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Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Den ska spegla den politiska majoritetens uppfattning 
och beslutas av kommunfullmäktige. Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och 

vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 

Översiktsplanens process  

När en ny översiktsplan ska tas fram inleds arbetet med en aktualitetsförklaring som konstaterar att den gällande planen behöver uppdateras.  

 Steg 1 – aktualitetsförklaring 
I aktualitetsförklaringen ingår att analysera förutsättningarna för utveckling i kommunen. Resultatet sammanfattas i ett program som anger mål och 
inriktning för arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. 

 Steg 2 – dialog 
En viktig del av arbetet handlar om att hämta in idéer och åsikter från invånare, företag, föreningar, myndigheter och andra samhällsaktörer. 

 Steg 3 – samråd 
Alla som vill kan lämna synpunkter på ett första planförslag. Det kallas samråd. Då skickas förslaget ut på remiss till intresseorganisationer, myndigheter och 
andra kommuner. Kommunen bjuder in allmänheten och andra till möten där förslaget diskuteras. 

 Steg 4 – utställning 
De synpunkter som kommer in under samrådet sammanfattas i en samrådsredogörelse. Ett reviderat förslag på översiktsplan skickas sedan ut på remiss igen. 
Det innebär att allmänheten, myndigheter med flera nu har en sista möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

 Steg 5 – antagande 
De synpunkter som kommer in under utställningen sammanfattas och behandlas i ett utlåtande. Planen kan därefter revideras lite innan kommunfullmäktige 
beslutar om att anta översiktsplanen. Efter tre veckor gäller den nya översiktsplanen. Det kallas att den vinner laga kraft. 

 Fortsatt arbete 
När planen har vunnit laga kraft ska den implementeras. Planen följs upp löpande hur den fungerar som vägledning. Den översiktliga 
planeringen fortsätter genom olika typer av fördjupningar.  
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Vad är en samrådsredogörelse?  
 

Samrådet är en stor del av översiktsplaneprocessen och startar när den första tidiga dialogen inleds och avslutas när samrådsredogörelsen 
är skriven. Inom ramen för samrådet sker även avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivningen och samråd om den. Syftet med 

samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. 
 
Samrådsredogörelsen ingår som en bilaga till utställningsversionen av översiktsplanen. Syftet med en samrådsredogörelse är att beskriva hur 
samrådet har gått till och redovisa och bemöta synpunkter som inkommit. Samrådsredogörelsen ska också visa vilka förändringar som skett i 
planen till följd av synpunkter och yttranden. Samrådsredogörelsen avgränsas dock till att presentera en sammanvägning av de synpunkter som 
har relevans för översiktsplanen. Detta för att underlätta läsbarheten och analysen.   
 
Länsstyrelsens roll 

Länsstyrelsen har en särskilt granskande roll av kommunens översiktsplanering enligt plan- och bygglagen. Efter utställningen av planen ska 
länsstyrelsen inkomma med ett granskningsyttrande som redovisar statens syn på kommunens ställningstaganden och som tillhör 
planhandlingen.  

Länsstyrelsen har uppdraget att samlat företräda de statliga myndigheternas intressen i kommunernas planering. Översiktsplanen är arenan för 
dialogen mellan staten och kommun för att bland annat komma överens om hur riksintressena ska tillgodoses. Det ställer krav på tydliga 
besked från staten. 

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska Länsstyrelsen redovisa ett underlag till länets kommuner avseende statliga och mellankommunala 
intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. 

Länsstyrelsen Södermanland har valt att redovisa redogörelsen i två steg; Länsgemensam version och Redovisning av kommunspecifikt 
underlag.  

Se bilaga 1 för samrådsyttrande 
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Hur har samrådet gått till?  
Förslag till reviderad översiktsplan för Eskilstuna kommun, har varit ute på samråd för att få in synpunkter från allmänheten, politiska nämnder, 
föreningar, och myndigheter m.fl. under perioden 11 juni - 30 september 2019.  

