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FLIK 3. BOSTÄDER

Vi trivs där vi bor
Året är 2030. Våra hållbara städer har vuxit. I våra sammanflätade, trivsamma, trygga
stadsdelar och samhällen skapar vi tillsammans upplevelser för alla sinnen – från myllrande
gatuliv till platser för lekfullhet, rekreation och bildning – där alla kan mötas, glädjas och
utvecklas som människor. I städerna binds stadsdelarna samman av rekreationsområden,
mötesplatser och nya bostäder tillgängliga för alla. Landsbygden erbjuder också alla
trivsamma samhällen och attraktiva boendemiljöer, vid Mälaren, Hjälmaren och
Eskilstunaån. Eskilstuna är platsen där det är lätt att leva klimatsmart och ha en medveten,
lustfylld livsstil.

Utblick 2050
Bortom 2030, mot 2050, kommer Eskilstunas befolkning fortsätta att öka. Eskilstuna ligger
centralt i en sammanflätad Stockholm–Mälardalsregion, med nära kopplingar till närliggande
städer. Bebyggelsen ger inte upphov till negativ klimatpåverkan, men klimatförändringarnas
effekter börjar göra sig kännbara. Nybyggda hus och områden klarar förändringarna bra,
men en del äldre bostäder och hela områden, har fått anpassas för det nya klimatet.
Mot tidshorisonten 2050 kan några större infrastrukturprojekt ha aktualiserats. Det
handlar bland annat om en flytt av järnvägen mot Flen och Norrköping, som frigör byggbar
mark längs med Eskilstunaån, motsvarande ungefär 2 000–3 600 bostäder.

En flytt av värmeverket från centrum innebär att stadsdelen Väster kan rymma upp till 2
500 bostäder och samhällsservice utöver pågående omvandling. Dessa långsiktiga
möjligheter är inte inräknade i det totala antalet bostäder som ryms inom föreslagen
Översiktsplan 2030.
Tack vare digital teknik och distansarbete har arbetsmarknaden förstorats. När man inte
behöver resa till jobbet varje dag bosätter sig fler på längre pendlingsavstånd från
arbetsplatsen. Även studier samt många yrken som idag innebär kontakt mellan människor
har ersatts av digitala möten. Bostaden och dess omgivning har därmed blivit mer central i
människors liv, eftersom arbetet samt fortbildning i högre utsträckning sker hemifrån eller
från lokala arbets- och studiehubbar. Efterfrågan på lokala mötesplatser, liksom tjänster och
varor som kan nås från hemmet, ökar parallellt med utvecklingen mot digital handel,
regionförstoring med ökade pendlingsavstånd.
Till 2050 är det troligt att livsstilar och boendeförhållanden skiljer sig mer åt mellan olika
människor än idag. Vissa har anammat en minimalistisk livsstil, med mindre behov av ytor
och förvaring men desto mer efterfrågan på samlingslokaler och lokalt serviceutbud. Andra
har sökt sig till bo-gemenskaper, boenden som integrerar matproduktion eller som på annat
sätt ger känsla av trygghet och resiliens i en föränderlig värld. Tack vare en väl fungerande
bostadsmarknad och god jämlikhet har alla har en bostad utifrån just sina behov och frihet
att välja bostad utifrån sin livssituation.
Teknik för autonoma fordon, delade och för alla tillgängliga bilar, nya former av
mikromobilitet och digitala plattformar som sömlöst integrerar olika mobilitetstjänster har i
grunden förändrat transportsystemet. Begrepp som ”kollektivtrafiknära” har fått en annan
innebörd, när nya former av delade mobilitetstjänster har kompletterar linjetrafiken. Men
även detta nya transportsystem förutsätter en samlad bebyggelsestruktur, eftersom det
bygger på delning och samordning.
Bostäder 2030
Eskilstuna tar höjd för 15000 bostäder
Eskilstuna kommun är på väg mot 130 000 invånare. Befolkningen i Östra Mälardalen väntas
öka med upp till 1,4 miljoner invånare till 2050 och Eskilstuna är en attraktiv
inflyttningskommun, med en ung och växande befolkning.
En bostadsmarknad i balans innebär att hushåll ska kunna välja boende och att det ska
finnas vissa frihetsgrader i beståndet för omflyttning. Så är det inte idag, det finns ett
uppdämt bostadsbehov hos Eskilstunas invånare, inte minst av prisvärda bostäder i olika
storlekar.
Tillgång på bostäder i olika segment är i sig en drivkraft för ökad inflyttning då hela
Mälardalen har bostadsbrist. Fler bostäder gynnar tillväxt och är med andra ord en viktig
utvecklingsfråga. Föreslagen Översiktsplan 2030 tar höjd för 15 000 nya bostäder.

Här finns potentialen
Det finns en långsiktig potential på ungefär 45 000 nya bostäder, inklusive tillhörande
grönområden, samhällsservice med mera, i Eskilstunas städer, utvecklingsnoder och
serviceorter. Det visas av en analys av förutsättningar, marknadens drivkrafter, samt

kommunens viljeinriktning. Det finns med andra ord gott om möjligheter att växa uthålligt
inom befintlig struktur.

Den största delen av bostadsbehovet till 2030, med utblick 2050, kommer att täckas in av
nya bostäder inom Eskilstuna stadsgräns. Här finns starkast marknadsmässiga drivkrafter,
och en vilja att stärka Eskilstuna som regional kärna med bostäder och arbetsplatser i
attraktiv urban miljö.
Även i utvecklingsnoderna är drivkrafterna starka, och Eskilstuna närmar sig Mälaren
genom dem. I kommunens serviceorter finns lägre marknadsmässiga drivkrafter, men ändå
en potential i form av efterfrågan, utvecklingsvilja och tillgänglig mark. I bilden visas hur nya
bostäder skulle kunna fördelas utifrån föreslagen Översiktsplan 2030:s inriktning och
ställningstaganden.
I den digitala kartan finns mer information om mark som kan utredas för bostäder.
Så ska planeringsområden tolkas
Föreslagen Översiktsplan 2030:s karta över planeringsområden för bostäder, respektive
blandad bebyggelse, visar vilken mark som i huvudsakligen kan komma att användas för
bostäder. Planeringsområdena för bostäder är indelade i följande kategorier:
° Utredningsområde = Det finns potential, eller vilja till utveckling med bostäder med mera.
som behöver utredas vidare. Gränserna för området är endast ungefärliga och viss
överlappning av andra motstående intressen kan ske. I nästa steg i
stadsbyggnadsprocessen analyseras dess lämplighet ytterligare, dess utformning och
lokalisering av ev. bebyggelse. Inom ytorna kan inrymmas naturvärden.
° Utbyggnadsområden = Detaljplanering pågår eller är slutförd, men bebyggelsen är ännu
inte färdigställd.
° Omvandlingsområden = Området är redan bebyggt, men det finns en vilja till omvandling
som innebär att fler bostäder tillkommer. Omvandling kan ske till exempel från
verksamhetsområde eller fritidshusområde.
HUR TÄTT BLIR ESKILSTUNA?
TÄTHET BIDRAR TILL HÅLLBARA OCH ATTRAKTIVA STADSMILJÖER
En tät stad är en grundläggande förutsättning för närhet. Ju tätaree bebyggelse desto mere
funktioner finns inom gångavstånd och desto större underlag finns för handel, service och
kollektivtrafik. Kortare avstånd ger förutsättningar för en större andel hållbara transporter
med lägre utsläpp av koldioxid och andra luftföroreningar som följd. En tät och blandad
stadsmiljö med ett stort utbud av service är också mer dynamiskt, upplevs som mer levande

och skapar värden på bostads- och kontorsmarknaden. Samtidigt innebär ett mer effektivt
markutnyttjande minskade kostnaderna för mer effektivt markutnyttjande minskade
kostnader för infrastruktur så som vägar, vatten, avlopp, elektricitet och fiber.
TÄTHET I KOMMUNEN 2030
Konsekvensanalysen är gjord på ett scenario då utbyggnaden sker på de utbyggnadsytor som
sammanfaller med kommunens utpekade planeringsområden för bostäder och blandad
bebyggelse. Det motsvarar alltså en utbyggnad med cirka 22 000 bostäder. Dessutom
inkluderas de arbetsplatser som medföljer enligt analysens principer för avdrag för kontorsytor samt lokalytor för kommersiell och offentlig service. Kartorna redovisar
befolkningstäthet som boende och arbetande per hektar.
Betydande potential för ökad täthet finns i och kring Eskilstuna tätort, vilket beskrivs
närmare på följande sida. Av de prioriterade utvecklingsnoderna ökar tätheten framförallt i
Kvicksund och i kommunens utbekade serviceorter ökar täthetenen framförallt i Kjula,
Hållsta och Ärla.

TÄTHET I KOMMUNEN IDAG
Boende och arbetande per hektar idag

BOENDE I KOMMUNEN EFTER UTBYGGNAD
Boende och arbetande per hektar efter
Utbyggnadsanalysens potential.

HUR GRÖNT BLIR ESKILSTUNA?
EN GRÖN OCH REKREATIV STAD BIDRAR TILL ATTRAKTIVITET, HÄLSA OCH
EKOSYSTEMTJÄNSTER
Offentliga platser, parker och grönområden ger möjlighet till rekreation och rofylldhet samt
utrymme för lekplatser och aktivitetsytor för barn. Forskning visar att närhet till gröna
stadsrum främjar hälsa och välbefinnande. Parker, grönska och rekreativa kvaliteter skapar
attraktiva stadsdelar samtidigt som det bidrar till att värdefulla ekosystem upprätthålls och
ger oss ekosystemtjänster som dagvattenhantering, rening av luften, pollinering och skugga.
ANDRA OFFENTLIG FRIYTA I ESKILSTUNA 2030
Ett enkelt sätt att beskriva tillgången till offentlig friyta (parker, torg, gaturum och
naturområden) är att mäta hur mycket markyta som avsätts för detta i ett område. FN:s

program för boende och bebyggelsefrågor UN Habitat har gjort studier kring detta mått och
kommit fram till en rekommendation om att minst 15 procent av den totala markytan bör
upptas av offentlig friyta för att tillgodose behovet av torg, parker och naturområden.
I stora delar av Eskilstunas tätorter är friytetillgången god. Brist på offentlig friyta finns
framförallt i områden som gränsar mot jordbruksmark samt i stadskärnan och dess
omgivande verksamhetsområden. Av de utbyggnadsytor som identifierats i dessa områden
har 20 procent av marken avsatts till park för att ta höjd för god friytetillgång. 210 hektar,
det vill säga nästan en tredjedel av utbyggnadsytan, finns på offentligt tillgängliga friytor.
Men bara på 21 hektar av dessa har det i modellen bedömts finnas begränsningar att bygga,
och då måttliga. Samtidigt tillskapas totalt 25 hektar park i områden där det idag råder
friytebrist, varav 11 hektar ligger inom Eskilstunas inree förtätningszonen. Analysen av
friytetillgång efter utbyggnad visar tydligt att det är möjligt att öka tillgången till parker och
torg samtidigt som tätheten ökar avsevärt.

ANDEL OFFENTLIG TILLGÄNGLIG FRIYTA IDAG.

