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FLIK 8. GRÖNBLÅ STRUKTUR
Naturen är avgörande
Vi ska värna vår natur som har stora biologiska värden och som är grundläggande för vårt
välbefinnande, vår återhämtning och vår fritid. Här möts vi, leker, lär, promenerar, cyklar,
rastar våra hundar, badar och åker skidor. Genom väl utbyggda stråk binds våra
grönområden och vattenlandskap samman och tillgängliggör stads- och bostadsnära
grönska, parker, och natur för artrikedom, luftrening, vattenupptagning och skugga varma
sommardagar. Vår naturrikedom är en viktig del i vår attraktion som besöksort.

Aktiv fritid under hela livet
Eskilstuna är en idrotts- och kulturstad med ett starkt föreningsliv, nöjen och evenemang
som berikar ung som gammal. Eskilstunaån är en livsnerv för stadens aktiviteter och vår
rekreation liksom närheten till Mälaren. I stadens sammanflätade stadsdelar och samhällen
finns det möjlighet till liv och rörelse dygnet runt – från myllrande gatuliv och
kulturupplevelser till lek och vardagsmotion i bostadsnära parker och grönområden. Stadens
många idrottsanläggningar har hög tillgänglighet året om liksom stadens leder, motionsspår
och friluftsområden.
Utblick 2050
Stadsmiljön utgör en god livsmiljö med många ekosystemtjänster som bidrar till den
långsiktigt hållbara staden. Stadens struktur av bebyggelse, vägar och gröna områden har
under flera decennierna successivt anpassats till ett förändrat klimat präglat av perioder
med både extrema regn och extrem hetta. Det finns en sammanhängande infrastruktur av
gröna stråk och områden där olika ekosystemtjänster inryms på ett naturligt sätt i stadens
gröna infrastruktur.
Det är periodvis extremt hett och torrt med upplevda temperaturer på över 55°C under
sommarmånaderna på grund av strålningsvärme från byggnader och hårdgjorda ytor.
Eftersom det finns skuggande träd i parker, grönområden och alléer längs gator och vägar
kan hettan lindras i vistelseområden och rörelsestråk.
Det finns också strukturer som kan samla upp stora volymer dag-/regnvatten där flöden
under kontrollerade former leds vidare bort från bebyggelsen i perioder med hög
nederbörd.
Den sammanhängande grönstrukturen ger stadsbilden en grön och luftig karaktär med
både gestaltade parkmiljöer och bevarade naturområden där det finns många
ekosystemtjänster. Det finns flera synergieffekter, till exempel gräsytor som är designade för

att fånga upp och styra regnvatten har också i torrperioder en funktion för vistelse, bollspel
och lek.
Stadens struktur innebär att stadsdelarna är basen för lokala vardagsfunktioner. Det
finns goda möjligheter att ha sin arbetsplats i eller nära bostaden. Människor tillbringar mer
av sin tid i den stadsdel man bor i och allaktivitetshus är en baspunkt för olika funktioner.
Illustration: Ekologigruppen
I varje stadsdel finns utrymmen för lokal odling. De är placerade nära de naturliga
vardagsfunktioner i stadsdelen och längs stråk mellan olika målpunkter som skola, förskola,
omsorgsboende, livsmedelsbutiker, hållplats för kollektivtrafik, lekplatser och bollplaner.
Människor vistas mycket utomhus tack vare ett varmare klimat och det präglar stadens
rekreationsmiljöer. Det finns gott om naturområden inom staden och dess närmaste
omgivning både för människors rekreation och för den biologiska mångfaldens skull. Både
natur- och kulturmiljöer på landsbygden nås lätt genom cykel eller kollektiva lösningar.
Ekosystemen i stadens mest värdefulla naturområden förbinds genom
spridningskorridorer med varandra och den regionala strukturen av områden vilket stärker
en kontinuerlig biologisk mångfald. Biologisk mångfald i skogar i södra delen av Sverige får
en koppling in i stadens naturområden.
Attraktiva områden på landsbygden har gjorts tillgängliga i samarbete mellan
kommunen, markägare och funktionsrättsrörelsen med enkla medel. Det finns gott om
rastplatser, spänger över fuktiga marker, lämpliga stigdragningar som ger framkomlighet för
både vandring och mountainbikecykling. Stråken i naturmiljön knyter ihop platser och
områden och internationellt uppmärksammade naturområden är tillgängliga och
marknadsförda.
Grön- och blåstruktur 2030
För att förverkliga stadens mål och vision krävs ett fortsatt aktivt arbete med fysisk planering
och strategiska markinköp men också hur grönområden anläggs, gestaltas och sköts. Genom
ett brett samarbete och engagemang som involverar invånare, förvaltningar, näringsliv,
funktionsrättsrörelsen och markägare fortsätter vi utvecklingen av gröna miljöer med
koppling till ekosystemtjänster i ett helhetsperspektiv. Sammanhängande strukturer för
människors rekreation, friluftsliv och rörelser mellan olika målpunkter behöver ta plats.
En väl gestaltad utemiljö blir mer efterfrågad genom klimatförändringar och en tätare
bebyggelsemiljö. I den allt tätare staden finns ett grönt nätverk av parker, gatuträd och natur
som både bidrar till rekreation och ett samhälle som är robust mot klimatförändringar.
Gröna kilar från stadens inre delar och ut mot omlandet åt såväl väster som öster ger en
sammanhängande miljö för både rekreation och utvecklingen av biologisk mångfald. Det
starkt förbindande Åstråket har en särskild potential för längre utflykter på båda sidor om ån
mot Mälaren och mot landsbygden söder om Eskilstuna.
Den fysiska planeringen har en hög ambitionsnivå i att skapa identitet och
hemhörighetskänsla i stadsdelarna. Förutsättningarna för mötesplatser och fungerande
vardagsliv stärks i strategiska punkter där de gröna miljöerna utgör en viktig del för att
uppnå nationella och lokala miljö- och folkhälsomål. En hög kvalitet i parker och
grönområden är en självklar investering i kommunekonomin med fokus på nya parker i
bristområden, att värdefulla grönområden långsiktigt skyddas och att barriärer för
tillgänglighet till attraktiva områden åtgärdas.
Trädplanterade stråk som förbindande länkar mellan stads-, bostads- och naturområden
inom promenadavstånd fungerar även som spridningskorridorer för växter och djur i staden
eller för att leda regnvatten bort från känsliga områden. Större naturområden lämpade för

