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Vad handlar grönplanen om?
Grönplanen innehåller strategier, riktlinjer och åtgärder för att  
kommunen ska kunna värna och utveckla grön infrastruktur  
och ekosystemtjänster. 

Grönplanen visar kommunens viktiga gröna infrastruktur.  
Den är en förutsättning för hållbar utveckling och en 
viktig byggsten i att utveckla en attraktiv stad. Det gröna 
ska fylla en funktion och inte vara ”det som blev över”. 

I grönplanen finns riktlinjer för kommunens arbete med  
naturvård, stadens grönstruktur och friluftsliv. Här finns  
också konkreta åtgärdsförslag som nya naturreservat, 
parker och fortsatt utveckling av åstråket. 

I översiktsplanen har hänsyn tagits till den gröna 
infrastrukturen där ytor för ny bebyggelse visas. 

Grönplanens riktlinjer och åtgärdsförslag  
stämmer överens med översiktsplanens 
ställningstaganden och ger närmare vägledning  
i arbetet med de gröna miljöerna. 

Besöksnäringen är allt viktigare. Städer med välskötta 
och besöksvänliga parker, friluftsområden, strandmiljöer 
och naturreservat är attraktiva för både invånare och 
besökare. Grönplanen lyfter fram utflyktsmål och 
besöksmål som finns inom den gröna infrastrukturen  
i kommunen.
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Övergripande mål i Grönplanen 
 

Värna och utveckla biologisk  
mångfald och ekosystemtjänster

Ytor för biologisk mångfald och andra ekosystemtjänster 
ska värnas i samband med fysisk planering, lovgivning 
och exploatering. Områden med stort ekologiskt värde 
som behöver skyddas och skötas långsiktigt ska avsättas 
som naturreservat eller biotopskyddsområde.

Skapa en god bebyggd miljö  
med tillgång till bostadsnära natur

En god bebyggd miljö skapas genom att det finns natur 
inom 300 meter från bostaden. Den bostadsnära naturen 
ska ha tillräcklig kvalitet för rekreation och bidra till 
stadens attraktionskraft.

Bevara värdefull 
park- och naturmark

Ny bebyggelse ska inte anläggas på värdefull park- och 
naturmark. Investeringar i ny grönstruktur ska göras 
där det finns brist eller när nya behov uppkommer vid 
omvandlingsprojekt eller nybyggnation.

Tillgängliggöra friluftsliv  
för alla invånare

Alla invånare i Eskilstuna kommun ska ha likvärdiga 
möjligheter att utöva friluftsliv, organiserat eller på 
egen hand. Det ska gälla oavsett nationalitet, etniskt 
ursprung, religion eller annan trosuppfattning, ålder, 
juridiskt kön, könsidentitet eller uttryck, sexuell läggning, 
funktionsnedsättning eller socioekonomisk status.

Vad är grön infrastruktur?
Grön infrastruktur är parker och naturområden  
i ett sammanhängande nätverk:

• ytor med höga naturvärden

• betydelsefulla landskapselement  
som sjöar och rullstensåsar

• skyddade ytor som naturreservat

• planlagda ytor som parker

• utredningsytor och ställningstaganden  

Utveckla och anlägg fler 
sammanhängande stråk  
och leder för friluftsliv

Där det finns behov 
ska nya parker utredas  

och anläggas

Fler gröna stråk 
för rekreation  
ska utvecklas

Eskilstunabor ska ha högst  
300 meter till närmaste  
park eller naturområde

Nya platser och parker  
utformas med mänskliga  

möten i fokus
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Se hela grönplanen och välj själv de lager  
du vill se i grönplanens digitala karta  
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Några exempel på  
ställningstaganden i grönplanen