ANDEL OFFENTLIG TILLGÄNGLIG FRIYTA
EFTER UTBYGGNAD.
Läs mer om aspekter att ta hänsyn till i planeringen av bostäder:
Grönstruktur och riktlinjer för grönytetillgång i avsnittet
Grön och blåstruktur / Rekreation och friluftsliv
Grön och blåstruktur / Naturvård och biologisk mångfald
Arkitektur och kulturmiljö

Arkitektur och Kulturmiljö
Med arkitekturen planerar och formar vi vårt samhälle
Arkitektur berör alla varje dag och bidrar direkt till hur vi mår och trivs samt hur människor
och samhälle fungerar. När miljöer planeras, byggs och förvaltas möts många olika aktörer.
Skapandet av arkitekturen är därmed en samlande kraft för initiativ, utveckling, innovation
och nytänkande som bidrar till att förena och kraftsamla.
Kulturmiljöer är vår gemensamma historia
Vi har en mångfald av kulturmiljöer som generationer före oss har format och som har satt
unika spår i landskap, markanvändning och bebyggelse. Dessa miljöer är stora tillgångar och
fungerar som nycklar till vår historia men också som attraktiva livsmiljöer och besöksmål.
När vi utvecklar våra städer och vår landsbygd ger våra kulturmiljöer perspektiv som vi
använder för att fatta långsiktigt bra beslut. Genom en god hushållning av resurser och en
hållbar utveckling säkrar vi att kommande generationer har möjlighet att ta del av och
uppleva historien genom kulturmiljön.
Hänsyn till riksintressen och riskfaktorer i avsnittet
Miljö, risk och riksintressen
Eskilstuna kommun tänker och agerar långsiktigt
Ändrade klimatförhållanden ger konsekvenser som ökade nederbördsmängder, stigande
havsnivåer och värmeböljor. Vi måste tänka långsiktigt och handla nu. Inriktningen är att
mildra eller hindra allvarliga effekter av klimatförändringarna och minska sårbarheten
genom strategisk och förutseende markanvändning. I ett växande samhälle tillkommer
utmaningar som buller och luftföroreningar samtidigt som vi har potential att sanera
förorenad mark vid byggnation. Vi tryggar våra vattenresurser för oss och framtida
generationer. Långsiktigt säkerställs att skada eller olägenhet minimeras för miljön och
Eskilstunabor.
Planberedskap för bostäder
Med en god planberedskap kan vi både möta en hög efterfrågan på bostäder i närtid, och
samtidigt ha en flexibilitet för förändrad efterfrågan över tid. För Eskilstuna kommun innebär
god planberedskap både ett framåtsyftande arbete med strategiska planer (se ruta), och att
ha, eller snabbt kunna ta fram, detaljplaner som möter behov och efterfrågan.
Den strategiska planeringen (se ruta) ska utifrån en bred förståelse bedöma en orts- eller
stadsdels förutsättningar och visa en önskad utveckling. Ny bebyggelse redovisas med
övergripande förslag på lokalisering av nya funktioner. Även kopplingar till andra stadsdelar
eller orter, den gröna strukturen, miljörelaterade risker och tekniska förutsättningar och
belyses. Den strategiska planeringen är en fas när man har ett tidigt dialogarbete och löser
övergripande frågor för att ge förutsättning för en bra detaljplaneringsprocess.
God planberedskap förutsätter också en god markstrategi som verkställer
översiktsplanens inriktning, att det finns en resurs- och organisationsberedskap för en
effektiv stadsbyggnadsprocess, samt aktuella strategier för till exempel bostadsförsörjning,
trafikplanering och dagvattenhantering.
Parallellt med översiktsplanen analyseras bostadsmarknaden och det arbetas fram
riktlinjer för bostadsförsörjning. Syftet med riktlinjerna ska vara att skapa förutsättningar för
alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
Eskilstuna kommun är en expansiv kommun och växer kraftigt. Kommunen har det
övergripande ansvaret för bostadsförsörjningen och ska skapa förutsättningar för

byggnation av ytterligare bostäder. Genom att sälja och med tomträtt upplåta kommunalt
ägd mark bidrar kommunen till att ansvaret uppfylls.
Läs mer om Eskilstunas riktlinjer för markanvisning KSKF/2019:182.
Reviderade riktlinjer för markanvisning
Gällande planer: Översiktsplan och strategisk planering
Eskilstuna kommun ska arbeta med en rullande översiktlig planering. En tätort, stadsdel eller
orts potential och förutsättningar för boende, utbildning, verksamheter och service kan
undersökas i en strategisk plan. Vilken form den strategiska planen ska ha varierar med
behovet på den specifika platsen, och beslutas i samband med att uppdraget ges.
Antagna Fördjupade översiktsplaner finns i Eskilstuna logistikpark (2013), Hjälmaresund
(1990) och Bevarandeplan Torshälla (1994).
Torshälla, Kvicksund och Skiftinge har aktuella antagna utvecklingsplaner, som är ram för
fortsatt detaljplanering.
Godkända och aktuella planprogram finns för Skogsängen, med flera områden.
Följande områden är aktuella för strategisk planering fram till 2030. Behoven kan ändras
över tid.
Stadsbygden:
° Lagersberg – Fröslunda – Råbergstorp
° Odlaren (ersätta befintlig)
° Väster (ersätter befintlig)
° Centrum (ersätter vision)
° Mesta – Borsökna
Landsbygden:
° Kvicksund
° Torshälla huvud
° Sundbyholm
° Näshult
° Kjula
° Gunnarsskäl
° Ärla
° Hällberga
Behov av detaljplan
Vid ny sammanhållen bebyggelse, eller om befintlig bebyggelse ska ändras eller bevaras, kan
kommunen ställa krav på att detaljplan ska tas fram. I områden med högt bebyggelsetryck,
många motstridiga intressen eller krav på kommunala eller gemensamma insatser för att till
exempel ordna vägar, vatten- eller avlopp, ökar behovet av samordnad planering. Handlar
det om en etappvis utbyggnad är det rimligt att även en begränsad första etapp i denna
exploatering prövas med detaljplan.
I Eskilstuna kommun finns särskilt stort behov av att pröva ny bebyggelse i detaljplan i
stadsbygdens omland, i anslutning till utvecklingsnoder och serviceorter, samt i stråket mot
Sundbyholm, Tumbo och Jäder, samt inom vattenskyddsområde. Här finns särskilt stort
behov av samordning, till exempel med avseende på vatten- och avloppslösningar, samt en
stor efterfrågan på byggande.
Goda livsmiljöer för alla
Bebyggelsemiljöer i Eskilstuna ska planeras och byggas för att flickor och pojkar, kvinnor och
män ska ha goda livsmiljöer, och säkra allas rätt att vara delaktiga och använda den fysiska
miljön på ett likvärdigt sätt. Med utgångspunkt i principen att samhället är till för alla, finns

såväl barn-, jämställdhets- och funktionshinderperspektivet med i planeringen. Kunskapsoch planeringsunderlag ska synliggöra förutsättningar ur olika perspektiv, till exempel för
kvinnor och män, flickor och pojkar. Samråd och andra dialogtillfällen ska utformas så att
olika perspektiv framkommer, och lyssnas på.
Barnet i planeringen
Barnperspektivet måste synliggöras på alla nivåer i stadsbyggandet, framför allt sedan FN:s
barnkonvention 1 januari 2020 blev svensk lag. Detta perspektiv grundar sig även på
insikten, att barn hela tiden och överallt befinner sig ”i lek” d.v.s. leken finns med i allt
barnet gör och den försiggår överallt där det passar själva leken, oavsett om miljön är
anpassad för det eller ej – på gator, torg och parkeringsplatser likaväl som i parker och
skogsbackar. Leken är livsviktig för barnets utveckling – fysiskt likaväl som mentalt. I leken
tränar sig barnet i att klara själva livet. Därför måste den fysiska planeringen vara
uppmärksam på var barnens stråk och platser finns. Viktigt är att väga in barnets perspektiv
vid utformning av staden. Särskilt måste trafiken anpassas till barnen och inte tvärtom.
Se Riktlinje Förskola och Skola
Inte bara hus
Det byggs inte bara hus utan hållbara bebyggelsestrukturer och platser som utgör
vardagsarenan i människors liv. Bebyggelsen behöver stödja alla flickor och pojkar, kvinnor
och män i deras vardagsliv och möjlighet till utveckling. Byggnader och platser är pusselbitar
som tillsammans bildar städer och samhällen som kommer att stå i hundratals år. I detta
avsnitt beskrivs hur planering av nya bostäder och ny bebyggelse behöver samspela med
flera olika perspektiv.
Blandad bebyggelse
I Eskilstuna ska stadsdelar och orter vara varierade och spännande i sin utformning och
välkomna människor i olika livssituationer. Därför eftersträvar vi en blandning av bostäder,
med avseende på upplåtelseform (hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt), bostadsstorlek,
pris, och bebyggelsetyp (flerbostadshus, parhus, radhus, villa), i varje stadsdel och ort, och
gärna ända ner på kvartersnivå. På så sätt skapas vi blandade och socialt mer integrerade
stadsdelar där man möts över generationsgränser. Möjlighet för kvarboende skapas samt att
göra bostadskarriär för dem som vill bo kvar i sin stadsdel eller ort när bostadsbehovet
ändras. Arkitektonisk variation i bebyggelsen har också stor påverkan på stadsdelens eller
platsens identitet och attraktivitet.
Stadsdelar och orter ska ha liv och rörelse större delen av dygnet och på så sätt ge såväl
trygghet som trivsel. Därför eftersträvas en funktionsblandning enligt blandstadsprincipen. I
blandstaden möjliggörs blandning mellan bostäder, kontor och inslag av sådana
verksamheter som ger liv och rörelse utan att inverka störande på omgivningen. Detta kan
göras både på stadsdelsnivå (tex genom att till exempel komplettera handelsområden med
bostäder) och genom att möjliggöra verksamheter i bostadskvarter. Verksamheter placeras
närmast trafikerade gator och bostäder, service, kontor längre in i kvarteren med minst en
fasad mot tyst sida. Till exempel är det viktigt att verksamheter med varuleveranser eller
kunder stor del av dygnet (som kiosker och butiker) placeras genomtänkt i förhållande till
bostäder.
Några områden är särskilt identifierade som planeringsområden för (funktions-)blandad
bebyggelse, vilket visas i
kartlagret Planeringsområden blandad bebyggelse

Två av Eskilstunas större utvecklingsområden är Väster och Odlaren som avses byggas
upp utifrån dessa principer. I landsbygdstätorterna ska möjligheter till service och lokalt liv
stärkas genom att lokalisera service och verksamheter till centrala lägen.
Fler strategier och riktlinjer för bebyggelseplanering och en gestaltad livsmiljö i staden
och på landsbygden finns beskrivna i avsnittet Kulturmiljö och Arkitektur. I avsnittet
Samhällsservice beskrivs principer för lokalisering av samhällsservice som till exempel skolor
och vårdinrättningar.
Omvandlingsområden
I föreslagen Översiktsplan 2030 identifieras områden som kan omvandlas gällande befintlig
markanvändning. Omvandlingsområden finns av flera kategorier:
° Från renodlat verksamhetsområde till stadsdel för boende, kontor och verksamheter
(blandstad)
° Från fritidshusboende till permanentboende.
° Från verksamheter till ökande andel sällanköpshandel eller restauranger, (se °
Näringslivsdel)
° Från industri till ökad andel utbildning och sporthallar (se Näringslivsdel och
samhällsservice).
Bostadsnära natur och rekreation
Gröna ytor erbjuder människor ytor för rekreation, möten och lek. Där kan djur och växter
leva. Det ger tekniska nyttor som dagvattenhantering eller temperaturreglering i en stad.
Om en grön yta ska bebyggas behöver dessa nyttor och funktioner analyseras för att se hur
de kan samspela med bebyggelsen.
I föreslagen Översiktsplan 2030:s beräkning av bostadspotentialen har ett generellt
antagande om att 15 procent av markytan avsätts för gröna ytor, i enlighet med
rekommendationer FN-organet UN Habitat (UN Habitat 2014) och tidigare undersökningar
av markanvändning och täthet i en nordisk kontext.
Läs mer om planering för bostadsnära natur och rekreation i avsnittet Grönstruktur.
Grönstruktur
Social infrastruktur
I stadsdelar och orter ska det vara nära till förskola och skola, och tillgängligheten till annan
samhällsservice ska vara god. Planeringen av förskolor, skolor samt omsorgsboenden, liksom
annan social infrastruktur behöver därför gå hand i hand med planeringen av nya bostäder. I
varje strategisk plan och/eller detaljplan behöver behovet av mark för den sociala
infrastrukturen utvärderas och säkras. Social infrastruktur omfattar lokaler, anläggningar och
ytor för vård, förskolor, skolor, kultur, idrott, fritid samt särskilda boendeformer som
samhället finansierar, exempelvis LSS- och vårdboenden.
Mer om hur samhällsservice planeras och lokaliseras beskrivs i avsnittet
Samhällsservice
Social infrastruktur i form av anläggningar och ytor för rekreation och friluftsliv finns i
avsnittet
Grönstruktur
Staden som en helhet
Eskilstuna kommuns stadsläkningsarbete är en samverkansprocess med sikte på år 2030.
Målet är inställt på en jämställd stad för att nå en ökad social hållbarhet i staden som helhet.
I en första etapp har fokus legat på stadsdelarna Skiftinge, Årby, Lagersberg, Fröslunda,
Råbergstorp och Skogsängen.
Visionen som är formulerad för stadsläkningsarbetet lyder;