friluftsliv inom kommunen behöver vara tillgängliga via cykeltrafiksäkra stråk och med
kollektivtrafik.
Tillräckligt stora grönområden med hög kvalitet är också viktiga för att attrahera nya
eskilstunabor och etableringar. Konkurrensen om grönytorna ökar när allt fler använder och
ställer krav på parker och naturområden i en stad som samtidigt förtätas. För att möta
behoven och hantera förändringar i klimatet har grönområdenas kvalitéer stärkts och fyllts
dem med fler funktioner och värden.
Strategiska markinköp har gjorts för att säkerställa grönområden där brister finns på
fungerande strukturer för avrinning av regnvatten eller fördröjning av flöden, och
permanenta vattenmiljöer där ekologiska värden successivt kan byggas upp. Låglänta
områden som tidigare hyst dammar, våtmarker och smärre vattendrag har restaurerats och
bli naturliga delar i ett avrinningssystem för dag- och regnvatten. För att nyttja ytorna
effektivt fungerar gräsklädda ytor som tillfälliga bassänger för fördröjning i samband med
stora regnmängder.
Strukturer för hållbarhet
Den gröna infrastrukturen visar den sammanlagda strukturen av gröna områden och stråk.
Den pekas ut som särskilt värdefull av länsstyrelsen och Eskilstuna kommun. Strukturen
inbegriper långsiktiga värden och utgör en naturlig bas i uppbyggnaden av särskilt
stadsbygdernas gröna strukturer. "Grön infrastruktur" (se illustration) är synlig i alla
temakartor.

Den fysiska planeringen på kommunal nivå kopplar till olika både interna och
kommunövergripande visioner och program när det kommer till grön- och blå struktur enligt
nedan.
Sörmlandsstrategin
Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Södermanland 2018
Fyra Mälarstäder - gemensam utvecklingsplan
Ramverk
Utgångspunkter / EUs ramdirektiv för vatten
Utgångspunkter / ELC – Europeiska landskapskonventionen

Utgångspunkter / FNs barnkonvention
Utgångspunkter / FNs konvention om biologisk mångfald

Ställningstaganden - Grön- och blåstruktur
Säkra invånares tillgången till park och natur inom maximalt 300 m från bostad samt beakta
grönytor i anslutning till vardagslivets olika tidpunkter.
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Säkra tillgång och närhet till grönytor för fritidsaktiviteter i anslutning till bostad och
målpunkter.
Sträva efter att tillgången till park och grönområden på stadsdelsnivå är 15% av
markytan.
Säkra ökad tillgång till park och grönområden i Nedre Nyfors, Årby, Munktellstaden,
Söder, Fröslunda och södra delen av centrum.
Säkra att parker, andra viktiga grönområden och viktiga gröna stråk undantas
exploatering. Där intrång inte kan undvikas ska kompensation ske i så nära anslutning
som möjligt till den plats där intrånget görs, se Grönplan, riktlinjer för kompensation.
Sträva efter lokalisering av samhällsservice med närhet till park eller annan
mötesplats.
Säkra att Åstråket som övergripande huvudstråk för rekreation ska beaktas vid all
planering och drift. Se Grönplan för Eskilstuna kommun.
Säkra att naturområden som är värdefulla för rekreation undantas från sådan
exploatering som minskar värdena. Kommunalt markägande bör övervägas där
sådant saknas.
Sträva efter att större områden med naturvärden som är viktiga för friluftslivet, men
som saknar skydd - särskilt runt stadsbygden och längs Mälarstranden - utreds för
säkerställande genom naturreservat eller planläggning.
Sträva efter att parker och gröna områden i stadsbygden länkas samman via stråk
och länkar. Om en passage bryts till följd av fysisk planering, sträva efter att den
kompenseras.
Sträva efter att barriärer i den övergripande strukturen för rekreation och friluftsliv i
staden likaväl som på landsbygden överbryggas, t ex genom planskilda passager.
Sträva efter att gröna samband och kopplingar säkerställs och stärks i stadsbygden.
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Sträva efter att värna särskilt attraktiva utsiktsplatser i samband med lokalisering av
ny bebyggelse och anläggningar.
Sträva efter att Folkesta Öst, f d täktområde, på sikt omvandlas till ett
rekreationslandskap med en grundvattensjö för bad och olika vattenanknutna
aktiviteter.
Sträva efter att oexploaterade delar av Hjälmarstranden av betydelse för friluftslivet
får utökat strandskydd till 300 m.
Säkra att strandområden som är viktiga för rekreation och friluftsliv hålls tillgängliga i
samband med fysisk planering och bygglovgivning. Särskilt viktiga är tillgängliga
strandzoner längs Eskilstunaån, Mälaren och Hjälmaren. Zonens bredd ska rymma
förutsättningar för rörligt friluftsliv och ekologiska funktioner. För att försäkra
tillgänlighet för alla rådfrågas Eskilstunas funktionsrättsrörelse.
Säkra att det särskilda skälet för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) inte
används vid dispenser och upphävande av strandskyddet.
Sträva efter att identifiera vandringsleder som sammanbinder natur- och
kulturlandskap och som på olika sätt lyfter fram särskilda kvaliteter som lokalhistoria
samt attraktiv eller särpräglad natur. Om möjligt ska start- och målpunkter kunna nås
med buss. För att försäkra tillgänlighet för alla rådfrågas Eskilstunas
funktionsrättsrörelse.
Sträva efter samordning med angränsande kommuner avseende gemensamma
rekreations- och friluftsvärden samt besöksnäringen i ett lokalt och regionalt
perspektiv.
Säkra att riksintressen för friluftslivet skyddas i samband med ändrad
markanvändning mot sådana åtgärder som påtagligt riskerar att skada värdena i såväl
området som i dess närområde. - Se särskilda ställningstaganden under rubriken
Riksintressen Friluftsliv.
Säkra de mest värdefulla områdena ur biologisk synpunkt som naturreservat eller
biotopskydd.
Säkra att områden med höga naturvärden (klass 2 *) respektive mycket höga
naturvärden (klass 1 *) undantas från exploatering. Detta gäller även
spridningskorridorer och grön infrastruktur av särskilt stor betydelse.
Säkra att både kärnområden och komplementområden beaktas när natur ska
undantas från exploatering.
Säkra kärnområden och komplementområden vid exploatering.
Säkra skyddsvärda träd med bestämmelse i detaljplan alternativt genom
kompensation.
Se ”Riktlinjer för kompensation” i Grönplan.
Säkra att behovet av kompensation utreds där intrång inte kan undvikas i områden
med påtagligt naturvärde (klass 3), spridningskorridorer och grön infrastruktur.
Se ”Riktlinjer för kompensation” i Grönplan.Se NVI-områden naturvärdesinventering enligt SIS-standard.
Säkra att behovet av kompensation utreds där rödlistade arter som inte är skyddade
enligt artskyddsförordningen berörs av en exploatering.
Säkra att behovet av kompensation utreds där intrång påtagligt bedöms påverka
förutsättningarna för en eller flera ekosystemtjänster negativt inom ett område.
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Säkerställ att det tas fram strategier för utveckling av ekosystemtjänster för områden
med svaghet i den gröna strukturen. Se Grönplan för Eskilstuna kommun - t.ex. vid
omvandling av tidigare industriområden.
Sträva efter att bevara kulturbärande element i odlingslandskapet liksom
kulturbetingade naturvärden såsom naturbetes- och ängsmarker.
Säkerställ att det på en övergripande vattenstrategisk nivå åter- eller nyskapas
våtmarker på ändamålsenliga platser både kring tätorter och i odlingslandskapet för
att stärka biologisk mångfald, förbättra vattenkvaliteten, minska närsaltbelastningen
i sjöar och vattendrag samt balansera ytvattenhydrologin.
Sträva efter att samordna åtgärder inom kommunöverskridande avrinningsområden
med angränsande kommuner.
Säkra att det vid fysisk planering i anslutning till utredningsområden för passager för
fiskvandring förbi vattenhinder lämnas tillräckligt utrymme för sådana anläggningar.
Sträva efter samordning med angränsande kommuner om skydd av områden med
höga naturvärden.
Sträva efter ett inrättande av nationalpark för naturreservatet RidöSundbyholmsarkipelagen.