Utskick och annonsering  
Samrådsförslaget har under hela samrådstiden varit utlagt på stadsutvecklingswebben (via Eskilstuna kommuns hemsida) för att ge 
kommuninvånare, politiska partier, grannkommuner och myndigheter möjlighet att lämna sina synpunkter. Översiktsplanen är digital i sin 
form. Handlingar har även varit tillgängliga på kommunen i Värjan och Stadshuset, via bibliotek och mötesplatser i olika stadsdelar. Information 
har även funnits på Facebook och filmer på Instagram. Vid en rad tillfällen fanns möjlighet att ställa frågor och diskutera översiktsplanens 
innehåll med representanter från kommunen (se nedan samrådsaktiviteter).  
 
Kommunikationsstrategier 

 Lansering av stadsutvecklingswebben tillsammans med översiktsplanen för att ge helhet och sammanhang 

 Uppsökande - Finnas där människor är, fysiska möten, både fasta platser och mobilt 

 Skapa en ”snackis” på stan/interaktion i sociala medier 

 Engagera olika funktioner inom kommunen och externa samarbetspartners i samtalen för att förankra och öka förståelsen internt. 
 

 Se illustration: Delaktighetstrappan 
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Samrådsaktiviteter  
Under samrådstiden har Eskilstuna kommun genomfört ett antal fysiska möten i syfte att sprida information och ge tillfälle till dialog kring 
planförslaget. Nedan foto från dialog i Evolutionsboden och rundabordssamtal kring planens olika teman.  
 

 

Kanaler:  
Media 
Sociala medier 
Filmer 
Webb 
Utställning mobil lådcykel 
Stortavlorna på stan  
Evolutionsboden i Eskilstuna och Torshälla 
Veckoannonsen 
Fristadssalen  
Värjan 
Torshälla Runt 
Affischer, trottoarpratare osv   
Rundabordssamtal kring planens olika teman på Fristadstorget 
Träffar med politiska partier  
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Råd 
Landsbygdsträffar 
Föreningar 
Nämnder 
Bolag 
Affärsplan Eskilstuna 
Näringslivs webb och Facebook 
Bibliotek och mötesplatser 
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Uppföljning av de tre olika filmerna visade att; Film 1: Eskilstuna växer 11 juni, 450 interaktioner, räckvidd 5200 personer. Film 2: Animerade filmen 28 juni, räckvidd 3000 
personer, 155 interaktioner Film 3: Barnperspektiv 3 juli, 210 interaktioner, räckvidd 3200 personer. Alla tre filmerna har repeterats flera tillfällen under samrådet. 
 
Inlämning av synpunkter  
Synpunkterna på förslag till reviderad översiktsplan har kunnat lämnas på ett flertal olika sätt. Såväl via brev, mail och genom kommentarer på 
sociala medier samt i samband med dialoger genom formulär (digitalt på kommunens läsplattor och på papper).  
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YTTRANDEN SAMRÅD 

Under perioden för samrådet har en stor mängd yttranden kommit in från privatpersoner, organisationer, företag och myndigheter. Dessa har 
lämnat skriftliga synpunkter via hemsidan, e-post eller brev. 

Vad handlar synpunkterna om?  
 
I bilaga 1 presenteras synpunkter i de inkomna samrådssvaren utifrån 
kategorierna 

Samtliga yttranden har arbetsmässigt fördelas inom översiktsplanens 
temaområden:  

A. Länsstyrelsen  
B. Politiska partier  
C. Kommunala nämnder och styrelser  
D. Kommunala råd  
E. Kommunala förvaltningar och bolag  
F. Myndigheter och regionala förbund  
G. Intressegrupper  
H. Lokala utvecklingsgrupper  
I. Mark- och Fastighetsägare och byggföretag  
J. Grannkommuner  
K. Villaföreningar  
L. Enskilda medborgare  
 