"Stadsläkning skapar ökad livskvalité genom attraktiva hållbara stadsdelar med fler bostäder,
sysselsättning och innovativa lösningar och drivs gemensamt med boende, företag,
fastighetsägare och kommun."
En viktig del av metoden är dialog. Parallellt med det långsiktiga perspektivet planeras
åtgärder som händer ”här och nu”, i en medskapande process. Ett exempel är
allaktivitetsparken i Skiftinge som arbetats fram tillsammans med en fokusgrupp unga tjejer
från stadsdelen.
Stadsläkningsarbetet har som syfte att uppnå en sammanläkning av staden både fysiskt
och mentalt. Det innebär att vi rent fysiskt kopplar samman staden. Men också att bygga
"broar" mellan stadsdelar och dess invånare, samt bidra till trygghet och trivsel.
Stadsläkningsarbetet ska bidra med en stor andel av bostadsbehovet, komplettera ett
relativt ensidigt bostadsutbud och möjliggöra en boendekarriär inom stadsdelarna. Arbetet
ska även bidra till att utveckla stadens hållbara transporter, lyfta befintliga
ekosystemtjänster samt park-, natur- och kulturvärden som bidrar till platsens identitet.
Vägen till hållbar stadsutveckling
I uppstarten av alla större utvecklingsprojekt används Metod för hållbar stadsutveckling för
att säkra att alla relevanta sociala, ekologiska och ekonomiska frågor täcks i arbetet.
Metoden ska fungera som ett stöd för att utveckla byggnader utan negativ klimat- och
miljöpåverkan och samtidigt bygga bostäder till rimliga priser och dessutom skapa en tät,
sammankopplad stad där människor har god tillgång till grönytor, service, kultur och
rekreation. Att tidigt få med frågor om exempelvis transporter, grönytor, sociala
mötesplatser och klimatanpassning gynnar både slutresultatet och effektiviteten i
processen.
Verktyget är framtaget tillsammans med Sweden Green Buildings Council (SGBC).
Sammanhållet, jämlikt och jämställt Eskilstuna
Ökad socioekonomisk jämlikhet handlar dels om att ge individer förutsättning för utbildning
och jobb, men handlar också om utveckling av attraktiva offentliga miljöer i alla stadsdelar.
Det finns ojämlikhet mellan olika delar av Eskilstuna idag. En av flera orsaker är att hushåll
som får bättre ekonomi och utbildning flyttar istället för att stanna kvar och göra
bostadskarriär i stadsdelen. Förutom föreslagen Översiktsplan 2030:s ställningstagande om
att verka för en blandad bebyggelse, som möjliggör kvarboende, så arbetar Eskilstuna
kommun med trygghet och strategiskt stadsdelsarbete för att skapa delaktighet, inflytande
samt attraktiva och trygga miljöer i prioriterade stadsdelar.
Eskilstuna kommun har målet att vara Sveriges mest jämställda kommun, men kvinnor
och män samt personer med funktionsnedsättning har fortfarande, trots framsteg mot
jämställdhet, olika levnadsförutsättningar. Det finns tydliga skillnader till exempel i ansvar
för det obetalda hem- och omsorgsarbetet, tillgång till bil, resmönster och inkomster. Det
gör att planeringen kan svara olika bra mot kvinnors, mäns och personer med
funktionsnedsättnings behov. Kvinnor och flickor som grupp upplever också större ansvar för
klimatförändringar och större oro för att bli utsatta för brott vilket påverkar rörelsefriheten
och tillgång till det offentliga rummet. Perspektiv som behöver finnas med för att den fysiska
planeringen ska bidra till jämställdhet.
Barn vistas i samma miljöer som vuxna, men använder dem ofta på helt andra sätt,
eftersom barn hela tiden och överallt kan befinna sig ”i lek”. Det vill säga, leken finns med i
allt barnet gör och den försiggår överallt där det passar själva leken, oavsett om miljön är
anpassad för det eller ej – på gator, torg och parkeringsplatser likaväl som i parker och

skogsbackar. Leken är livsviktig för barnets utveckling – fysiskt likaväl som mentalt. I leken
tränar sig barnet i att klara själva livet.
Därför måste den fysiska planeringen vara uppmärksam på barnperspektivet. Barn är
experter på sin egen närmiljö och har viktig kunskap om sina stråk och platser som bör tas
tillvara i planeringen. För att i samband med detaljplanläggning bedöma planens inverkan ur
ett barnperspektiv undersöks i tidigt skede med hjälp av en särskild checklista, behovet av
att göra en barnkonsekvensanalys (BKA). Syftet är att utifrån resultatet av analysen justera
planen eller vidta åtgärder för att undvika eller minska negativa konsekvenser av planen ur
ett barnperspektiv. Vid planering inför förtätning bör på stadsdelsnivå göras så kallade
barnplaner, det vill säga kartläggning och analys av flickors och pojkars platser för lek, möten
och samvaro liksom av rörelsestråken mellan dem, hemmet, skolan och fritid.
Kartläggningarna ska även innefatta platser som barn och unga uppfattar som otrygga.
En funktionsnedsättning kan innebära tillfälliga eller bestående begränsningar av till
exempel en persons förmåga att höra, se, röra sig eller tolka sin omgivning. Utvecklingen
mot högre medellivslängd gör att fler personer i framtiden kommer ha
funktionsnedsättningar som är relaterade till ålder. Genom att miljöer i största möjliga
utsträckning ges en utformning för att kunna användas av alla, utan behov av anpassning
eller specialutformning, ökar förutsättningarna för att alla människor, oavsett
funktionsnedsättning eller ålder, har möjlighet att vara verksamma i vardagen och delta i
samhället på lika villkor.
Bebyggelsens miljöpåverkan
Bygg- och fastighetssektorns står för 10 till 30 procent av miljöpåverkan i Sverige, beroende
på vilken aspekt av miljöpåverkan man tittar på. Främst påverkas miljön inom
miljömålsområdena ”God bebyggd miljö”, ”Begränsad klimatpåverkan”, ”Frisk luft”, ”Bara
naturlig försurning”, ”Giftfri miljö” och ”Ingen övergödning”.
Miljöpåverkan från ny bebyggelse kan dels uppstå i byggskedet, i driftskedet eller som en
indirekt påverkan:
Var de nya husen byggs avgör till stor del dess miljöpåverkan, om än indirekt. Läget har stor
påverkan på hur framtida invånare reser, men också hur långt nyttotrafik som leveranser,
hemtjänst med mera behöver köra. Översiktsplanen ska ge vägledning för lokalisering, och
förutsättningar för en transportsnål bebyggelsestruktur.
Översiktsplanens utvecklingsstrategi
innebär att ny bebyggelse i huvudsak lokaliseras där det finns god regional tillgänglighet,
goda cyklingsmöjligheter, samt bra kollektivtrafik eller förutsättningar för att utveckla
kollektivtrafiken.
Miljöpåverkan från byggskedet kommer främst från tillverkningen av byggmaterial. När
det gäller utsläpp av klimatpåverkande gaser står tillverkning av byggmaterial för så mycket
som 80 procent, av byggskedets klimatpåverkan, medan transporter till samt från
byggarbetsplats och själva byggproduktionen tillsammans står för omkring 20 procent.
Många transporter uppkommer vid hantering av berg och jord. Även uppkomst av avfall kan
innebära en betydande miljöpåverkan i detta skede. Medvetna materialval, att bygga i trä
istället för betong, planering av projekt så för att minimera ingrepp i terrängen, effektiva
logistiklösningar, användning av förnyelsebara bränslen, samt avfallsminimering och
återvinning är de viktiga aspekter för att minska byggskedets klimatpåverkan.
Tack vare byggregler vad gäller energieffektivitet samt allt lägre användning av fossila
bränslen vid uppvärmning av byggnader har miljöpåverkan från driftskedet minskat
betydligt. Genom att skapa förutsättningar för att till exempel utnyttja spillvärme och lokalt

producerad energi kan dock klimatpåverkan minskas ytterligare. Påverkan från den övriga
fastighetsförvaltningen kan även påverkas genom att till exempel minimera körsträckorna
för sophämtningsfordon.
För att minska miljöpåverkan från bebyggelsen i bygg- och driftsskede har Eskilstuna
kommun tagit fram en Metod för hållbar stadsutveckling som ska tillämpas i planeringen.
Eskilstuna kommuns Dagvattenpolicy och dagvattenplan har betydelse för hur påverkan på
vattenkvalitén från byggmaterial ska minskas. För de bostäder som byggs i allmännyttans
regi minskas miljöpåverkan bland annat genom klimatanpassade inköp och krav på
produkter, fokus på ekosystemtjänster, minskad energiförbrukning och energiproduktion
genom att ha solceller på byggnaderna. För att minska påverkan från driftskedet sker tas nya
tekniska lösningar fram och testas i samarbete med högskola och näringsliv med fokus på
energi och social hållbarhet.
Läs mer om planförslagets miljökonsekvenser i Hållbarhetsbedömningen
Ställningstaganden – Bostäder
° Använd prioritering av strategiska planer som ett redskap för en effektiv
stadsbyggnadsprocess.
° Använd detaljplaneprioritering som ett redskap för en effektiv stadsbyggnadsprocess.
° Säkra en god planberedskap för att möta efterfrågan på bostäder genom strategisk fysisk
planering och en effektiv stadsbyggnadsprocess.
° Ta hänsyn till behovet av detaljplan vid utveckling av ny bebyggelse i stadsbygden och dess
omland, i anslutning till utvecklingsnoder (inklusive Torshälla huvud), serviceorter, stråket
mot Sundbyholm samt inom vattenskyddsområden.
° Sträva efter ett blandat bostadsbestånd i varje stadsdel och ort med olika storlekar,
hustyper och upplåtelseformer och en blandning av hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt
ända ner på kvartersnivå.
° Sträva efter funktionsblandning i alla bostadsområden, stadsdelar och orter, särskilt inom
planeringsområden för blandad bebyggelse. Utrymme för verksamhetslokaler ska
integreras i bostadsbebyggelsen och i möjligaste mån utformas så varierande att
verksamheter med olika förutsättningar har möjlighet att etablera sig. Möjliggör för en
flexibilitet i lägen där det idag inte finns efterfrågan på sådana lokaler så att ny användning
av bebyggelsen möjliggörs vid behov.
° Sträva efter att ny bebyggelse planeras så att det finns god tillgänglighet till viktiga
målpunkter med gång, cykel eller kollektivtrafik för alla. Bebyggelse och kollektivtrafik ska
samplaneras så att nya bostadsområden har god kollektivtrafiktillgänglighet vid inflyttning
° Använd Eskilstunas Metod för hållbar stadsutveckling i planeringen samt att välja material
som ger låg klimatpåverkan, till exempel trä istället för betong för att minska
miljöpåverkan från bostäder.
° Sträva efter att kunskaps- och planeringsunderlag synliggör förutsättningar ur olika
perspektiv, till exempel för kvinnor och män, flickor och pojkar samt personer med
funktionsnedsättning. Samråd och andra dialogtillfällen ska utformas så att olika perspektiv
hörsammas. Metod för hållbar stadsutveckling, Barnplaner, BarnGIS och
barnkonsekvensanalyser (BKA) är verktyg som kan användas i olika faser i planprocessen.
° Sträva efter att miljöer och lokaler utformas universellt för alla utan behov av anpassning
eller specialutformning, för att öka förutsättningarna för alla människor, oavsett
funktionsnedsättning eller ålder, att vara verksamma i vardagen och delta i samhället på
lika villkor.
° Sträva efter att kartlägga och analysera barns och ungas olika platser för lek, möten och