Grönplan 2020-2030
Ekosystemtjänster
De gröna och blå strukturerna är livsviktiga för oss. Naturen är inte bara viktig för den
biologiska mångfalden utan har också stor betydelse för vårt välbefinnande. De gröna
växternas förmåga att omvandla solljus, koldioxid, vatten och jord till energi och syre är
själva förutsättningen för allt liv på jorden.
Hur vi använder mark och vatten liksom hur vi planerar och bygger är
avgörande för naturens förmåga att leverera ekosystemtjänster. Det finns därför ett starkt
motiv för att stadsgrönskan ska tas tillvara, utvecklas och integreras i såväl planering och
byggande som i förvaltningen av den byggda miljön.
Grunden för de värden och nyttor det här handlar om är att det finns
sammanhängande strukturer av parker, trädgårdar, grönområden och natur i både
stadsbygden, serviceorterna och på landsbygden. Därför är det nödvändigt att så tidigt som
möjligt i planeringsprocessen beakta både rumsliga och ekologiska samband. På så sätt
skapas förutsättningar för grönskans och då särskilt trädens förmåga att utjämna extrema
vädersituationer. När det gäller träd handlar det om att de både ger skugga och att de har
förmåga att fånga upp, kvarhålla och sedan, via fotosyntesen, avdunsta stora volymer
regnvatten i form av vattenånga. Denna process sänker temperaturen under träden och ger
välbehövlig svalka heta sommardagar. Den sammanhängande grönstrukturen ger samtidigt
förutsättningar för en oumbärlig kvalitet för rekreation - en nödvändighet i den allt tätare
bebyggda stadsmiljön.
Ekosystemtjänster grundas på fotosyntesen
Fotosyntesen är grunden för det som kallas ekosystemtjänster. I processandet av dessa
tjänster medverkar även en rad andra levande organismer i ett växelspel som möjliggör all
den nytta vi har av naturen. För oss människor handlar nyttan om allt från mat, byggmaterial
och rekreation till syresättning och rening av luften, rening av vatten och också till att dämpa
effekterna av de extrema väderhändelser som är en konsekvens av klimatförändringen.
Tillsammans med djuren på vår jord är vi människor helt beroende av
växtligheten och ekosystemen för att överleva - ett faktum vi kan behöva påminna oss om

då och då. Särskilt i samband med stadsbyggandet innebär det att vi behöver säkerställa en
grön infrastruktur för att skapa förutsättningar för en mångfald av ekosystemtjänster.
Illustration: Ekologigruppen

Naturen för dess egen skull
För att ekosystemen långsiktigt ska kunna överleva är de helt beroende av att den biologiska
mångfalden upprätthålls. Samtidigt finns ett etiskt motiv att värna den biologiska
mångfalden, för andra levande organismers existensberättigande oavsett människan. Här
kommer samhällsbyggandets hänsyn i form av naturskydd in i bilden.
Miljö för människors rekreation
Den ekosystemtjänst som ligger närmast till hands att nämna i samband med fysisk
planering och då särskilt i stadsplaneringen är tillgången till grönska och natur för vår
återhämtning och rekreation. Det handlar om folkhälsa i dess vidaste bemärkelse.
Ekosystemtjänster och samhällsplanering.
Plan- och bygglagen (PBL) är den lagstiftning som reglerar planläggning för byggande.
Genom tillämpning av denna lag ges förutsättningar att säkerställa det som avses med
ekosystemtjänster. Parker, vatten, grönområden och naturmiljöer liksom skogs- och
jordbruksmark är de rumsliga förutsättningarna för ekosystemtjänsterna. Denna typ av
markområden utgör ”allmänna intressen” i enlighet med 2 kapitlet i PBL. Det innebär, att när
vi beaktar de allmänna intressena, behöver värdet av att säkerställa områden för
ekosystemtjänster finnas med.
När kommunen står i begrepp att göra avvägningar mellan olika intressen i planeringen,
behöver markområden med egenskaper för de ekosystemtjänster som är aktuella i en viss
planeringssituation tydliggöras. Det är naturligtvis också möjligt att skapa förutsättningar för
ekosystemtjänster i samband med förtätning och nybebyggelse och då särskilt i de fall där
det i nuläget råder brist på sådana förutsättningar.
För att bevara, skapa och utveckla ekosystemtjänster behöver frågan beaktas genom hela
samhällsbyggnadsprocessen – från regionplan och översiktsplan, via bestämmelser i
detaljplan till bygglov, byggprocess till förvaltning. Översiktsplanen är ett centralt instrument
för att arbeta med ekosystemtjänster. Här kan kommunen anta strategier och göra
ställningstaganden angående grönstruktur och ekosystemtjänster.

Vad säger lagen?
Två lagar är tillämpliga när det kommer till att säkerställa gröna områden i samband med
fysisk planering - Miljöbalken (MB) och Plan- och bygglagen (PBL).
MB spänner över ett stort antal miljöfrågor. I detta sammanhang lyfter vi de som syftar
till att skydda naturvärden vad gäller både biologiska värden och värden för rekreation och
friluftsliv.
PBL har en direkt koppling till planläggning och därmed till att skapa beredskap inför
ändrad markanvändning. Den utgår ifrån MB, när det kommer till förhållningssätt till
naturförutsättningar. PBL talar om ”ändamålsenlighet” för olika funktioner i fysisk planering,
t.ex. för gröna områden, grönstruktur och ekosystemtjänster.
Naturvård och biologisk mångfald