Åstråket ska 
fortsätta utvecklas

Stadsnära kommunägd  
skog ska skötas så att  

rekreation och biologisk 
mångfald gynnas

Plantering av gatuträd  
ska göras så att det gynnar  

ekosystemtjänster

Dagvattenhanteringen i 
staden ska utvecklas med 

fler gröna lösningar

Förtätning med ny 
bebyggelse ska inte  

ske på parkmark

Svaga samband i 
grönstrukturen ska  

identifieras och åtgärdas

Synkronisera det ekologiska  
och rekreativa i grönstrukturen 

vid ny bebyggelse och i  
planering för rekreation  

och friluftsliv



Naturvård
I arbetet med naturvård inom kommunen är 
biologisk mångfald och ekologiska spridningsvägar 
viktiga. Områden med höga naturvärden och viktiga 
spridningssamband ska därför inte bebyggas. 

Vid fysisk planering ska hänsyn tas till ekosystemtjänster 
och grön infrastruktur. Utredningar som ekosystemtjänst-
analyser, naturvärdesinventeringar och spridningsanalyser 
tas fram vid behov i olika planeringsprojekt. 

Kommunen ska skapa förutsättningar för skolor och 
förskolor att bedriva utomhuspedagogik i skolnära natur.

Stadens grönstruktur
Kommunen ska prioritera investeringar så att utveckling 
av befintliga parker och stråk kan bidra till stadsutveckling 
och kan gynna aktuella projekt.

Grönstrukturen i stadsmiljön ska utvecklas genom fortsatt 
utveckling av åstråket, fler gröna stråk och nya parker där 
det behövs.

Parker ska upplevas trygga hela dygnet och ha en kvalitet 
hela året. De ska utvecklas med hänsyn till platsens 
landskap och historia.

Svaga gröna samband och spridningskorridorer ska 
stärkas med nya trädplanteringar. Gröna gaturum bidrar 
till den gröna infrastrukturen genom att koppla ihop 
parker och naturområden.

Friluftsliv
Alla invånare i Eskilstuna kommun ska kunna ta del av 
friluftslivet genom hela livet. Kommunen ska möjliggöra 
aktiviteter för att främja ett aktivt friluftsliv bland invånare  
i olika målgrupper.

Kommunen ska arbeta för att underrepresenterade 
grupper deltar mer i friluftsliv på utvalda platser och 
områden. Att förbättra tillgänglighet till naturen för 
personer med funktionsnedsättningar är också något 
kommunen ska arbeta för.

Ökad tillgänglighet med kollektivtrafik och via cykelvägar 
till och från friluftsanläggningar och rekreationsområden 
ska utredas.

Kommunen ska utveckla vattennära friluftsliv,  
skärgård och öar.

Naturskolan i Eskilstuna 
Barn- och utbildningsförvaltningens Naturskola har haft 
verksamhet i Skjulsta sedan 1991. Naturskolan inspirerar, 
stöder och utmanar pedagoger i Eskilstunas grundskolor 
att använda sig av uterummet i undervisningen. Exempel 
på teman att välja vid ett besök kan vara; livet i vattnet, 
småkryp, fåglar och däggdjur eller forntiden. 

Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster 
som naturens ekosystem ger människan och  
bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Pollinering, 
vattenreglering och naturupplevelser är några 
exempel.

Ekosystemtjänster brukar delas in i fyra olika typer:

Producerande ekosystemtjänster 
Matproduktion, dricksvatten/rent vatten, 
energiproduktion, genetiska resurser

Understödjande ekosystemtjänster
Biologisk mångfald, vattencykeln, näringscykler, 
fotosyntes, jordbildning

Kulturella och sociala ekosystemtjänster
Hälsa, stadsodling, estetiska värden, rekreation, 
turism, sociala relationer, kulturell mångfald, 
pedagogik, kognitiv utveckling, tysta områden, 
andlig inspiration, kulturarv, platsidentitet, känsla 
av tillhörighet

Försörjande och reglerande ekosystemtjänster
Koldioxidbindning, luftrening, vattenrening,  
vattenreglering, klimatanpassning, reglering 
av ljudkvalitén, erosionsreducering eller 
erosionsskydd, pollinering, sjukdoms- och 
skadedjursreglering 