samvaro liksom av rörelsestråken mellan dem, hemmet och skolan vid planering av
förtätning på stadsdelsnivå. Kartläggningarna ska även innefatta platser som barn och unga
uppfattar som otrygga.
° Sträva efter att skapa sammanhängande trafiksäkra stråk mellan bostäder, skolor och
platser för lek, möten och samvaro för att understödja de yngre barnens rörelsefrihet
kopplat till tillgänglighet, trygghet och säkerhet.
° Säkra att behovet av att göra en barnkonsekvensanalys (BKA) som bedömer planens
inverkan ur ett barnperspektiv undersöks i tidigt skede i samband med detaljplanläggning.
Syftet är att utifrån resultatet av analysen justera planen eller vidta åtgärder för att minska
negativa konsekvenser av planen ur ett barnperspektiv.
° Säkra att det i direkt anslutning till skolor och förskolor och i första hand på tomtmark finns
en tillräckligt stor och ändamålsenligt utformad yttre miljö för daglig lek, lärande och
utevistelse.
Se Riktlinjer för förskolor och skolor.
° Säkerställ att behovet av nya bostäder till år 2030 kan tillgodoses inom stadsbygden och
inom de tre särskilt utpekade utvecklingsnoderna Kvicksund, Torshälla inklusive Torshälla
Huvud och Sundbyholm.
° Sträva efter att det fysiska avståndet mellan Torshälla och Eskilstuna minskar samtidigt som
ett öppet landskapsrum bevaras. De båda städernas fronter kan flyttas utåt men ska
samtidigt tydliggöras i mötet med jordbrukslandskapet. Blandad bebyggelse möjliggörs
samtidigt som de båda städernas respektive identitet tydliggörs.
° Sträva efter att bostadsbyggande i direkt anslutning till utvecklingsnoder, serviceorter
liksom inom 600 meter från de stråk som leder fram till dessa blir ett betydelsefullt
väsentligt samhällsintresse. Med väsentligt samhällsintresse avses att aktuell förändrad
markanvändning bidrar till en hållbar samhällsutveckling lokalt, regionalt, nationellt
och/eller internationellt, exempelvis genom bostadsförsörjning, livsmedels- eller
energiproduktion, nya jobbtillfällen eller utökad service. Av den anledningen kommer
jordbruksmark prövas för bebyggelse i större omfattning än andra områden vilket gör att
jordbruksmark får bebyggas för att tillgodose detta. Följande stråk avses: Vägen mot
Torshälla, Sundbyholm, Kvicksund samt väg 230 mot Alberga, väg 214 mot Hållsta och
Näshulta kyrkby, gamla E20 mot Kjula samt vägen till Ärla via Hällberga.
° Sträva efter att Eskilstunas landsbygd utvecklas med avseende på bostäder, tillgänglighet
och service, med fokus på serviceorterna Kjula, Ärla, Alberga, Hällberga och Hållsta.
° Sträva efter en god planberedskap för tillkommande bostäder i serviceorterna Ärla,
Alberga, Hållsta, Hällberga och Kjulaås, samt Näshulta kyrkby med omland, för att på så
sätt stärka förutsättningarna för kvarboende, inflyttning, god offentlig och kommersiell
service samt kollektivtrafik.
° Säkra att attraktivitet i ortens centrum stärks vid utveckling av serviceorterna.
Tillkommande bebyggelse ges en god en god arkitektonisk utformning och placeras i första
hand inom nuvarande tätortsgränser. I centrala delar kan bebyggelsen vara tätare än mer
perifert i orten. Samtidigt tillvaratas ortens särdrag och kulturhistoriska värden.
° Sträva efter att möjlighet till kvarboende i närområdet prioriteras, liksom lägenheter i
servicenära lägen med kollektivtrafikförsörjning.
° Sträva efter att Eskilstuna kommunkoncern genom fysisk planering, strategiska
markförvärv, avtal samt samarbeten ser till att en grundläggande basservice finns på
landsbygden, utifrån orters storlek, platsspecifika karaktär och funktion.
° Sträva efter att gemensamma funktioner som service och platser av träffpunktskaraktär,

lokaliseras i serviceorternas centrum eller andra strategiska punkter på landsbygden som
stärker möjligheten till mötesplatser och fungerande vardagsliv på landsbygden.
° Sträva efter att det finns möjlighet att cykla till närmaste stad från kommunens alla
tätorter. Utpekade serviceorter ska kopplas samman med staden genom separat cykelväg
eller cykelbana.
° Sträva efter att kollektivtrafiken bidrar till ökad livskvalitet för människorna i staden och på
landsbygden. Utbudet ska anpassas efter kvinnors och mäns, flickors och pojkars behov. I
kommunens serviceorter ska den centrala kollektivtrafikhållplatsen ha god och
”stadsmässig” standard, samt bytespunkter mellan kollektivtrafik och cykel respektive bil.
° Sträva efter att detaljplaner som bidrar till landsbygdens utveckling prioriteras. Det handlar
till exempel om utveckling av kommunens serviceorter, större variation av boendeformer,
ökat befolkningsunderlag i anslutning till befintlig service och skolor, ökat serviceutbud,
projekt som ger särskilt goda förutsättningar för en hållbar livsstil, utveckling för
föreningsliv eller viktig infrastruktur.
° Sträva efter att nya sammanhängande områden för bostadsbebyggelse utanför
utvecklingsnoder eller serviceorter placeras inom gångavstånd från kollektivtrafikförsörjda
stråk (stråk för bebyggelse och transport). Nya hus placeras så att sammanhållna helheter
skapas i bebyggelsen.
° Sträva efter att komplettering av ny bebyggelse på landsbygden stödjer utvecklingen av
näringar som gynnar en levande landsbygd och under förutsättning att sådan är förenlig
med traktens bebyggelsemönster, natur- och kulturmiljövärden samt jordbrukets
intressen.
° Säkra att landskapsbildens karaktär enligt den kommuntäckande landskapsanalysen, det
kommande kulturmiljöprogrammet och arkitektur och stadsbyggnadsprogrammet ligger till
grund för inplacering av ny bebyggelse och nya element i landskapet.
° Säkra att detaljplaneläggning bidrar till landsbygdens utveckling, i enlighet med
översiktsplanens inriktning. Det handlar till exempel om utveckling av kommunens
serviceorter, större variation av boendeformer, ökat befolkningsunderlag i anslutning till
befintlig service och skolor, ökat serviceutbud, projekt som ger särskilt goda
förutsättningar för en hållbar livsstil, utveckling för föreningsliv eller viktig infrastruktur.
Säkra även att ny bebyggelse lokaliseras till platser där förutsättningar finns för kommunal
eller enskild VA-försörjning.
° Ta hänsyn till att omvandlingen av fritidshusområden till permanentboende förutsätter
godkända vatten- och avloppslösningar, bättre vägstandard och service. För utökning av
byggrätter förordas nya detaljplaner. Samordning sker med Plan för dricksvatten och
avlopp (VA-planen).
° Ta hänsyn till att utpekade områden för fritidshusbebyggelse ska bevaras för
fritidshusturism eller fritidshusområden. I Mälarbaden, Torshälla huvud och Ängsholmen
ges förutsättningar för omvandling till permanentboende.
Styrdokument
Lokalförsörjning
Bostadsförsörjning
Städerna
Året är 2030. Eskilstuna kommuns hållbara städer har vuxit. I våra sammanflätade,
trivsamma, trygga stadsdelar och samhällen skapar vi tillsammans upplevelser för alla sinnen
– från myllrande gatuliv till platser för lekfullhet, rekreation och bildning – där vi möts, gläds

och utvecklas som människor. I städerna binds stadsdelarna samman av
rekreationsområden, mötesplatser och nya bostäder.
Översiktsplanen förtydligar vägval för att nå Vision 2030 och dess målbilder.
Eskilstuna stad
Eskilstuna är centralt beläget i Mälardalsregionen mellan sjöarna Mälaren och Hjälmaren, ca
120 km väster om Stockholm. Eskilstuna är kommunens centralort och den största tätorten i
Södermanlands län. I tätorten bodde 69 816 personer (31 december 2018), vilket utgjorde
cirka 66 procent av Eskilstuna kommuns då 105 924 invånare. Genom orten rinner
Eskilstunaån.
Eskilstuna centrum är en anlagd stad, vilket fortfarande framgår av det regelbundna
gatunätet. Detta skiljer sig från Köpmansgatans slingrande linjer. Mönsterplanen ritades av
arkitekt Jean De la Vallé.
BOSTADSPOTENTIAL I STRATEGISKA LÄGEN
Eskilstunas inre förtätningszon (0-3 km):
13 400
Eskilstunas yttre förtätningszon (3-5 km):
2 100
BOSTADSPOTENTIAL I ESKILSTUNAS INRE FÖRTÄTNINGSZON
För att närmare undersöka var bostadspotentialen i Eskilstunas inre förtätningszon finns har
olika typer av lägen kategoriserats. Kategoriseringen syftar till att vägleda framtida
prioriteringar och utvecklingsstrategier i Eskilstuna tätort. Olika typer av förtätning kan
innebära olika utmaningar, involvera olika aktörer och ge olika effekter på övrig användning
av staden. De identifierade förtätningskategorierna redovisas här nedanför och fördjupas på
följande sidor.
° Förtätning längs större vägar
° Omvandling av verksamhetsområden
° Exploatering på grönområden
°Förtätning inom befintlig bebyggelse

EXEMPEL PÅ OMRÅDE MED FÖRTÄTNINTSPOTEENTIAL LÄNGS SKOGSTORPSVÄGEN.

EXEMPEL PÅ VERKSAMHETSOMRÅDE MED
OMVANDLINGSPOTEENTIAL NORR OM

CENTRUM
Förtätning längs större vägar
En stor del av förtätningspotentialen, cirka 2 600 bostäder, har identifierats längs större
vägar. Lägeskategorin innefattar bland annat parkeringsytor, impedimentsytor och mindre
värdefulla grönytor längs större vägar där trafiken har en hastighet på 50 km/h eller mer. För
att denna potential ska kunna omsättas i stadsutveckling och bostäder förutsätts sannolikt
sänkta hastigheter och investeringar i ny gatuutformning. Längs de vägar där det finns stor
förtätningspotential finns också större möjligheter – för omvandling till stadsgator och
levande stadsmiljöer. Exempel på större vägar med stora utbyggnadsytor är Torshällavägen
och Skogstorpsvägen.
Omvandling av verksamhetsområden
Cirka 2 800 bostäder finns i verksamhetsområden eller storskaliga handelsområden som har
pekats ut som potentiella omvandlingsområden. Framförallt finns omvandlingspotential i
verksamhetsområden norr och väster om stadskärnan, I dessa områden antas den befintliga
bebyggelsen kunna rivas för att ge plats för ny bebyggelse.
I kulturhistoriskt värdefulla miljöer i Väster har e-talet satts till 1,0 för att möjliggöra en
mer varsam förtätning.
Torshälla stad
Torshälla stad är beläget cirka sju kilometer nordväst om Eskilstuna, invid Eskilstunaån med
närhet till Mälaren. Torshälla fick stadsrättigheter redan år 1317 vilket gör staden till en av
de äldsta städerna i Sverige.
Torshälla stad inklusive Torshälla huvud ses som en viktig nod för utbyggnad av attraktivt
boende. Torshälla kan på sikt växa med 1000-1300 nya bostäder.
Den största utbygganden kommer att ske genom förtätning inom stadens gränser. Invid
Nyby bruk i norr finns mer begränsade möjligheter till ytterligare bostadsutveckling på grund
av gällande skyddsavstånd och översvämningsrisk. En utbyggnad ska komplettera
bostadsutbud och upplåtelseformer. En utbyggnad av nya bostadsområden förutsätter en
utbyggd samhällsservice och rekreation nära bostaden. Det behövs skolor, fler förskolor och
boende för äldre. En viktig del i utvecklingen är målsättningen att utveckla förutsättningar
för en levande stadskärna som ett stärkt nav för handel, arbetsplatser och service samt att
utveckla hamnen och dess omgivningar för Mälarnära rekreation. Det är enkelt att ta sig till
vidare ut i regionen för pendlaren. Det är smidigt att ta sig till Eskilstuna via buss över dygnet
och året. Torshälla utvecklas som en port till Mälaren och vattenvägarna stärks.
Omgivningarna kring Torshälla utgörs framför allt av åkermark. Stadslandskapet
karaktäriseras främst av de fyra kullarna: Klockberget (västra sidan av ån), Holmberget,
Snäckberget och Krusgårdsberget (östra sidan av ån). Genom staden har Eskilstunaån en
fallhöjd på åtta meter vilket har gjort att två kanaler med slussar för båttrafik har grävts på
varsin sida av kullarna samt ån. Kyrkan sticker upp ovanför övrig bebyggelse och är ett
typiskt landmärke för Torshälla. I Torshälla är det nära till natur och park. Det finns fyra
anlagda parker (varav två tillkom för drygt 100 år sedan) Holmberget, Nybyparken,
Krusgårdsparken och del av Kofältet. Längs med ån finns promenadstråk.
I Torshälla finns utvecklat konst- och kulturliv, närhet till kultur- och jordbrukslandskap
och naturområden nära Mälarens stränder samt en intressant historia som en av Sveriges
äldsta städer. Det ges möjligheter till rekreation och friluftsliv på land och vatten. Båtlivet,
utvecklad gästhamn, skridskoåkning, idrottsplatsen, naturreservat, golfklubb och badplatser
inom räckhåll bidrar till att möjligheterna att utveckla besöksnäring och turism är stora.
Stadsdelar i Eskilstuna