Naturen – en av naturresurserna
Naturen är i sig en grundläggande men samtidigt sårbar naturresurs genom de
ekosystemtjänster den ger upphov till. Sårbarheten ligger i att den inte är förnybar i den
bemärkelsen som sol, vind och vatten är, utan kräver lång tid för att åter kunna fylla sin
funktion när den förstörs. Naturen bidrar samtidigt till förståelsen för de biologiska
sammanhang som vi som människor är en del av.
Se Rekreation och friluftsliv
Se Utgångspunkter/ Europeiska Landskapskonventionen
Se Utgångspunkter / FNs konvention om biologisk mångfald
Temakarta - Kommunala naturvårdsintressen
Kartan visar: En samlad bild av områden av betydelse för biologisk mångfald vid sidan om
redan skyddad natur.
Landskapsperspektivet – i det finns inga gränser
Naturvärden ska betraktas i ett landskapsperspektiv. Det innebär, att värdena inte följer
några administrativa gränser. Det innebär också, att särskilt värdefulla land- och
vattenområden måste säkerställas långsiktigt på en övergripande nivå d.v.s. av länsstyrelsen.
Regional handlingsplan för grön infrastruktur 2018
Ett kommunalt åtagande
Eskilstuna kommun har ett åtagande genom sin översiktsplan att bidra till att uppfylla det
nationella miljömålet att ”bevara ett rikt växt- och djurliv”. För att uppnå detta är det
angeläget att natur- och kulturlandskapet generellt bibehåller sin variationsrikedom,
samtidigt som områden med stor biologisk mångfald och lång kontinuitet säkerställs och får
en anpassad skötsel. Syftet är i många fall att gynna arter som tenderar att minska eller

försvinna.
Storlek och närhet stärker mångfald
Förutsättningarna att bevara biotoper med känsliga arter ökar väsentligt med ökande storlek
på ett områdes yta liksom närhet till liknande biotoper och spridningskorridorer i såväl
staden som på landsbygden. Naturgeografiska förhållanden och lokalklimat styr vilka
biotoper som har förutsättningar att bestå långsiktigt och sprida sig i ett visst landskap.
Långsiktighet bygger värden
De områden som i översiktsplanen är utpekade som värdefulla ur biologisk synvinkel har det
gemensamt, att de besitter värden som det tagit mycket lång tid att bygga upp. De flesta
artrika miljöer har utvecklats under hundratals år. När det gäller stora träd - som är
väsentliga bärare av biologisk mångfald - handlar det om minst ett 100-årsperspektiv. För att
säkra naturvärden långsiktigt ska därför hänsyn tas i varje ärende, som riskerar att skadligt
påverka naturvärden. Särskilt noggrant ska utredas konsekvenserna av en tänkt
exploatering.
Det är ett faktum att det ofta är inom eller i direkt anslutning till städerna som man
hittar den tätaste förekomsten av områden med hög biologisk mångfald. Detta hänger
samman med att det utanför städerna under minst 150 år varit förhärskande ett närmast
industrialiserat skogsbruk med som följd i det närmaste total avsaknad av riktigt gamla träd.
I naturområden i städerna har artmångfalden däremot fått en fristad. Det innebär att
städerna har ett arv att förvalta. Eskilstuna kommuns insats kan och bör komplettera
naturvårdsinsatser av andra aktörer som staten, EU, frivilligorganisationer och markägare.
Temakarta - Skyddad natur och utredning för skydd
Kartan visar: Befintliga naturreservat och andra skyddade områden samt förslag till
kommande naturreservat.
Träds mångfunktionella värden
Träden har i stadsmiljön en stor och viktig roll i att skapa karaktär åt stadsbilden. Därtill har
de en väsentlig roll för stadens klimat genom att skuggan minskar hettan påtagligt. Se FAKTA
nedan. Skugga ger dessutom skydd mot UV-strålning. Trädens lövverk fångar dessutom upp
föroreningar och kan även i viss mån oskadliggöra dem. Samtidigt påverkar träd
lokalklimatet genom att de använder vatten i sin omsättning (fotosyntesen). Ett stort träd
kan suga upp ansenliga mängder vatten i samband med regn (se illustration) som så
småningom lämnar trädet som vattenånga. Processen ger en luftkonditioneringseffekt, vilket
för med sig att temperaturen i trädets omgivning sjunker.
Höga temperaturer och betydelsen av skugga.
Skillnaden mellan en varm solbelyst södervägg och en skuggig park kan vara 20 °C, även om
lufttemperaturen bara anger några graders skillnad mellan sol och skugga. För att ge en
rättvisande bild av läget ska till lufttemperaturen nämligen adderas strålningsvärmen från
reflekterad solstrålning via glasfasader och andra blanka ytor liksom via moln på himlen.
Även värmestrålning från uppvärmda byggnader inverkar. Detta kan jämföras med den s.k.
köldeffekten av vind vid en viss temperatur. Köldeffekten är inte avläsbar på en termometer,
men är i hög grad förnimbar för en människa. Därtill kan läggas, att avdunstningen från träd
via fotosyntesen sänker temperaturen ytterligare - på samma sätt som en
luftkonditioneringsapparat. Detta förutsätter dock att det inte råder långvarig torka. Det
finns hälsorisker förknippade med hög strålningsvärme. Det gäller främst personer äldre än
80 år, där den ökade dödligheten bedöms till 5%.

Exemplet nedan visar planprocessen för Rinmanparken med omgivningar

Illustration - Samhällsbyggnadsprocessen (Boverket)
Temakarta – Stadens potential att parera extremt väder
Kartan visar: Hur vattnet fördelar sig i terrängen efter kraftiga regn (blått) samt parker och
idrottsplatser med potential att kvarhålla och fördröja vattenflöden (grönt) och stora träd
(prickar).
Träds biologiska värde ökar med åldern
Särskilt träden har – som redan nämnts - en särskilt viktig roll för att säkerställa stadens
biologiska mångfald. Det gäller i hög grad de ”särskilt skyddsvärda träden” (se faktarutan
nedan). Faktum är att det är i städerna som de mest värdefulla träden finns. Om man vill ta
ned ett träd enligt definitionen nedan krävs anmälan om samråd med länsstyrelsen enligt 12
kap 6§ miljöbalken.
Särskilt skyddsvärda träd
Med särskilt skyddsvärda träd avses jätteträd, mycket gamla träd och grova hålträd av i
landet naturligt förekommande trädslag. Dessa träd har särskilt stor betydelse för
bevarandet av biologisk mångfald och för att uppfylla flera av riksdagens antagna
miljökvalitetsmål.
Särskilt skyddsvärda träd är sällsynta och bör bevaras oavsett var de påträffas.
•
•
•

Jätteträd: Levande eller döda träd som är grövre än en meter i diameter på det
smalaste stället under brösthöjd.
Mycket gamla träd: Levande eller död gran, tall, ek och bok som är äldre än 200 år.
Övriga trädslag som är äldre än 140 år.
Grova hålträd: Levande eller döda träd som är grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd
med utvecklad hålighet i huvudstammen.