1. Allmänt om planen  
2. Utgångspunkter  
3. Framtidens Eskilstuna  
4. Bostäder  
5. Samhällsservice  
6. Transporter  
7. Teknisk försörjning (vindkraft presenteras separat*)  
8. Näringsliv  
9. Grönstruktur (separat*) 
10. Kulturmiljö  
11. Miljö och risk  
12. Riksintressen  
13. Genomförande  
14. Hållbarhetsbedömning  
15. Kommunikation  
16. Kartor, digitala översiktsplanen, användarvänlighet  
 

 

*Parallellt med pågående arbete med översiktsplanen har Grönplanen tagits fram. Dessa inkomna synpunkter har behandlats i båda processerna 
och presenteras därvid separat. En stor mängd material inkom under samråd gällande temat vindkraft vilket presenteras separat.  
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A  4 / 8 För tolkningen av 

hushållningsbestämmelsen i 3 
kap. 4 § miljöbalken (MB) anser 
Länsstyrelsen att detta bör 
framgå: 
- Det är jordnäringen som är av 
nationellt intresse, inte enbart 
marken 
- Markens brukningsvärde är 
centralt för bevarandeintresset 
 
Det finns i dagsläget inte några 
detaljerade underlag över 
brukningsvärdet för länets 
jordbruksmark. Viss information 
kan hämtas från 
Jordbruksverkets webbplats. För 
att ta fram ett lokalt 
bedömningsunderlag, så kan 
exempelvis växtodlingsexperter, 
lantbrukare eller synemän 
anlitas. 
Länsstyrelsen påpekar att det i 
översiktsplanen även kan vara 
lämpligt med strategiska 
ställningstaganden avseende 
jordbruksmarkens användning. 
Det finns fler skäl till att 
förtydliga detta då 
brukningsvärd jordbruksmark får 
tas i anspråk för anläggningar 
som tillgodoser väsentliga 
samhällsintressen om detta 
behov inte kan tillgodoses 
tillfredsställande på annan mark. 

Synpunkten föranleder att planförslaget utvecklas med tydligare beskrivning av vad som avses med ”brukningsvärd jordbruksmark”. Det 
finns strategiska ställningstaganden som ger vägledning för vad som anses vara väsentliga samhällsintressen, kopplade till användningen 
av jordbruksmark, men fler kan övervägas. Det kartlager som visas i planförslaget gällande jordbruksmark är det som Länsstyrelsen 
hänvisar till, från Jordbruksverket. I det vidare arbetet kommer detta att framgå tydligare.  
 
 
 

A 4 Avsaknaden av närmare 
information om de planmässiga 

De planmässiga förutsättningarna och utvecklingsinriktningen för utvecklingsområden utvecklas i planförslaget.  



11 
 

förutsättningarna för enskilda 
utvecklingsområden har gjort att 
Länsstyrelsen i detta skede 
avstår att kommentera dessa 

A 4 Länsstyrelsen delar slutsatsen i 
hållbarhetsbedömningen att det 
är nödvändigt att ta fram 
fördjupningar av översiktsplanen 
eller andra strategiska planer för 
riksintresseområdena Kafjärden, 
Eskilstuna stad, Torshälla stad 
och eventuellt även Tumbo. 

Utifrån synpunkten kommer det förtydligas att strategisk plan kommer tas fram för Eskilstuna centrum, Väster, Sundbyholm samt del av 
"stråk för bebyggelse och transport" som går i Kafjärden, Torshälla huvud.  

A 4 Länsstyrelsen förutsätter att kommande plan för bostadsförsörjning särskilt belyser bostadsbehoven hos nyanlända, ungdomar och äldre och konkretiserar åtgärder för att 
möta behoven i närtid. 
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A  4 / 5 Under flikarna Bostäder och 
Samhällsservice bör olika behov 
och perspektiv t.ex. mellan 
kvinnor och män, flickor och 
pojkar, personer med 
funktionsnedsättning beskrivas. 
Här skulle också 
trygghetsaspekter kunna lyftas. 
Här finns ett bra avsnitt om 
barnet i planeringen, som skulle 
kunna formuleras på liknande 
sätt för andra perspektiv. 