Eskilstuna stad och Torshälla består av många stadsdelar med olika typer av karaktär och
förutsättningar. Större och mindre förändringar i exempelvis bebyggelsestrukturen sker i
dessa områden. Vissa stadsdelar är mer homogena över tid medans det i andra tillkommer
mer bebyggelse samt att markanvändningen successivt omvandlas, exempelvis från tyngre
industri till handel, kontor och bostäder. Vissa stadsdelar har i dess bebyggelse- och
infrastruktur samt geografiska läge större förutsättningar för ett aktivt utvecklingsarbete där
kommunen tar fram eller har för avsikt att ta fram planer för att möjliggöra och påskynda en
utveckling. I detta avsnitt redovisas de stadsdelar i Eskilstuna stad som är särskilt intressanta
för ett aktivt planerings- och utvecklingsarbete för en växande stad.
Väster är en stadsdel som tidigare präglats av industri, men som idag även innehåller
bostäder, kontor, handel och småföretag. Stadsdelen Väster sträcker sig fram till
stadsdelarna Norr och Munktellstaden. Tillsammans utgör de ett omvandlingsområde där
funktionsintegrering och förtätning ska prioriteras.
Inriktning
Ett konkurrenskraftigt och attraktivt Eskilstuna behöver stärkas med fler boende i centrum
som ger förutsättningar för en tryggare stad. Genom förtätning kan befintlig infrastruktur,
service och övriga funktioner i staden nyttjas, vilket ger förutsättningar för utveckling av ett
miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart Eskilstuna. Fler centrumnära bostäder, ett mer
levande Väster och en attraktivare entré till staden är kommunens viljeinriktning med
stadsdelens utveckling.
Det fördjupade planprogrammet från 2011 visar att norra sidan av Eskilstunaån kan
förtätas i hög grad, medan södra sidan i vissa avseenden kan vara svårare att bebygga med
bostäder. Bebyggelsen avses varieras i lägenhetssammansättning, utformning och
upplåtelseform. Kulturhistoriskt intressanta byggnader bevaras. Kungsgatan föreslås bli
lokalgata med service. Gredbyvägen blir ny koppling runt centrum. En bro för gång- och
cykeltrafikanter kopplar numera samman staden. Stråk utmed Eskilstunaån bevaras
tillgängliga för allmänheten.
Läs mer i gällande handling godkänt i stadsbyggnadsnämnden 2011.
Årby Norra
Årby Norra ligger norr om Eskilstuna centrum. I området mellan de befintliga bostadshusen
och idrottsplatsen planeras för kompletterande bebyggelse.
Inriktning
Våren 2016 bjöd Eskilstuna kommun in byggaktörer att anmäla sitt intresse för att delta i en
byggherredialog för området. Hänsyn till både det befintliga bostadsområdet,
genomförbarhet, kvalitet och långsiktig hållbarhet har varit vägledande i arbetet. Ett flertal
workshops med boende i område, byggaktörerna och kommunen genomfördes tidigt i
processen på mötesplatsen i Årby, för att samla in kunskap och synpunkter att ta med i det
fortsatta arbetet. Arbete pågår med detaljplan och förslaget innehåller för närvarande cirka
700 nya bostäder varav cirka 25 radhus som fördelas i tre olika områden, en ny förskola,
utbyggnad av befintlig förskola på Årbygatan, ett nytt vård- och omsorgsboende, kontor och
butiker samt ett parkeringshus.
Läs mer på Eskilstuna stadsbyggnadsweb
Skiftinge
Skiftinge är en stadsdel i norra Eskilstuna, på gränsen till Kafjärdens odlingslandskap.
Skiftinges bebyggelse kompletteras med nya bostäder, lokaler och annan kommunal service.

Inriktning
En utvecklingsplan för Skiftinge togs fram, i dialog med invånare och aktörer i området. Den
är nu vägledande i den fortsatta detaljplaneringen och olika utvecklingsprojekt.
I enlighet med utvecklingsplanen ska Skiftinges bebyggelse kompletteras med nya
bostäder, lokaler och annan kommunal service. Viktiga platser som torg och parker ska
utvecklas till platser som bidrar till stadsdelens attraktivitet och människors
trygghetsupplevelse, möten, liv och rörelse. En huvudinriktning i utvecklingsplanen är att det
ska vara enkelt och tryggt att förflytta sig i området samt att kopplingarna till övriga
Eskilstuna ska förstärkas.
Som ett led i stadsläkningsarbetet bedrevs ett medskapande projekt att forma en ny
allaktivitetspark tillsammans med en grupp unga tjejer som bor i stadsdelen.
Långbergsparkens allaktivitetspark invigdes hösten 2018. Tillsammans med det största
fastighetsbolaget i stadsdelen finns en gemensam avsiktsförklaring som syftar till en
utveckling av Skiftinge centrum. En första etapp för utbyggnad i Skiftinge sker i östra
Skiftinge, där det nu planeras för 350 nya bostäder. På sju nya kvarter planeras för nya
flerbostadshus på mellan 3–5 våningar med servicefunktioner i markplan. På vissa platser
kommer det även vara möjligt att bygga bostäder som uppgår till åtta våningar.
Läs mer i planen godkänd av stadsbyggnadsnämnden 2017.
Lagersberg – Fröslunda – Råbergstorp
Stadsdelarna ligger strax sydväst om centrala Eskilstuna. Stadsdelarna ligger nära till stora
gröna rekreationsområden som Kronskogen och öster om Eskilstunaån ligger Vilsta
friluftsområde med badplats, minigolf, hästar, skidbacke och mycket mer. Inom stadsdelarna
kommer 3000 nya bostäder att utvecklas för att knyta samman stadsdelarna och skapa ett
socialt hållbart samhälle med möjlighet till bostadskarriär inom området.
Inriktning
En utvecklingsplan inom ramen för stadsläkning är under framtagning för att läka samman
stadsdelarna Fröslunda, Råbergstorp och Lagersberg (FRL) med varandra och övriga
Eskilstuna med syftet att bidra till en hållbar och jämställd stadsdelsutveckling av
kommunen. Arbetet med planen har pågått sedan 2018 och beräknas antas under 2021.
Utvecklingsplanen ska ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av stadsdelarna och
syftar till att skapa nya bostäder, fler jobb, en berikande fritid samt en trygg, levande och
attraktiv stadsmiljö för alla.
För att diversifiera utbudet av bostäder i området kommer det att byggas lägenheter av
varierad skala och radhus samt en variation av upplåtelseformer för att säkerställa att
stadsdelarna integreras med övriga Eskilstuna. En blandad bebyggelse med möjlighet till
verksamhetslokaler och samhällsservice i bottenvåningarna tillsammans med skapandet av
trygga mötesplatser kommer att möjliggöra liv mellan husen i området. Parkerna och
grönområdena i stadsdelarna kommer att utvecklas genom att knytas samman med gröna
stråk vilka kommer stärka stadens ekosystemtjänster samt skapa fler ytor för vistelse och
rekreation.
Utvecklingsplanen syftar till att utveckla möjligheterna för hållbart resande inom
stadsdelarna och övriga Eskilstuna genom att förbättra och säkerställa framtida kapacitet för
infrastrukturen för kollektivtrafiken samt gång- och cykelvägnätet. Den nya infrastrukturen
och närheten till centrum (2 kilometer) möjliggör snabba och hållbara resmönster till och
från stadsdelarna.

Mesta – Berga – Borsökna
Stadsdelarna ligger 6-8 km från Eskilstuna centrum med närhet till Borsöknasjön och
grönområden och med god kollektivtrafikförsörjning.
Inriktning
Mesta-Berga-Borsökna områden med en viss lantlig karaktär och väl utvecklad grönstruktur
med tillgång till natur och sjö. Tillgång till rekreation i form av fotbollsplaner, utegym,
badplatser och elljusspår. Områdena har en variation i storlekar på bostäder, villor i
varierande storlekar, sommarstugor och tre större områden med kompletteringar med
parhus och radhus som även innefattar nya upplåtelseformer. Områdena är goda exempel
på småhusområden som vuxit fram i etapper. Här finns möjligheter till fortsatt
stadsutveckling genom att koppla samman områdena med Eskilstuna i riktning Lagerberg.
Komplettering enligt inriktning i översiktsplan inifrån och ut. Ny samhällsservice i form av
förskola och skola i Mesta samt mindre stadsdelscentrum i Mesta utreds.
Odlaren, sjukhusområdet och Östra entrén
Odlaren är en stadsdel i östra delen av Eskilstuna. Området ligger nära naturen och har
belysta motionsspår. Här ligger samhällsservice i form av skola och närhet till sjukhuset. I
området planeras större tillskott av bostäder genom pågående och kommande detaljplaner.
Inriktning
Odlaren är ett område med en naturnära karaktär och väl utvecklad grönstruktur med
tillgång till natur och park. Tillgång till rekreation i form av ett brett idrotts- och kulturutbud
på Balsta/Ekängen/Djurgården med bland annat Musikslott, fotbollsplaner, tennishall,
pulkabacke, utegym, ishall och elljusspår samt golf. Området har en variation i storlekar på
bostäder, villor i varierande storlekar och områden med kompletteringar med flerfamiljshus,
parhus och radhus. Området är ett gott exempel på småhusområden som vuxit fram i
etapper med ca 3-5 km till Eskilstuna centrum. Här finns goda möjligheter till fortsatt
stadsutveckling genom att koppla samman områdena med Eskilstuna/sjukhusområdet och
Östra entrén/Hagnestahill. Östra Entrén är en av Eskilstunas viktigaste entréer till staden
vilket ställer krav på gestaltning. Komplettering enligt inriktning i översiktsplan innefrån och
ut. Befintlig samhällsservice i form av förskola och skola. Strategisk plan för Odlaren planeras
och ska utreda bland annat helhetsstruktur med kopplingar till angränsande områden och
kollektivtrafikförsörjning.
Skogsängen
Stadsdelen Skogsängen ligger söder om Eskilstuna centrum. Skogsängen byggdes i mitten av
1960-talet. Här är det nära till både skog och äng. På senare år har utemiljön i Skogsängen
rustats upp. I området finns både skola och förskola, Skogsängens IP med flera
fotbollsplaner.
Inriktning
Vilsta friluftsområde är ett uppskattat friluftsområde inom fem minuters gångavstånd. Här
finns ridskola, skidbacke, bad, elljusspår och strövområden. Det tar en kvart att promenera
in till centrum och fem minuter att cykla.
Under sommaren 2014 påbörjade Eskilstuna kommunfastigheter ett arbete med att
analysera bostadsområdet Skogsängen och omgivande stadsdel. Boende och verksamma i
området har varit delaktiga i arbetet. En arkitekttävling genomfördes där tre arkitektkontor
tog fram varsitt förslag på hur man på bästa sätt kan förtäta i området. Med tävlingsförslaget
som utgångspunkt gjordes ett planprogram för Skogsängen. Planprogrammet ska ligga till
grund för kommande utbyggnad och utveckling av Skogsängen. En första etapp för
förverkligande innebär att Skogsängen behov av fler förskole- och skolplatser möts upp. Ett