Grova, gamla eller ihåliga träd har en mycket stor betydelse för olika djur- och växtarter.
Förekomsten av sådana träd är i många fall avgörande för många hotade arters överlevnad.
Generellt gäller att ju äldre och grövre ett träd blir desto fler arter kan det utgöra livsmiljö
för. Med tiden får ett träd en mängd olika miljöer och fungerar om hela ekosystem, till
exempel grov bark, solexponerad ved och håligheter som utgör grunden för många olika
livsformer vilka i sig bygger näringsvävar sinsemellan. Detta skapar trädens stora biologiska
mångfald. Eken är det trädslag som hyser flest arter, över 1500, varav mer än 500 arter
utgörs av hotade arter.
Sverige har ett av Europas största bestånd av jätteträd och har därför enligt
åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd ett särskilt ansvar för att bevara dessa träd.
Det svenska jätteträdsbeståndet minskar kontinuerligt samtidigt som nyrekryteringen är

långsam eller saknas helt. Att bevara så många som möjligt av dessa träd och att gynna
nyrekrytering har därför hög prioritet.
Karta - Skyddsvärda träd
Kartan visar: En kartläggning av stora träd med högt naturvärde p g a art och ålder.
Spridningskorridorer - en nödvändighet för växter och djur
En spridningskorridor binder samman två naturområden och möjliggör spridning av vissa
arter mellan dessa områden. Vilka arter som kan spridas beror på vilken typ av
naturområden som binds samman och hur korridoren utformas. Kvalitén i utformningen är
mycket viktig för att få en effektiv korridor som kan fungera som spridningslänk.
Svaga länkar i spridningsstrukturen
Kartan visar: de brister som finns i spridningsnätverket för ädellövskog och barrskog. De
svaga länkarna ska beaktas i samband med stadsutvecklingen.
Kartan visar: även sammanhängande stråk av vegetation som möjliggör spridning av fåglar
och andra djur liksom växter.
Spridningskorridorer
Vid utformning av en spridningskorridor är det viktigt att utgå från de inhemska arter som
behöver stärkas. I en spridningskorridor behöver det ofta finnas en variation av träd, buskar
och markvegetation. Bredden på en korridor kan variera och anpassas efter platsens
förutsättningar, men det är lämpligt att utgå ifrån att korridoren ska vara cirka 30 meter
bred. Träd behöver utrymme för att kunna växa, bli gamla och breda ut sig. De djur som kan
använda en spridningskorridor är t.ex. fåglar, insekter och mindre däggdjur. Samtidigt
gynnar en sådan korridor också förutsättningar för spridning av de växter, lavar och svampar
som hör hemma i området. Syftet med en spridningskorridor är att skapa förutsättningar för
att en genetisk variation kan upprätthållas i de länkade naturområdena.
Naturvärden kopplade till vatten
Inom ramen för översiktsplanens temaområde grön-blåstruktur representeras den ”blå”
aspekten nästan uteslutande av frågor kopplade till våtmarker respektive strandskyddet.
Limniska naturvärden, som avser livet i insjöar och andra vattenmiljöer, har hittills inte
behandlats i översiktsplaner, naturvårdsplaner eller grönplaner. I VISS har frågorna
behandlats i olika vattenplaner genom åren.
Vattenplan från 2015 gäller
I nu gällande Vattenplan från 2015 återfinns en åtgärdspunkt under "Delmål natur- och
friluftsvärden" som motsvarar en satsning inom ämnesområdet limnologi och som har
fångats upp i översiktsplanen som ett utredningsområde, nämligen att säkerställa
vandringsvägar för fisk mellan Hjälmaren och Mälaren - se ställningstaganden nedan och
kartlagret "Vandringspassager för fisk" under rubriken "Utredning för skydd". Ytterligare en
åtgärdspunkt i Vattenplanen finns under samma delmål: "Vattenanknutna höga natur- och
friluftsvärden i kommunen kartläggs, samt förslag till åtgärder för att bevara dem tas fram"
och utifrån resultatet från denna kartläggning eventuellt "inrätta limniska reservat där höga
värden konstaterats i kartläggningen". (ej aktuellt som ställningstagande i ÖP.) Från
vattenplanens "Delmål övergödning" om "att etablera minst två våtmarker på kommunal
mark" härstammar två våtmarker i översiktsplanen (norr om Borsöknasjön respektive vid
Klippbergen).
Framtida hantering av naturvårdsaspekter med avseende på limnologi hänvisas
till en framtida revidering av Vattenplanen.
Karta Vattenområden med höga naturvärden
Kartan visar: Våtmarker, vattendrag och sjöar med höga värden för biologisk mångfald samt

platser där fiskvandring bör kunna underlättas.
Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Södermanland 2018
2019 publicerade länsstyrelsen ”Regional handlingsplan för grön infrastruktur i
Södermanlands län”. Syftet med denna är att lyfta landskapsperspektivet och utveckla det
miljöarbete som görs idag. Länsstyrelsen ser handlingsplanen som starten på ett långsiktigt
arbete där många aktörer tillsammans kan stärka den gröna infrastrukturen i länet. De
kunskapsunderlag som Länsstyrelsen tagit fram är regionala, men kan ge värdefull
information om samband i naturen i de olika kommunerna, som det är särskilt viktigt att ta
hänsyn till. Till exempel har några värdetrakter i Eskilstuna kommun pekats ut:
•
•
•

Värdefulla tallskogsområden och ädellövmiljöer inklusive skyddsvärda träd.
Värdetrakterna för naturbetesmarker
Värdetrakten Hjälmaren och Mälaren med deras mynnande vattendrag

Värdetrakter är områden med högre koncentrationer av värden och värdekärnor än
omgivande landskap. Värdetrakterna ska fungera som underlag för prioritering av insatser i
jord- och skogsbruk, naturvårdsinsatser samt som underlag vid prövning och planering.
Om värdetrakter
Att ett område har pekats ut som en värdetrakt medför inte några formella krav på mark och
vattenanvändningen. Det är dock önskvärt att olika aktörer, som t ex kommunerna, tar
särskild hänsyn till naturvärdena som finns i områden som pekats ut som värdetrakter.
Kunskapen om de landskapsövergripande värdetrakterna kommer att behöva fördjupas
genom inventering. Ifall exploatering blir aktuell bör företas lokala analyser av lokala
förhållanden och samband för att kunna bevara och utveckla den gröna infrastrukturen.
Utökade inventeringar kommer att göras från länsstyrelsens sida. Detsamma gäller
ansvarsarter och ansvarsnaturtyper i länet.
Temakarta - Naturvärden i jordbrukslandskapet
Kartan visar: Områden med tät förekomst av biologiskt värdefulla naturbetesmarker.
Naturlandskapet i Eskilstuna kommun
Naturen i kommunen är i hög grad präglad av sina geologiska förutsättningar alltifrån det
mälarnära landskapet i norr med sina stora slättområden via det mosaikartade landskapet i
den så kallade mellanbygden till det höglänta skogslandskapet i söder. De geologiska
förkastningarna skapar fyra storskaliga ”trappsteg” uppåt från Mälarstranden i norr till
Mälarmården i söder. För en närmare beskrivning av naturen i Eskilstuna kommun se länken.
Se förslag till Grönplan för Eskilstuna kommun.
Temakarta - Naturvärden i skogen
Kartan visar: Ek- respektive talltäta skogsmiljöer med särskilt goda förutsättningar för
biologisk mångfald.
Kommunomfattande landskapslanalys
En kommunomfattande landskapsanalys togs fram i samband med planering för vindkraft
2010. I denna delas landskapet i kommunen in i ett 20-tal områden utifrån landskapets
visuella karaktär, där landskapets topografi tillsammans med förekomst av trädvegetation
utgör de huvudsakliga grundvalarna för områdesindelningen. För varje karaktärsområde
finns en bedömning av landskapsbildens ”tålighet” för olika typer av exploatering.
Temakarta - Landskapets huvuddrag
Kartan visar: Sammanhängande områden av likartad karaktär ur främst
landskapsbildssynpunk