Synpunkten föranleder förtydliganden kring hur olika perspektiv och behov behöver beaktas i planeringen, under avsnitten Bostäder 
respektive samhällsservice. 
 
 

A 10 Alternativet kompakt 
landsbygdsutveckling, som enligt 
hållbarhetsbedömningen 
innebär minskad risk för negativ 
påverkan på riksintressena 
Eskilstuna och Torshälla, men 
eventuellt större risk för negativ 
påverkan på riksintresset 
Kafjärden, bör parallellt utredas 
vidare. Utgångspunkten bör bl.a. 
vara de slutsatser som dras i 
kulturlandskapsanalysen för 
Kafjärden, se nedan. Även 
riksintresset Tumbo kan 
påverkas av föreslagna stråk 
vilket också bör utredas vidare. 
 
Länsstyrelsen delar 
kulturlandskapsanalysens 
slutsatser och anser att man bör 
revidera prioriterade stråk 
(Kafjärden) i översiktsplanen, 
med utgångspunkt i 
kulturlandskapsanalysen och de 
områden som där pekas ut som 
möjliga att bebygga. 

I det vidare arbetet med planförslaget kommer en GIS-baserade utbyggnadsanalys göras för att studera bebyggelsepotentialer i städer, 
orter och stråk. Denna tar hänsyn både till drivkrafter och begränsningar för ny bebyggelse, där kulturmiljö är en av flera ingående 
parametrar. Detta kommer att leda till nya bedömningar av bebyggelsepotentialen i de olika stråken. Därmed kommer synpunkten att 
tillgodoses. 
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A 10 Länsstyrelsen bedömer att 
planförslagets huvudalternativ, 
att kommunen ska växa genom 
att koncentrera bebyggelse i 
strategiska lägen i huvudsak i 
områdena runt stadskärnorna i 
Eskilstuna och Torshälla samt 
Sundbyholm, kan få negativa 
konsekvenser för riksintressanta 
kulturmiljöer och stadsbilden.  
Ur kulturmiljösynpunkt kan 
Länsstyrelsen i detta skede och 
utifrån givna underlag inte ställa 
sig bakom översiktsplanens 
huvudalternativ till utveckling i 
denna del, utan anser att detta 
måste utredas vidare inför 
utställning av översiktsplanen. 
I översiktsplanen bör kommunen 
ta ställning till riksintressena 
Eskilstuna, Torshälla och 
Kafjärden genom t.ex. översyn 
av avgränsningen och analys av 
vilka samlade, eller kumulativa, 
effekter de senaste årens 
nybyggnation har haft. 

Vidare utredning ska göras. Därmed kommer synpunten att tillgodoses. 
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A 10 I översiktsplanen finns enbart 
två generella ställningstaganden 
vad gäller riksintressena för 
kulturmiljö. Länsstyrelsen anser 
att detta är otillräckligt för att 
säkerställa att riksintressena 
tillgodoses. Inom 
Översiktsplanen bör slå fast 
tydliga riktlinjer för kommande 
planering inom riksintressena, 
för att underlätta framtida 
handläggning, planering och 
lovgivning. 
 
Kommunens syn på vad som kan 
skada respektive riksintresse bör 
framgå liksom avsikter, 
rekommendationer och 
ställningstaganden. 
Utgångspunkt bör vara de nya 
kunskapsunderlagen för 
riksintressena. 
 
I översiktsplanen bör det finnas 
tydliga riktlinjer för 
bygglovsprövning på 
landsbygden, som tar hänsyn till 
kulturvärden. Det är särskilt 
viktigt inom t.ex. 
riksintresseområden för 
kulturmiljö där detaljplan 
saknas. 
 