detaljplaneförslag som möjliggör att Skogsängsskolan byggs om och ersätts med en nybyggd
skola på tre våningar har därför tagits fram. Förslaget innebär samtidigt att Vasavägen
förändras till ett mer stadsmässigt gaturum som prioriterar fotgängare och cyklister.
Landsbygden
Året är 2030. Landsbygden innebär handlingskraft, gröna näringar och närodlat tillsammans
med naturupplevelser och artrikedom. Här finns attraktiva boendemiljöer vid Mälaren och
Hjälmaren och du lever ett både uppkopplat och avkopplat liv.
För att nå Vision 2030 och dess målbilder stärker översiktsplanen vikten av landsbygdens
fortsatta utveckling genom att förtydliga på vilket sätt detta ska ske. I begreppet landsbygd
inkluderas Utvecklingsnoder, Serviceorter, Primära och sekundära stråk, Byar och bygder,
fritidshusområden och övrig landsbygd.
Eskilstuna kommuns ambition och viljeinriktning är att utveckla en livskraftig landsbygd
där fortsatt bebyggelseutveckling för bostäder och verksamheter utgör en viktig grund.
Det finns goda möjligheter för bostadsbebyggelse på landsbygden. Enligt plan- och
bygglagen (PBL) kan man söka förhandsbesked eller bygglov för enstaka hus där en prövning
görs av enskilda och allmänna intressen. För att inte fragmentera landskapet bör vi undvika
ny spridd bebyggelse.
De
utpekade Utvecklingsnoderna, Serviceorterna, primära och sekundära stråken är tydligt
prioriterade för ny bebyggelse
För övrig landsbygd utanför noder, orter och stråk visar föreslagen Översiktsplan 2030 att
fortsatt bebyggelseutveckling ska möjliggöras för att stärka befintliga värden och skapa
möjlighet till boende och företagande på landsbygden samt ett livskraftigt jord- och
skogsbruk.
Bebyggelseutvecklingen för landsbygden ska ske utifrån principer för byggande på
landsbygden samt utifrån befintliga strukturer, det vill säga utmed befintligt vägnät och
bebyggelse (enskilda som grupper). Bebyggelseutveckling ska ske i samklang med bevarande
av värdefulla natur- och kulturmiljöer samt jordbruksmark.
Utveckling av bebyggelse inom landsbygden utanför stråk och noder bör bygga vidare på
befintliga strukturer. Det innebär att vi inte bör ta helt orörd mark i anspråk utan att
komplettera befintliga bebyggelsegrupper längs befintligt vägsystem. Ny bebyggelse får inte
försvåra för ett rationellt jord- och skogsbruk. Nya bebyggelsegrupper utan sammanhang ska
inte tillskapas med hänsyn till areella näringar och landskapsbild. Ny bebyggelse ska placeras
inom eller i direkt anslutning till befintliga bebyggelsegrupper och undvika placering på
befintlig åker-, ängs- och betesmark.
Utvecklingen ska också ta hänsyn till möjligheten att ta sig ut i skog och mark bakom
bebyggelsen kommande kompletteringar.
Se Arkitektur på landsbygd och i landskap
Helt oexploaterad mark ska så långt som möjligt lämnas orörd.
Utvecklingsnoder
Eskilstunas utvecklingsstrategi bygger på att utveckla bebyggelse med fokus på att stärka
stadscentra och närma oss Mälaren genom utvecklingsnoderna Torshälla, Kvicksund och
Sundbyholm. Genom ett samlat grepp i utvecklingen av dessa orter kommer de att växa och
på lång sikt omvandlas till mälarnära småstäder med utvecklad service, täta kopplingar till
Eskilstuna stad och god regional tillgänglighet.
Utvecklingspotential nod stad Torshälla
Torshälla stad är beläget cirka sju kilometer nordväst om Eskilstuna, invid Eskilstunaån med
närhet till Mälaren. Torshälla stad inklusive Torshälla huvud ses som en viktig nod för

utbyggnad av attraktivt boende. Torshälla kan på sikt växa med 1000-1300 nya bostäder.
Se Städer: Torshälla
Utvecklingspotential nod Kvicksund
Kvicksund ligger på gränsen mellan Västmanland och Sörmland och är en del av den växande
Stockholm-Mälardalsregionen. Vackert beläget vid Mälaren och utgör Kvicksund en viktig
nod som serviceort till både Eskilstuna och Västerås kommuner. Med städerna Eskilstuna
och Västerås inom pendlingsavstånd ligger Kvicksund i ett attraktivt läge i en stark
tillväxtregion.
Inriktning
Kvicksund hade i slutet av 2018 ca 2300 invånare, jämnt fördelade mellan Nyckelön och
södra Kvicksund. Bostadsutbudet i Kvicksund idag är relativt ensidigt och domineras av
äganderätter och enbostadshus.
Långsiktigt ses Kvicksund som en viktig plats för utbyggnad av attraktivt boende.
Kvicksund kan på sikt växa med 1500-2000 nya bostäder.
Den största utbygganden kommer att ske i södra Kvicksund medan det på Nyckelön finns
mer begränsade möjligheter till ytterligare bostadsutveckling. En utbyggnad ska komplettera
bostadsutbud och upplåtelseformer i Kvicksund. En utbyggnad av nya bostadsområden
förutsätter en utbyggd samhällsservice och rekreation nära bostaden. Det behövs en större
skola, fler förskolor och boende för äldre. En viktig del i utvecklingen är målsättningen att
utveckla Kvicksunds centrum som ett nav för handel, arbetsplatser, service och Mälarnära
rekreation samt att möjliggöra för tillskott av blandad bostadsbebyggelse kring stationen. På
Nyckelön finns behov av att komplettera med boende för äldre, en utbyggd förskola och
kvalitativa rekreationsområden.
Det är enkelt att ta sig till Eskilstuna och Västerås och vidare i regionen med tåg och en
utveckling av pendlingsmöjligheterna med tåg och buss är en viktig nyckel för en hållbar
utveckling av orten.
Här finns intressant historia, kultur- och jordbrukslandskap och naturområden nära
Mälarens stränder. Detta ger möjligheter till rekreation och friluftsliv på land och vatten.
Båtlivet, gästhamnen, skridskoåkning, idrottsplatsen, naturreservat, golfklubb och
badplatser inom räckhåll bidrar till att möjligheterna att utveckla besöksnäring och turism är
stora.
Utvecklingspotential nod Sundbyholm
Sundbyholm ses som en viktig nod för utbyggnad av attraktivt boende. Baserat på en
kommuntäckande utbyggnadsanalys uppskattas Sundbyholm på sikt växa med 500-600 nya
bostäder. Detta kommer utredas ytterligare i pågående strategisk plan för
Sundbyholmsområdet.
Inriktning
Den största utbygganden kommer att ske genom förtätning inom och i anslutning till ortens
gränser samt längs stråket som kopplar orten med Eskilstuna stad. En utbyggnad ska
komplettera bostadsutbud och upplåtelseformer. En utbyggnad av nya bostadsområden
förutsätter en utbyggd samhällsservice och rekreation nära bostaden. Det behövs skola,
förskola och boende för äldre. En viktig del i utvecklingen är målsättningen att utveckla
förutsättningar för en levande kärna som ett stärkt nav för dagligvaruhandel, mindre
arbetsplatser och annan service samt att bejaka fortsatt utveckling av besöksnäring och
turism. Området inrymmer ett antal målpunkter såsom slottet, hamnen och dess
omgivningar för Mälarnära rekreation samt travet. Det är enkelt att ta sig till Eskilstuna via

buss över dygnet och året samt på sikt vattenvägen. Sundbyholm utvecklas som en port till
Mälaren.
I Sundbyholm finns kulturliv, närhet till kultur- och jordbrukslandskap och naturområden
nära Mälarens stränder samt en intressant historia genom Sigurdsristningen med mera. Det
ges möjligheter till rekreation och friluftsliv på land och vatten. Båtlivet, utvecklad gästhamn,
vandringsleder, skridskoåkning, naturreservat och badplatser inom räckhåll bidrar till att
möjligheterna att utveckla besöksnäring och turism är stora.
Serviceorter
På Eskilstunas landsbygd finns flera mindre samhällen med 400–1300 invånare, som har ett
serviceutbud i form av till exempel skola, förskola, idrottsanläggningar, äldreboenden med
mera. Dessa kallar vi serviceorter.

Till Serviceorter räknas Ärla, Alberga, Kjula (Kjulaås), Hållsta och Hällberga. Även Näshulta
kyrkby kan i vissa sammanhang räknas hit fast det formellt sett inte är en tätort utan en by
med samhällsservice som betjänar ett större omland.
Inriktning
Serviceorterna ska utvecklas och växa i takt med efterfrågan. Serviceorter länkas samman
med Eskilstuna stad genom stråk för bebyggelse och transport som ska kännetecknas av
goda förutsättningar för transport, och ny bebyggelse (se mer under ”Bygder och byar”
nedan). Bostadsbyggande på landsbygden, och särskilt hyresrätter, ska underlättas främst i
utpekade serviceorter.
Närheten till natur, service, utbyggd infrastruktur (som bredband och vatten- och avlopp),
föreningsliv och goda kommunikationer till Eskilstuna stad gör att orterna är attraktiva
boendealternativ på landsbygden. Det finns efterfrågan på nya bostäder, främst i form av
hyresrätter, men även småhus, trygghetsboenden, och i viss mån olika former av
bogemenskaper. Genom att bygga fler hyresrätter så blir fler småhus blir tillgängliga för till
exempel inflyttande barnfamiljer, eftersom det då blir lättare för äldre personer att flytta
från huset till en mindre bostad. Bogemenskap eller gemenskapsboende är ett
samlingsnamn för boendeformer som präglas av utökade möjligheter till samvaro och
gemenskap i vardagen, grannar emellan.
I kommunen ska detaljplaner som bidrar till landsbygdens utveckling, i enlighet med
översiktsplanens inriktning, prioriteras. Det handlar till exempel om utveckling av
kommunens serviceorter, större variation av boendeformer, ökat befolkningsunderlag i
anslutning till befintlig service och skolor, ökat serviceutbud, projekt som ger särskilt goda
förutsättningar för en hållbar livsstil, utveckling för föreningsliv eller viktig infrastruktur.
Engagemang och handlingskraft som syftar till utveckling av landsbygden och deras
serviceutbud behöver tas tillvara.
I de orter som är att betrakta som serviceorter är målsättningen att en grundläggande
basservice ska bibehållas och utvecklas. Ansvaret för dessa ligger sällan på kommunen
ensam, men kommunen har en viktig roll att verka för att dessa kommer till stånd. Inte minst
ska kommunen i den fysiska planeringen verka för ett tillräckligt befolkningsunderlag kan

finnas, samt främja lokala initiativ för ökad service på landsbygden. Som basservice räknas
till exempel förskolor, skolor, dagligvaruhandel, paketutlämning, apoteksombud, en
samlings- eller möteslokal, biblioteksservice och mötesplatser för äldre. Även olika former av
kommunikationer kan räknas hit, så som tillgång till snabb internetuppkoppling, drivmedelsoch snabbladdningsstation, god kollektivtrafik och cykelmöjlighet till Eskilstuna stad.
Nedan ges en beskrivning av respektive serviceort med inriktning för fortsatt planering.
Kjula
Bakgrund
Orten Kjula (även benämnd Kjulaås) är ett villasamhälle 10 kilometer sydost om Eskilstuna.
Samhället växte fram mellan Kjula kyrka och landsvägen mellan Eskilstuna och Strängnäs vid
mitten av 1900-talet. Utöver bostäder fanns där ålderdomshem och några mindre industrier.
Redan tidigare fanns skola vid kyrkan och en affär vid landsvägen. Sedan dess har samhället
sakta vuxit med övervägande småhusbebyggelse. Skolan ligger kvar vid kyrkan men har
kompletterats med nya byggnader. Orten har idag cirka 900 invånare.
Fakta om Kjula
Antal utförare per servicetyp (nuläge):
1 Dagligvaror
0 Posttjänster
0 Drivmedel
1 Apoteksvaror
Dagbefolkning 2017:
Totalt 162 sysselsatta personer 20-64 år.
Arbetsställen 2017:
Totalt 39 arbetsställen
Folkbokförd befolkning 2019-12-31
Totalt 948 personer

Bostäder och service
Bebyggelsen i Kjula består av villor samt ett 100-tal hyresrätter. Kjula skola har kapacitet för
drygt 300 elever, och kommer att byggas ut för högre kapacitet. Det finns förskola, idrottsoch motionsanläggningar, en dagligvarubutik och kiosk, och ett närbibliotek med en
kommunal mötesplats för seniorer.
Upplevelse och miljö
Kjula ligger vid Kjulaåsen, som löper från norr till söder, med utblick över Mälarslättens
jordbrukslandskap. Åsen utgör en gammal kommunikationsväg, och en länk i kommunens
storskaliga gröna infrastruktur. Direkt väster om Kjula, och i närheten av skolan, finns ett
område som är utpekat för rekreation och friluftsliv samt naturvård. I västra delarna av Kjula
finns Kungsåsen, som är att stort gravfält. Hänsyn behöver alltså tas till fornlämningar.