Ladda ned Landskapsanalys 2011 del 1 (zip)
Ladda ned Landskapsanalys 2011 del 2 (zip)
Skyddad natur
Den mest värdefulla och känsliga naturen skyddas med stöd av Miljöbalken (en lag). Det
finns ett flertal skyddsformer, varav naturreservat är den vanligaste och mest kända. I
Eskilstuna kommun finns tjugo naturreservat och ett trettiotal biotopskyddsområden. Därtill
finns riksintresseområden där hänsyn krävs vid exploatering.
Se Riksintressen
Se Vad säger lagen?
Läs vidare i delen Genomförande

Vad visar kartorna?
Under rubriken Grön- och blåstruktur / Natur och vatten finns ett stort antal kartlager som
visar naturvärden utifrån en lång rad aspekter. Syftet med att visa dessa kartbilder är att i så
tidiga skeden som möjligt uppmärksamma värdena. Dock ska alltid en inventering av lokala
förhållanden föregå alla slags exploateringsprojekt. Se FAKTA.
Se också Riksintressen
Kartlagren i kartdatabasen
Riksintresseområden, Natura 2000-områden liksom naturreservat, naturminnen och
biotopskyddade områden är skyddade enligt Miljöbalken. De är samlade under rubriken
”Globala och nationella värden”. Beskrivningar till dessa objekt finns i delen Riksintressen
och miljö- och riskfaktorer av översiktsplanen.
Övriga kartlager som visar naturvärden återfinns under rubriken ”Kommunala
naturvärden”. Under rubriken Ställningstaganden - Utredning återfinns planerade men inte
närmare utredda objekt. Naturvärden av kommunalt intresse medför hänsyn i samband med
ändrad markanvändning.
Särskild tillämplighet i samband med planläggning i stadsbygden har - vid sidan om
skyddade områden enligt ovan - kartlagret ”NVI Värdekärnor för naturvård ” (NVI =
Naturvärdesinventeringen enligt SIS-standard). Därtill kommer, främst på landsbygden,
kartlager som visar Nyckelbiotoper och Naturvärdesobjekt, vilka är identifierade och
handhas av Skogsstyrelsen. Andra kartlager som visar naturvärden är de av länsstyrelsen
utpekade värdetrakterna avseende
1/ skogliga miljöer och skyddsvärda träd,
2/ naturbetesmarker,
3/ våtmarker och känsliga vattendrag (bl a föryngringsplatser för fisk) samt
4/ Mälaren och Hjälmaren med mynnande vattendrag. Se ovan ”Regional handlingsplan….”
Riktlinjer kopplade till ändrad markanvändning avseende riksintresseområden, Natura
2000-områden, naturreservat och andra objekt och områden skyddade enligt Miljöbalken
återfinns i delen ”Riksintressen och miljö- och riskfaktorer” av översiktsplanen. I de flesta fall
kräver intrång tillstånd av länsstyrelsen.
För områden kartlagda enligt NVI (definition enligt ovan) samt för nyckelbiotoper och
naturvärdesobjekt samt kommunala naturvärden gäller restriktioner enligt
Ställningstaganden nedan.
Fotograf: Lasse Eisele

Vad visas inte på kartor?
Biotopskydd Biotopskydd enligt Miljöbalken och Förordningen om områdesskydd gäller
generellt för lövträdsalléer, diken, vattensamlingar, odlingsrösen, stenmurar, åkerholmar
och dylika objekt i jordbruksmark. Om någon form av ingrepp i en biotop planeras, måste
dispens från biotopskyddsbestämmelserna sökas hos Länsstyrelsen.
Se också delen Arkitektur och kulturmiljö
Biotopskydd
Biotopskyddet bidrar till att långsiktigt bevara den biologiska mångfalden och att Sverige
uppfyller FN:s konvention om biologisk mångfald, samt de nationella miljökvalitetsmål som
riksdagen har antagit. I Eskilstuna finns det många biotopskydd framförallt i form av alléer,
stenmurar, odlingsrösen, åkerholmar, småvatten och källor.
Det finns två former av biotopskyddsområden:
° Biotoper som har generellt skydd i hela landet. Det är små biotoper som har minskat starkt,
och är värdefulla för växt- och djurarter i ett ofta ensartat eller fragmenterat landskap. De
flesta av dem finns i jordbrukslandskapet - se ovan.
° Biotoper som länsstyrelsen, kommunen eller Skogsstyrelsen i det enskilda fallet får besluta
ska utgöra ett biotopskyddsområde. De finns i såväl skogs- och jordbrukslandskapet som i
sjöar, vattendrag, kust och hav.
Vid all form av exploatering ska alltid hänsyn tas till biotopskyddet. Dispens från
biotopskyddet kan sökas hos Länsstyrelsen. För mer information om biotopskydd - se
naturvårdsverket
Artskydd
Skyddet avser arter som är fridlysta och känsliga för störningar. Riktlinjer enligt
Artskyddsförordningen beaktas regelmässigt i kommunens ärendehandläggning, men
uppgifterna redovisas inte i ett kartlager på grund av att de är sekretessbelagda.
Förordningen medför att en plan inte kan godkännas om den bryter mot artskyddet och
dispensmöjlighet saknas.
Artskyddsförordningen
För mer information om artskydd se naturvårdsverket.se
Fotograf: Lasse Eisele
En kommunal ambition om nationalpark
Sedan flera decennier finns en kommunal ambition att verka för bildande av nationalpark för
Ridö-Sundbyholms-arkipelagen. Området hyser mycket stora och delvis helt unika
naturvärde. Eskilstuna kommun skulle se det som positivt om ett bildande av nationalpark i
Mälaren kom till stånd, eftersom det skulle gynna Mälaren i stort. Planering för
nationalparksavsättning handhas av Naturvårdsverket och beslut fattas av regering och
riksdag. Förutsättningen för inrättande är statligt ägande av marken.
Om kompensation
Sverige har ett åtagande via FN att bevara den biologiska mångfalden. För att totalt sett
klara av att långsiktigt vidmakthålla dessa höga naturvärden kan inte tillåtas, att områden
med stor biologisk mångfald minskar totalt sett. Därför blir det nödvändigt att kompensera
för de skador och intrång som inte kan undvikas.
Fotograf: Vincent Youni
Vad säger lagen?
Två lagar är tillämpliga när det kommer till att säkerställa gröna områden i samband med
fysisk planering - Miljöbalken (MB) och Plan- och bygglagen (PBL).