Utifrån synpunkten ska planförslaget utvecklas, både vad gäller generella ställlningstaganden för riksintressen för kulturmiljövård samt 
ställningstaganden som ger vägledning för vidare planering och lovgivning inom respektive riksintresse  

A 10 Nya fördjupade översiktsplaner 
eller andra strategiska planer 
bör ta ett helhetsgrepp på 
utvecklingen vad gäller lägen för 
ny bebyggelse och 
gestaltningsprinciper, beskriva 
hur riksintressena ska 

I de strategiska planer som tas fram ska bebyggelse, gestaltning och påverkan på riksintresse och kulturmiljö säkerställas.  
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tillgodoses och hindras från att 
påtagligt skadas samt hur 
kulturmiljövärden ska tas 
tillvara. 

A 10 För riksintressena Eskilstuna och 
Torshälla bör översiktsplanen ha 
med strategiska 
ställningstaganden kring 
höga/stora byggnader i 
förhållande till stadssilhuetter 
liksom rivning av kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse. På samma 
sätt som övergripande principer 
presenteras för grönstrukturen. 

Planförslaget kommer att utvecklas så att det blir tydligare var i staden höga hus passar. Därmed kommer synpunkten att tillgodoses. 

A 10 De bebyggelsemiljöer i 
stadsbygden och längs 
Mälarstranden som är 
kulturhistoriskt värdefulla och 
ska bevaras bör lyftas fram som 
lokala intresseområden för 
kulturmiljö även i avsnittet 
”kulturmiljö”. De bör 
överensstämma med områden 
som lyfts fram i 
kulturmiljöprogrammet. Även de 
delar av 1900-talets 
bostadsområden som klassats 
som särskilt värdefulla, som 
Årby Norra, Skogsängen, 
Råbergstorp m.fl., bör finnas 
med i punktlistan 
”bebyggelsemiljöer”. En karta 
som visar dessa bör finnas. 

Planförslaget ska utvecklas i enlighet med synpunkten.  
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A 10 Vid omvandling av 
fritidshusområden bör en 
bedömning göras av 
kulturhistoriska värden. 
Fritidshus från 1900-talets första 
hälft börjar uppmärksammas 
tack vare kulturhistoriska 
värden. 

Några fritidshusområden är utpekade i kulturmiljöprogrammet och kommer att redovisas i kartmaterialet. 

A 10 Det är positivt att 
översiktsplanen anger att 
särskilt värdefulla kulturmiljöer 
ska undantas från exploatering. 
Det bör finnas en karta som 
visar dessa områden. 

Utifrån synpunkten ska planförslaget utvecklas så att de särskilst värdefulla kulturmiljöerna som ställningstagandet handlar om ska synas 
i karta, men ställningstagandet ska också ses över. 

A 10 Avsnittet Kulturmiljö bör 
disponeras om/förtydligas, 
gärna utifrån det nya 
kulturmiljöprogrammet. När 
översiktsplanens huvudstrategi 
så tydligt bygger på förtätning i 
kulturhistoriskt värdefulla 
stadsmiljöer och ett av målen 
för den fysiska planeringen 
handlar om att utveckla och 
stärka identitet och kulturmiljö, 
är det viktigt att översiktsplanen 
ger god vägledning till hur 
värdena ska bevaras, användas 
och utvecklas.  
I avsnittet ”Framtidens 
Eskilstuna, stadens rum och 
platser” finns en bra beskrivning 
av kvaliteterna i stadens miljöer. 
Ställningstagandena för en tät 
och levande stadsbygd är 
utmärkta och flera har koppling 
till kulturmiljö. Slutsatserna och 
resonemanget bör därför 
förmedlas även i avsnittet om 

Planförslaget ska utvecklas i enlighet med synpunkten.  
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kulturmiljö, vars 
ställningstaganden bör 
utvecklas. I nuvarande 
översiktsplan finns tydliga mål 
för att tillvarata kulturmiljöns 
värden. Liknande bör finnas i 
den nya översiktsplanen. 
Slutsatser och 
ställningstaganden från det nya 
kulturmiljöprogrammet och 
arkitekturprogrammet bör vägas 
in. 

A 10 De nationella målen för 
kulturmiljöarbetet kan gärna 
vägas in i översiktsplanen. 