Infrastruktur och rörelse
Kjula omfattas av kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Kapacitet i
ledningsnäten för utökad bebyggelse behöver utredas.
Kjula har kollektivtrafikförbindelser via regionalbuss till Eskilstuna stad och Strängnäs som
ligger 2,5 mil bort. Cykelväg till Eskilstuna stad saknas i dagsläget.
Inriktning för fortsatt planering
Kjula är en av kommunens utpekade serviceorter, där befintlig service ska bevaras och
tillsammans med bebyggelsen utvecklas i takt med efterfrågan.
Kjula bedöms ha goda förutsättningar att utvecklas med avseende på både boende,
verksamheter och förbättrade kommunikationer med buss och cykel till Eskilstuna stad.
Hela tätorten bedöms ha potential att för tillkommande bebyggelse, men hänsyn måste
bland annat tas till att Kjulaåsen utgör en länk i den storskaliga gröna infrastrukturen,
riksintresse för kulturmiljövård, samt att orten ligger på mark med risk för radon.
Den norra delen av orten omfattas av utredningsområde för bostäder. Södra delen av
orten omfattas av utredningsområde för blandad bebyggelse, i syfte att stärka den
strategiska punkten runt befintlig dagligvarubutik, servering och busshållplats, och knyta an
till befintliga verksamhetsområden.
En strategisk plan för Kjula bör tas fram.
Ärla
Ärla är ett före detta stationssamhälle, beläget cirka 20 kilometer sydost om Eskilstuna. I och
med Norra Sörmlands Järnväg som invigdes 1895, flyttade rollen som Ärlas huvudort från
byn vid kyrkan till det samhälle som växte fram vid Ärla station. Vid mitten av 1900-talet
fanns där förutom bostäder, en handfull småindustrier och skola, pensionärshem och till och
med en biograf.
Även efter järnvägens nedläggning 1994 har samhället fortsatt att vara traktens centralort
med skola, förskola med mera. Orten har idag knappt 1 300 invånare.
Fakta om Ärla
Antal utförare per servicetyp (nuläge):
0 Dagligvaror
0 Posttjänster
1 Drivmedel
0 Apoteksvaror
Dagbefolkning 2017:
Totalt 209 sysselsatta personer 20-64 år.
Arbetsställen 2017:
Totalt 39 arbetsställen
Folkbokförd befolkning 2019-12-31
Totalt 1 279 personer

Bostäder och service
Bebyggelsen i Ärla består av enbostadshus och låg hyreshusbebyggelse. Det finns en skola
som har cirka 200 elever och kapacitet för att klara prognosticerad ökning. I Ärla finns
dessutom förskolor, äldreboende, öppen mötesplats för seniorer, idrotts- och
motionsanläggningar, livsmedelsbutik, servering, ungdomsgård, vårdcentral och
brandstation. Bokbuss angör på orten.
Upplevelse och miljö
Ärla ligger i verksamhetsområde för kommunalt för vatten och avlopp, och det bedöms
finnas tillräcklig kapacitet för att klara en viss bostadsutbyggnad. Delar av tätorten ska ingå i
kommande utredning av skyddsområde för dricksvatten, runt den befintliga
dricksvattentäkten.
Kommunikationerna med Eskilstuna är goda, med en nybyggd cykelväg på en tidigare
banvall mellan Ärla och Eskilstuna och relativt goda kommunikationer med buss.
Temakarta Serviceorter Ärla
Infrastruktur och rörelse
Ärla ligger på gränsen mellan Mälarmården, ett landskap som präglas av kuperad och
glesbebyggd skogsterräng, och ett utpräglat jordbrukslandskap. Direkt öster om Ärla, och i
de västra delarna av tätorten finns områden som är utpekade för rekreation och friluftsliv.
Det finns också en mindre badplats iordningställd i direkt anslutning till tätorten.
Inriktning för fortsatt planering
Ärla bedöms ha förutsättningar att utvecklas främst genom fler bostäder. Potential finns
bland annat i centrala delar, vid den före detta järnvägsstationen. Hela orten omfattas av
utredningsområde för bostäder, men exakt lokalisering behöver utredas. Delar av orten
omfattas av bullerområde från en närbelägen skjutbana. Det finns risk för markradon, vilket
behövs tas hänsyn till. Ärla är en av kommunens utpekade serviceorter, där befintlig service
ska bevaras och tillsammans med bebyggelsen utvecklas i takt med efterfrågan. En strategisk
plan för Ärla bör tas fram.
Hällberga
Bakgrund
Hällberga är ett samhälle med 600 invånare, cirka 10 kilometer från Eskilstuna tätort.
Fakta om Hällberga
Antal utförare per servicetyp (nuläge):
0 Dagligvaror
0 Posttjänster
0 Drivmedel
0 Apoteksvaror
Dagbefolkning 2017:
Totalt 52 sysselsatta personer 20-64 år.
Arbetsställen 2017:
Totalt 14 arbetsställen
Folkbokförd befolkning 2019-12-31
Totalt 617 personer

Bostäder och service
Bebyggelsen består av villor och enstaka hyreshus. Det finns förskola, och en skola med 90
elever och mycket god kapacitet för ett ökat elevantal. Bokbussen angör orten. Det finns
även idrottsanläggning. Närmaste livsmedelsbutik ligger i Ärla.
Upplevelse och miljö
Hällberga ligger på gränsen mellan skogsbygden Vilsta/Balsta-skogen och Stenkvistaslättens
storskaliga jordbruksbygd.
Infrastruktur och rörelse
Hällberga ligger i verksamhetsområde för kommunalt vatten- och avlopp. Vattentorn finns,
men det är taget ur drift under tiden utredning görs om fortsatt behov. Ökad omsättning i
tornet är en förutsättning för förtätning. Vid en ökad bebyggelse i Hällberga kan
ledningsnätet behöva förstärkas.
Det finns en nybyggd cykelväg på den före detta banvallen och goda kommunikationer
med buss till Eskilstuna stad.
Temakarta Serviceorter Hällberga
Inriktning för fortsatt planering
Hällberga bedöms ha förutsättningar att utvecklas genom främst fler bostäder och hela
orten omfattas av utredningsområde. Potential finns främst i västra delen av orten, men
exakt lokalisering behöver utredas. Hällberga är en av kommunens utpekade serviceorter,
där befintlig service ska bevaras och tillsammans med bebyggelsen utvecklas i takt med
efterfrågan. En strategisk plan för Hällberga bör tas fram.
Hållsta
Bakgrund
Hållsta är en tätort cirka 10 kilometer från Eskilstuna stad. I Hållsta bor knappt 900 personer.
Fakta om Hållsta
Antal utförare per servicetyp (nuläge):
0 Dagligvaror
0 Posttjänster
1 Drivmedel
0 Apoteksvaror
Dagbefolkning 2017:
Totalt 110 sysselsatta personer 20-64 år.
Arbetsställen 2017:
Totalt 27 arbetsställen
Folkbokförd befolkning 2019-12-31
Totalt 863 personer

Bostäder och service
Bebyggelsen i Hållsta består främst av villor och flerbostadshus med hyresrätter. Hållsta
skola har ungefär 130 elever och kapacitet för ett ökat elevantal. Det finns även förskola,
äldreboende, en kommunal mötesplats för seniorer, idrotts- och motionsanläggningar samt
en kiosk i orten. Bokbuss stannar i orten. Närmaste dagligvarubutik finns i Skogstorp. Två
cykelleder Näckrosleden och Mälardalsleden, passerar Hållsta och vidare in mot Eskilstuna.
Hållsta har även en anslutning till vandringsleden Sörmlandsleden. Hållsta har flera
badplatser inom nära avstånd, varav den närmaste ligger precis i anslutning till samhället.
Upplevelse och miljö
Hållsta ligger i ett mosaikartat herrgårdslandskap, omgivet av åkrar och skog. Direkt norr om
Hållsta, och i närheten av skolan, finns ett område som är utpekat för rekreation och
friluftsliv av kommunalt intresse samt naturvårdsområdet Ryningsberg, Husbyåsen, som
beskrivs närmare i Grönplan för Eskilstuna kommun.
Infrastruktur och rörelse
Hållsta omfattas av verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp, men det finns
begränsningar i ledningskapaciteten som behöver utredas vid planerad förtätning.
Hållsta har kollektivtrafikförbindelser till Eskilstuna stad men med relativt låg turtäthet.
Cykelväg till Eskilstuna stad saknas.
Temakarta Serviceorter Hållsta
Inriktning för fortsatt planering
Hållsta bedöms ha förutsättningar att utvecklas med avseende på både boende, service och
förbättrade kommunikationer med buss och cykel till Eskilstuna stad. Hela tätorten bedöms
ha potential att för tillkommande bebyggelse, både i centrala och mer perifera delar. Hela
orten omfattas av utredningsområde för bostäder, men exakt lokalisering behöver utredas.
En strategisk plan för Hållsta bör på sikt tas fram.
Hållsta är en av kommunens utpekade serviceorter, där befintlig service ska bevaras och
tillsammans med bebyggelsen utvecklas i takt med efterfrågan.
Alberga
Bakgrund
Alberga (även kallat Stora Sundby) är ett villasamhälle, beläget på gränsen mellan bygderna
Öja och Västermo, 25 km sydväst om Eskilstuna stad. Orten har drygt 400 invånare.
Fakta om Hållsta
Antal utförare per servicetyp (nuläge):
1 Dagligvaror
1 Posttjänster
1 Drivmedel
1 Apoteksvaror
Dagbefolkning 2017:
Totalt 94 sysselsatta personer 20-64 år.
Arbetsställen 2017:

Totalt 17 arbetsställen
Folkbokförd befolkning 2019-12-31
Totalt 416 personer

Bostäder och service
Bebyggelsen i Alberga består av villor och ett antal flerbostadshus med hyresrätter. Det finns
ett äldreboende, två förskolor och en F-6 skola. Skolan har gott om kapacitet för
tillkommande elever. Övrig service är en livsmedelsbutik, distriktsköterska,
drivmedelsstation, närbibliotek med kommunal mötesplats för seniorer och ett gatukök. Det
finns ett aktivt föreningsliv på orten, och idrotts- och motionsanläggningar, varav en har
stugor med möjlighet till lägerverksamhet.
Upplevelse och miljö
I norra delen av Alberga tätort, i närheten av skolan, finns ett område som är utpekat för
rekreation och friluftsliv.
I omgivningarna runt Alberga tätort finns attraktiva miljöer och besöksmål, varav flera är
utpekade som riksintressen för kulturmiljövård. Stora Sundby är riksintresse för
kulturmiljövård med anledning av den unika slottsmiljön från 1840-talet. Hjälmaren är
riksintresse för friluftsliv och yrkesfiske. Vid Hjälmaresund finns badplats och camping, där
man kan se den numera nedlagda Kalklinbanan gå ut över Hjälmaren.
Infrastruktur och rörelse
Alberga tätort omfattas av verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp och det
finns kapacitet för dubblerad befolkning i såväl dricksvattentäkt, reningsverk som
ledningsnät. Vattentäkten är dock grundvattenbaserad vilket innebär känslighet för låga
grundvattennivåer vid långvariga torrperioder. Delar av tätorten ska ingå i kommande
utredning av skyddsområde för dricksvatten, kring befintlig dricksvattentäkt.
Alberga har goda kollektivtrafikförbindelser med Eskilstuna stad. Cykelavståndet till
Eskilstuna är för långt för att en cykelväg ska vara prioriterad hela sträckan.
Inriktning för fortsatt planering
Alberga är en av kommunens utpekade serviceorter, där befintlig service ska bevaras och
tillsammans med bebyggelsen utvecklas i takt med efterfrågan.
Hela tätorten bedöms ha potential att för tillkommande bostadsbebyggelse och omfattas
av utredningsområde för bostäder, men exakt lokalisering behöver utredas. Hänsyn måste
tas till att delar av tätorten ligger på mark med risk för radon. En strategisk plan för Alberga
bör på sikt tas fram.
Näshulta och Näshulta kyrkby med omland
Bakgrund
Näshultabygden ligger cirka två mil söder om Eskilstuna. Landskapet präglas till stor del av
småbruten, mosaikartad skogs- och jordbruksbygd mellan Hjälmaren och Näshultasjön,
medan delarna öster om Näshultasjön präglas av storskalagig bergig skogsbygd. I bygden
finns flera gods och herrgårdar, som har haft stor betydelse för Näshultas historia, och bland