MB spänner över ett stort antal miljöfrågor. I detta sammanhang lyfter vi de som syftar till
att skydda naturvärden vad gäller både biologiska värden och värden för rekreation och
friluftsliv.
PBL har en direkt koppling till planläggning och därmed till att skapa beredskap inför
ändrad markanvändning. Den utgår ifrån MB, när det kommer till förhållningssätt till
naturförutsättningar. PBL talar om ”ändamålsenlighet” för olika funktioner i fysisk planering,
t.ex. för gröna områden, grönstruktur och ekosystemtjänster.
Läs vidare i delen Genomförande av översiktsplanen
Fotograf: Lasse Eisele
Rekreation och friluftsliv
Grön vardagsmiljö för livskvalitet
Stadens natur och grönska är en av de viktigaste förutsättningarna för ett attraktivt stadsliv.
Som nämnts ger det oss en värdefull miljö för rekreation och är samtidigt en potential för att
bemästra effekterna av klimatförändringen.
Att värna naturen med dess inneboende värden ger förutsättningar för vårt
välbefinnande och vår återhämtning samtidigt som den är en arena för våra
fritidsaktiviteter. Det är i grönområdena som vi möts, kopplar av, leker och lär, promenerar,
cyklar, rastar våra hundar, badar och åker skidor. Tillgång och tillgänglighet till både stadens
parker och de lite mer perifera naturområdena är väsentliga för vår naturupplevelse,
motion, svamp- och bärplockning och andra aktiviteter av betydelse för folkhälsan. En
rikedom i grönska och natur är dessutom en viktig del i Eskilstunas attraktion som besöksort
liksom till att locka hit nya invånare.
Vårt behov av grönska
Rekreation är ett annat ord för återhämtning. Vad som upplevs som avkopplande är
naturligtvis individuellt, men för många ger vistelse utomhus de bästa förutsättningarna.
Stadens parker och grönområden är ovärderliga miljöer i det sammanhanget, vare sig det
handlar om en park i bostadsnära läge eller ett naturområde på lite längre avstånd. Gröna
områden i bostadens närhet stärker också vår motivation till att vistas ute.
Strukturer för rekreation
Samtidigt är parker och grönområden viktiga arenor för möten mellan människor. Genom
strategisk planering kan vi förena vardagslivets olika stråk och mötesplatser med parker och
nära naturområden, och på en mer övergripande nivå binda samman grönområden med
varandra, inifrån staden och ut i de stadsnära landskapen.
Med tanke på att staden ska växa genom förtätning är det viktigt att säkerställa parker i
hela stadsbygden. Därför krävs strategiska överväganden tidigt i planeringsprocessen för att
optimera möjligheterna till samordning av vardagslivets olika funktioner med
grönområdenas olika ekosystem-tjänster. För att undvika att tillgången till parker och
grönområden försämras förutsätts analyser av var i förhållande till bebyggelseområden och
skolor som det finns parker och grönområden liksom hur många som kan förväntas behöva
dela på grönområdena. Även hur en park är utformad, vilka aktivitetsmöjligheter som finns
och hur den sköts spelar roll för om och hur den används och också hur den kan utvecklas.
Hur ser tillgången ut i Eskilstuna?
För att bedöma hur tillgången till grönområden fördelar sig i staden i nuläget likaväl som för
framtida boende i staden har vi utgått ifrån det nyckeltal för tillgång till parker och
grönområden som UN Habitat har utvecklat. Enligt detta ska 15% av landarealen på
stadsdelsnivå (cirka 1 km2) utgöras av parker och grönområden.

Utifrån hur tätheten ser ut i olika stadsdelar kan ytterligare mått och riktlinjer som
relaterar till parker och grönområden behöva tas fram. Detta kommer att ske inom ramen
för förslag till Grönplan för Eskilstuna kommun.
I nuläget ser vi sammantaget att bristen på gröna områden i närområdet är störst för
dem i Eskilstuna stad som bor i flerfamiljshusområden. Denna brist påverkar särskilt barnen.
Sämst tillgång har de som bor i innerstaden, särskilt i Nedre Nyfors, Söder, Centrum samt
Gamla staden och österut, men även i Årby och Munktellstaden. Om man ser särskilt till barn
och äldre är bristen som störst där just dessa grupper är som störst, möjligen med undantag
från Centrum och Gamla staden, som har en äldre genomsnittsålder. Gräsytor för olika slags
bollspel uppvisar brist i samma områden.
Barns infrastruktur i stadsmiljön
Särskilt viktig är närmiljön för barnens lek liksom för äldres och personer med
funktionsnedsättnings möjlighet till utevistelse. För dessa grupper är det parker och
grönområden i bostadsnära lägen - inom 5-10 minuters gångavstånd, det vill säga 200-300 m
– av betydelse. Trygg och säker tillgänglighet och en attraktiv helhetsmiljö med både
grönska, lekplatser och ytor för fria aktiviteter är viktiga. Särskilt höga krav bör gälla i
områden med flerbostadshus.
Skolors tillgång till naturen
För förskolor och skolor har både undervisning och andra aktiviteter i naturen fått ökad
betydelse. Det ger barnen möjlighet att lära, utveckla både motorik och
koordinationsförmåga.
Se också Samhällsservice - skolor och förskolor
Barnperpektiv i stadsbyggandet
Temakarta: Förskolors och skolors tillgång till park och natur
Kartan visar: Arealmässig tillgång till grönområden inom 200 meter från förskolor
(triangelformad symbol) och inom 300 meter från grundskolor (rund symbol), där rött är
sämst och mörkgrönt är bäst
Platser för möten i vardagen
I vardagliga sammanhang, t ex på väg mellan olika målpunkter, ger det kvalitet att passera
en park eller en vacker plats och kanske stanna till, sitta ner och låta barnen leka en stund.
En grönskande och attraktiv vardagsmiljö med lättillgängliga parker och grönområden gör
Eskilstuna till en stad som är attraktiv för boende och besökare liksom att attrahera nya
invånare.
Temalekplatser
Lekplatser som utformats utifrån ett tema kallas temalekplatser. I Eskilstuna finns flera
sådana - ”Upptäckten” i Rinmanparken, ”Rymdlekplatsen” i Årby, ”Beachen” i Torshälla med
flera - strategiskt placerade i kommunen. Temalekplatserna tillför värden för boende och
fungerar samtidigt som besöksmål. På så sätt skapar de identitet åt den stadsdel där de
placeras. Inför utformandet läggs vikt vid att samla in kunskap och önskemål från
närboende, skolor eller specifika målgrupper. Temalekplatserna kan vara helt fristående
eller inrymmas i en befintlig park eller naturområde. Kommunens inriktning är att flera
temalekplatser ska tillskapas i olika delar av Eskilstuna, som i Stadsparken, i kvarteret Viljan
(f d Barnkulturcentrum) och på fler ställen.
Temakarta – Parker och platser för möten i stadsmiljön
Kartan visar: Parker och platser som attraherar många p g a läge eller innehåll och som
därför ger möjlighet att träffa på andra.

