktigt att den struktur som översiktsplanen beskriver verkligen får styra utvecklingen i
kommunen. Här för att följa upp detta är indikatorer ett bra verktyg, se ovan.
Sammanfattande konsekvenser

Här nedanför sammanfattas de negativa konsekvenserna* av planen, samt föreslagna
åtgärder.
° Konsekvenser av TGOJ-banans eventuella förändring tas inte med här eftersom det är
oklart vilket alternativ som kommer blir aktuellt.
Klimatanpassning och resurshushållning_______________________________________
Biltrafiken riskerar att öka
Låt översiktsplanens intentioner påverkar alla
beslut kopplade till bebyggelseutveckling_________.
Indikatorer för att följa upp översiktsplanen_______
Hållbara transporter bör genomsyra allt planarbete
Strategier för att öka konkurrenskraft för hållbara
________ _____________________transporter till halvexterna handelsomr¨den_______
Verksamheter och infrastrukturFörtydliga hur avvägning sker mellan olika
projekt på jordbruksmark
intressen
_____________________

Ökade utsläpp av växthusgaser från Hållbarhetsaspekter bör få mycket stor påverkan på
flygplats
utredning om utvecklad flygplats________________
Naturmiljö och grönblåstruktur______________________________________________
Ökad biltrafiken kan försämra
Låt översiktsplanens intentioner påverkar alla
vattenkvalitet
beslut kopplade till bebyggelseutveckling_________.
Viss exploatering inom stransskyddsområden______
Utveckling av flygplats påverkar naturmiljö genom__
utsläpp och buller____________________________
Strategier för att öka konkurrenskraft för hållbara
________ _____________________transporter till halvexterna handelsomr¨den_______
Verksamheter och infrastrukturUtred konsekvenserna i detaljplanearbetet
projekt på jordbruksmark
_____________________
Ökade utsläpp av växthusgaser från Hållbarhetsaspekter bör få mycket stor påverkan på
flygplats
utredning om utvecklad flygplats________________
Vatten och klimatanpassning______________________________________________
Exploatering för logistikpark och
Hållbarhetsaspekter bör få mycket stor påverkan på
grundvattenförekomsg
utredning om utvecklad flygplats________________
Utred risker vid fortsatt utveckling av
logistikparken_______________________________
Kulturmiljö och landskap____________________________________________________
Viss risk för negativ påverkan på
Förtydliga frågan om hushöjder
riksintresseområdet Eskilstuna stad ___________________________________________
Östlig länk kan påverka känsligt
Hållbarhetsaspekter bör få mycket stor påverkan på
landskap
utredningen om östlig länk_____________________
Hälsa och livskvalitet_______________________________________________________
Ökad biltrafik kan öka utsatthet för Låt översiktsplanens intentioner påverkar alla
Buller och luftföroreningar
beslut kopplade till bebyggelseutveckling_________.
Indikatorer för att följa upp översiktsplanen_______
Hållbara transporter bör genomsyra allt planarbete
Strategier för att öka konkurrenskraft för hållbara
________ _____________________transporter till halvexterna handelsomr¨den_______
Riksintresseområdet Mälaren med Hållbarhetsaspekter bör få mycket stor påverkan på
öar kan utsättas för ökat buller från utredning om utvecklad flygplats
flygplatsen
________________________________
Lägen för nya parker behöver
Ta fram strategi för utveckling av nya parker
definieras
utredning om utvecklad flygplats________________
Ställningstaganden kring
Förtydliga detta i planen föreslagen översiktsplan
UV-strålning är otydlig______________________________________________________
Jämlikhet och social integration
Ökad biltrafik kan försämra livsVillkor för barn

__________
Låt översiktsplanens intentioner påverkar alla
beslut kopplade till bebyggelseutveckling_________.
Indikatorer för att följa upp översiktsplanen_______

Hållbara transporter bör genomsyra allt planarbete
Strategier för att öka konkurrenskraft för hållbara
________ _____________________transporter till halvexterna handelsomr¨den_______
Växande externhandel kan skapa Utred äldre detaljplaner
__________
Ojämlik tillgång till handel
Strategier för att öka konkurrenskraft för hållbara
Transporter till halvexterna handelsområden______
Otydligt hur lokaler för kultur ska Framtida behov av kommunala kulturlokaler bör
växa
utredas och tillräcklig yta reseerveras i goda lägen__
Samhällsekonomi och arbetsmarknad
__________
Utvecklad externhandel kan utgöra Utred äldre detaljplaner
hot mot stadskärnan
__________________________________________.
Strategier för att öka konkurrenskraft för hållbara
________ _____________________transporter till halvexterna handelsomr¨den_______
Nytt tågstopp vid flygplatsen
Hållbarhetsaspekten bör få mycket stor påverkan på
försämrar regional tillgängligheet utrednning om utvecklad flygplats_______________