annat bidragit till en bebyggelsestruktur utan bybildningar. Näshulta är en bygd med starka
traditioner och en stark identitet.
Bostäder och service
Det finns ett sockencentrum i Näshulta kyrkby. Hit I har flera bygdegemensamma funktioner
genom tiderna har lokaliserats, så som kyrka, samlingslokaler i ett före detta kommunalhus,
skola samt idrotts- och motionsanläggningar.
Här finns också en lägergård.
Bygden har på många sätt bibehållit gamla bosättningsmönster, utan tydlig
bebyggelsekärna. Den tätaste bebyggelsen finns precis norr om Näshulta kyrby i
fritidshusområdet Österby samt i orten Bälgviken, öster om sjön.
Upplevelse och miljö
Näshultabygden är ett vidsträckt område rikt på upplevelsevärden i form av välbevarade
kulturmiljöer, landskap och naturmiljöer.
Det finns ett stort område av riksintresse för naturvård runt Åstorp Magda där det bland
annat finns såväl stor koncentration av tydligt framträdande De Geermoräner (långsmala,
ofta flera hundra meter långa och några meter höga stenformationer som har bildats under
istiden), som kulturlandskap med ädellövskog, odlingslandskap med lång kontinuitet, och
artrik naturbetesmark. Riksintressets värden kan påverkas negativt av
bebyggelseexploatering. (Se vidare beskrivning av riksintresset i kartan)
Kvarntorps naturreservat är ett kuperat, omväxlande och artrikt kulturlandskap vid
Näshultasjön, med forsande bäckar, ädellövskog, blandskog, barrskog, odlad mark och
betesmark kring gamla torp. Sörmlandsleden har en rastplats i reservatet.
Det finns stora områden som är särskilt värdefulla kulturmiljöer, till exempel herrgårds-,
torp- och bruksmiljöer. Bebyggelsestrukturen är välbevarade. Ny bebyggelse i dessa
områden får inte innebära att kulturmiljövärdena förvanskas. Mer om hur kulturmiljövärden
kan respekteras och förändras beskrivs i avsnittet Arkitektur och kulturmiljö. Det finns också
stora områden för naturvård ur kommunalt intresse som behöver beaktas.
Infrastruktur och rörelse
Näshulta Kyrkby och Österby fritidshusområde ligger inom allmänt verksamhetsområde för
vatten och avlopp, via överföringsledningar från Bälgviken. Stora delar av bygden ligger inom
utredningsområde för framtida skyddsområde för vattentäkt.
Temakarta Näshulta
Inriktning för fortsatt planering
Näshulta är ett område med utvecklingspotential för boende, service och verksamheter, i
anslutning till befintliga strukturer så som Näshulta kyrkby och stråket mot Eskilstuna.
Bebyggelsen behöver ta hänsyn till de natur- och kulturmiljövärden som finns. En strategisk
plan för Näshulta bör tas fram. Avgränsningar för planen bestäms i samband med att
uppdraget ges.
Liksom för serviceorter bör framtida bebyggelseutvecklingen ge ökat underlag för lokal
service och stödja effektiva transportlösningar. Möjlighet till kvarboende i närområdet ska
prioriteras, liksom nybyggnation av lägenheter.
Byar och bygder
Landsbygden utanför tätort
Ny bebyggelse på landsbygden är viktigt för hela kommunens utveckling. Den ska i huvudsak
koncentreras till utvecklingsnoder och serviceorter. Utanför dessa områden är föreslagen
Översiktsplan 2030:s inriktning att verka för en sammanhållen bebyggelse med by-kvaliteter
längs med utpekade stråk prioriteras för att se till en långsiktig VA- och

kollektivtrafikförsörjning. Olika stråk har dock olika förutsättningar, och avvägningar för
bebyggelsens placering behöver göra utifrån platsen.
För att inte fragmentera landskapet bör vi undvika ny spridd bebyggelse.
Detta för att värna de av landsbygdens attraktivitetsfaktorer som baseras på
oexploaterade landskap, samt möjliggöra en hållbar samhällsutveckling, bevara natur- och
kulturvärden, värdefull jord- och skogsbruksmark samt se till en långsiktig VA- och
kollektivtrafikförsörjning.
Det finns goda möjligheter för bostadsbebyggelse på landsbygden. Enligt plan- och
bygglagen (PBL) kan man söka förhandsbesked eller bygglov för enstaka hus där en prövning
görs av enskilda och allmänna intressen.
Utveckling av bebyggelse inom landsbygden utanför stråk och noder bör bygga vidare på
befintliga strukturer. Det innebär att vi inte bör ta helt orörd mark i anspråk utan att
komplettera befintliga bebyggelsegrupper längs befintligt vägsystem. Ny bebyggelse får inte
försvåra för ett rationellt jord- och skogsbruk.
Placering av bebyggelsen behöver göras utifrån förutsättningar på platsen. Nya
bebyggelsegrupper utan sammanhang bör inte tillskapas med hänsyn till areella näringar och
landskapsbild. Ny bebyggelse bör placeras inom eller i direkt anslutning till befintliga
bebyggelsegrupper och undvika placering på befintlig åker-, ängs- och betesmark.
Utvecklingen bör också ta hänsyn till möjligheten att ta sig ut i skog och mark bakom
bebyggelsen kommande kompletteringar.
Se del: Arkitektur på landsbygd och i landskap
Jordbruksmarken har ett starkt skydd i lagstiftningen. Brukningsvärd jordbruksmark får
endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att tillgodose
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Okänslig
placering av ny bebyggelse kan också ge en påverkan på kulturmiljö eller naturvärden. För
att underlätta både för nya bostäder och näringsverksamheter på landsbygden, så gör
Eskilstuna kommun tydlig prioritering av var bostadsintresset kan anses ha företräde.
Utgångspunkten är att inom 600 meter från utpekade stråk för bebyggelse och transport,
bedöms bostadsbyggande vara ett väsentligt samhällsintresse. Även i utvecklingsnodernas
och serviceorternas utkanter kan bostadsintresset anses vara väsentligt. Det gör att
jordbruksmark här kommer prövas för bebyggelse i större omfattning än i andra områden.
Utanför dessa stråk anses bostadsbyggande inte vara ett betydelsefullt samhällsintresse.
Följande stråk avses: vägen mot Torshälla, Sundbyholm, Kvicksund samt väg 230 mot
Alberga, väg 214 mot Hållsta och Näshulta Kyrkby, Gamla E20 mot Kjula samt vägen till Ärla
via Hällberga.
I avsnittet Arkitektur och kulturmiljö beskrivs förutsättningar för bebyggelse i landskapet
och riktlinjer för placering och utformning.
Krav på bebyggelse och detaljplan i PBL
Se avsnitten
Landskapsanalys del 1
Näringsliv - Areella näringar
I avsnittet finns mer ställningstaganden om jordbruksnäringens intressen.
Fritidshusområden
Det finns flera fritidshusområden i kommunen. Det vill säga områden med koncentrerad
bebyggelse där minst 50 byggnader är klassade som fritidshus. I vissa områden sker en
omvandling av fritidshus till permanentbostäder, medan det i andra, av olika skäl, inte är

lämpligt. Även i framtiden kommer det att finnas behov av områden för
fritidshusbebyggelse.
Mälarbaden fick tidigt en bofast befolkning och Roxnäs och Torshälla Huvud går nu
samma utveckling till mötes. Bebyggelsen längs Mälarstranden och i Lövstavret-UddaskogenAmtorp har fått så stor andel permanentboenden att de rent statistiskt sett numera
uppfyller numera kriterierna för tätort. En fortsatt omvandling är att vänta, till följd av
tidigare decenniers planeringsinriktning.
Fritidshusområden med stor andel fastboende
Andra fritidshusområden med stor andel fastboende är Sundbyholm, Torsborg, Dalhagen,
Näshulta-Österby och Bondeka.
I Närsjö, Vibyåsen, Hyndevadstrand, Uvberget, , Kullersta Sand, Breda Blick, Klinten och
Takthagen är tomterna mycket små, och permanentboende mindre lämpligt. Andelen
fastboende i dessa områden är också liten.
Konungsö, Kvisslan, Tummelsta, Knutstena, Närsjö, Hyndevadsstrand, Uvberget, Vibyåsen,
Oliveberg, Dammsäng, Klinten, Takthagen, Sjötorp, Solvik och Gösholmen är välbevarade
fritidshusområden som ska bevara sin karaktär som fritidshusområden.
I Plan för dricksvatten och avlopp för Eskilstuna kommun 2017–2026 är Hyndevads
strand, Närsjö, Sandbankarna, Dalhagen, Näshulta Österby, Grundby-Kullersta sand,
Ängsholmen östra, Sundby Björsund, Klinten, Tumbo kil, Torsborg, Grundby och Hyggeby,
utpekade som utbyggnadsområden för kommunalt vatten och avlopp. Utgångspunkter är
främst omfattning och täthet av bebyggelsen, nuvarande VA-situation och behov med
hänsyn till miljö och hälsa. Inför att ett område blir anslutet till kommunalt VA kan det vara
möjligt att se över ökade byggrätter. Detta måste dock noga analyseras utifrån framtida
önskad bebyggelsemiljö där bevarandet av områdets karaktär kan vara av stor vikt.
Fritidshusområdens framväxt och betydelse
1938 års semesterlagstiftning gav alla anställda rätt till två veckors semester. Detta gjorde
det möjligt för andra samhällsklasser än de välbeställda att skaffa sig sommarstuga. Under
1940-50-talet byggdes de första sommarstugeområdena i kommunen med tomter i
attraktiva sjönära lägen. Sundbyvik, Torshälla Huvud, Grundby, Närsjö och Hjälmarskogen
utgör exempel på fritidshusområden från denna tid. Stugorna byggdes i de flesta fall av
stugägaren själv med hjälp av släkt och vänner. Då var cykeln det vanligaste
fortskaffningsmedlet mellan bostaden och sommarstugan.
Med tiden upplät kommunen även billiga arrendetomter för dem som ville bygga sig ett
fritidshus för rekreation och egen odling. Denna verksamhet var av stor betydelse för
folkhälsan med tanke på den stora trångboddhet som rådde i staden vid denna tid. På detta
sätt uppläts mark i bland annat Ängsholmen och Sundbyholm vid Mälaren samt Vibyåsen på
Åsbymon, i åslandskapet väster om staden.
Även i dag har fritidshuset stor betydelse för människor. Fritidshuset är oftast kvar över
lång tid och fungerar som en trygg punkt. Rent statistiskt flyttar en svensk persons elva
gånger under sin livstid, medan fritidshus kan gå i arv mellan generationer. I många fall är
fritidshuset en tidigare permanentbostad, exempelvis ett föräldrahem. Det går att se en
trend mot att fler kombinerar ett ytsnålt boende i en stad med ett fritidshus i samma trakt.
Majoriteten av fritidshusen i Eskilstuna ägs av personer som också bor i kommunen. Den
näst största kategorin är personer som bor i Stockholmsregionen.
Fritidshusboende är en form av turism som både ställer andra krav, och ger andra
möjligheter, för kommunen än annan besöksnäring. Fritidshusägare, så väl som
permanentboende, är medlemmar i kommunen, och har rätt till kommunal service.

Samtidigt är det ”lojala” besökare, som bidrar med både engagemang och underlag för lokal
service och besöksnäring.
Läs mer i avsnittet Näringsliv – besöksnäring samt i Eskilstuna kommuns
kulturmiljöprogram – Sommarbostaden, som är under framtagande.
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