Naturupplevelse – en grund för rekreation
Naturområden för dagliga besök är - vid sidan om större strövområden på längre avstånd
från bostadsområden - viktiga för en stads befolkning. Förväntningarna på ostördhet är
högre i större rekreationsområden än i grönområden i närmiljön. Vissa naturmiljöer är mer
efterfrågade än andra. Särskilt attraktiva tycks platser och områden med vattenkontakt vara
som sjöar, åar, bäckar, forsar och fall, men också höjdpartier med utsikt. Attraktivt är också
en mångformig landskapsbild liksom inslag av äldre bebyggelse och andra kulturhistoriska
miljöer. Skogar av naturskogskaraktär liksom ädellövskogar har sin givna lockelse, inte minst
för bär- och svampplockning.
Naturvärden i och nära staden
I nära anslutning till staden finns de tre naturreservaten Kronskogen, Årbyreservatet och
Vilstaskogen. Två av dem är skogsområden av varierad karaktär, medan Årbyreservatet har
en blandning av skog och öppet jordbrukslandskap. Lite längre ut, men ändå i den stadsnära
zonen finns utpekade kärnområden belägna i ett huvudsakligen öppet landskap.
Nåbarheten är viktig
Dessa stadsnära rekreationslandskap är alla nåbara med buss och cykel. De är utvalda för
sina värden ur landskapsbildssynpunkt eller för sina inslag av särskilt attraktiva natur- eller
kulturmiljöer. Dessa områden ska beaktas i samband med planläggning och i vissa fall
säkerställas för rekreation. Avsikten är att dessa områden ska knytas samman med stadens
parker och grönområden till sammanhängande strukturer för rekreation. Ett steg i den
riktningen är förslag på ett tiotal naturreservat i stadens utkanter ämnade för rekreation.
Naturvärden på landsbygden
Besöksmål av olika karaktär finns också på landsbygden för lite längre utflykter. De flesta av
dem är nåbara med buss och i vissa fall inom rimligt cykelavstånd. Det rör sig om både små
områden där natur- och kulturmiljövärden samverkar och om mer storskaliga områden, ofta
med flera överlagrande naturvärden attraktiva för vandring, fågelskådning, bär- och
svampplockning och så vidare. Valet av områden utgår ifrån upplevelsevärden i storskalig
helhet. För enstaka objekt, som också är utpekade på grund av sina biologiska värden, kan
detta värde innebära vissa hänsyn.
Sammanhängande naturområden
Att ett område är utpekat innebär inga inskränkningar i markanvändningen, men avtal med
markägare kan övervägas för t ex siktröjningar, spångning i blöta områden,
uppställningsplatser för bil längs vägar. I princip samtliga områden kan nås med buss under
veckoslut och oftast också via cykelvägar.
Temakarta - Natur- och kulturmiljöer för upplevelse – landsbygden
Kartan visar: Områden med särskilda värden för naturupplevelse på landsbygden. För
närmare beskrivning av områdena - se temakartorna Kommunala naturvårdsintressen och
Skyddad natur.
Bilen
Se även Riksintressen
Anläggningar för sport och idrott
Inom kommunen finns även ett antal anläggningar för sport och idrott, som är nåbara både
med cykel och buss.
Temakarta - Anläggningar för rekreation och idrott
Temakarta - Stråk och leder

Kartan visar: Hur man kan förflytta sig längs stråk i naturmiljö och skilt från bilvägar samt var
tillgängliga utsiktspunkter finns.
Kommunalt ägande eller ej?
När det gäller skogsområden som har eller strategiskt kan bli av värde för att stärka och
bevara en funktionell grön infrastruktur för såväl rekreation och friluftsliv som för att främja
biologisk mångfald kan det vara särskilt motiverat med kommunalt markägande. Inom
ramen för förslag till Grönplan för Eskilstuna kommun kommer friluftsplaner att tas fram för
områden utpekade för friluftsändamål. För sådana områden kan kommunalt ägande vara att
föredra.
Strandskyddet - en särskild kvalitet
Strandskyddet enligt Miljöbalken syftar till att långsiktigt:
1) trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden,
2) bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
Strandskyddet gäller:
•
•
•
•

samtliga stränder vid hav, insjöar och vattendrag oavsett storlek
både i tätort och i glesbygd, oavsett om det finns gott om sjöar och vattendrag eller
inte
oavsett vilka naturtyper eller arter som förekommer
100 meter från strandkanten både upp på land och ut i vattnet, även miljön under
vattnet ingå

På några platser, till exempel i en del tätorter, är strandskyddet borttaget. På vissa platser är
strandskyddet utvidgat till upp till 300 meter från strandlinjen t.ex. längs Mälarstranden.
Karta - Strand med särskilt värde för rekreation och 300 m strandskydd
Kartan visar: Strandområden av särskilt värde för rörligt friluftsliv utöver det generella
strandskyddet på 100 meter från vattenlinjen.
LIS-områden
Så kallade LIS-områden kan pekas ut i områden där tillgången till strandområden är god och
där syftet är att främja verksamheter på landsbygden. Detta förutsätter att allmänhetens
tillgång till strandområden inte försvåras.
° LIS står för "Landsbygdsutveckling i strandnära lägen". Se faktarutan nedan.
° Eskilstuna kommun har inte sett det som prioriterat att se över LIS-områden, då det finns
många vattennära bebyggelseområden och flertalet av dessa redan är detaljplanelagda.
LIS-områden
Möjligheten att peka ut LIS-områden gäller i hela landet, men med vissa undantag. Syftet
med LIS-områden är att främja verksamheter på landsbygden och kan framförallt pekas ut i
områden som har god tillgång till strandområden och där man kan bygga i viss utsträckning
utan att allmänhetens tillgång till stränder hämmas och utan att djurlivet och växtlivet
påverkas negativt. Det kan handla om att en anläggning, verksamhet eller byggnad
långsiktigt bidrar till utvecklingen av landsbygden, t ex anläggningar för turism,
livsmedelsproduktion med anknytning till vatten (t ex fiske), för att stärka servicen på en ort.
Det kan också handla om enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning till befintligt
bostadshus.

Kontakta oss
Kommunens Stadsbyggnadsförvaltning
E-post: stadsbyggnad@eskilstuna.se
Telefon: 016-710 10 00
eskilstuna.se
Eskilstuna stadsutveckling
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