Frågan tas med i arbetet 

A 10 Byggnadsminnen och kyrkliga 
kulturminnen med omgivande 
miljöer bör lyftas fram som en 
resurs i översiktsplanen 

Planförslaget ska utvecklas i enlighet med synpunkten. Detta är allmänt beskrivet i den inledande texten och i ”En attraktiv kommun…”. 

A 10 Forn- och kulturlämningar kan 
lyftas fram ytterligare i 
översiktsplanen så att 
lämningarna tas till vara i 
planeringen och 
uppmärksammas som en tillgång 
för skapande av identitet, 
hembygdskänsla, skönhet, 
turistattraktion och 
historiemedvetande 

Planförslaget ska utvecklas i enlighet med synpunkten. Detta är allmänt beskrivet i den inledande texten och i ”En attraktiv kommun…”. 

A 10 Det bör framgå av planen att en 
miljökonsekvensbeskrivning 
eller kulturmiljöanalys kan 
behöva tas fram vid exploatering 
och andra förändringar i 
kulturhistoriskt värdefulla 
områden. 

Planförslaget ska utvecklas i enlighet med synpunkten.  
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A 10 Texten om "kulturminnen" bör 
rättas, så att rätt term används 
och rätt antal anges. Dessutom 
bör kyrkliga kulturminnen 
nämnas samt att kv 
Vapensmeden 1. 
Fristadsreservatet, omfattas av 
anmälningsplikt enligt 3 kap. 6 
kulturmiljölagen 

Kyrkliga kulturminnen finns under egen rubrik i planförslaget och bedöms inte behöva beskrivas ytterligare. I övrigt rättas och 
kompletteras planförslaget i enlighet med synpunkten. 

A 10 Det bör framgå av planen att 
samråd med länsstyrelsen ska 
ske om känd fornlämning finns 
inom 100 meter från en 
planerade byggplats, vid 
nybyggnation, eller när plats för 
tillbyggnad ligger inom 50 meter 
från fornlämning. 

Planförslaget ändras så att länsstyrelsens avståndsriktlinjer framgår enligt synpunkten.  

A 10 Ställningstaganden avseende 
landskapsbild och utveckling på 
landsbygden är tydliga och har, 
liksom ställningstaganden för 
stadsbild, bäring på avsnittet 
”Kulturmiljö” och bör därför 
kunna läsas även där. 

Planförslaget ändras i enlighet med synpunkten. 
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A 10 Länsstyrelsen delar 
hållbarhetsbedömningens 
slutsats att bygglov ska krävas 
för anmälningspliktiga åtgärder 
som solceller, takkupor och 
”attefallshus” i områden som är 
särskilt värdefulla enligt 
kulturmiljöprogrammet samt i 
riksintresseområden för 
kulturmiljövården. Detta bör 
framgå av planen. 

Förtydligande läggs till under avsnitten om kulturmiljö och riksintresse.  
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A 10 Länsstyrelsen vill påpeka att 
prövning enligt kulturmiljölagen 
gäller för ”attefallshus” om de 
ska uppföras inom fornlämning 
eller fornlämningsområde. 

Planförslaget förtydligas enligt synpunkten 

A 10 Länsstyrelsen anser att det vore 
en fördel om 
kulturmiljöprogram respektive 
Arktiekturprogram ges en tydlig 
koppling till översiktsplanen och 
att dess ställningstaganden 
rörande kulturmiljön och 
riksintressen tas med i planen 

Planförslaget utvecklas i enlighet med synpunkten. 

A 7 Vattenverket i Hyndevad 
har utpekats som 
riksintresse för 
vattenförsörjning. 
Samrådsunderlaget saknar 
information om 
riksintresset och behöver 
därför kompletteras. 
Information och beslut 
finn s på Havs- och 
vattenmyndighetens 
webbplats. 

Hyndevads vattenverk redovisas nu som riksintresse för vattenförsörjning.  
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A 7 I planens avsnitt om 
miljökvalitetsnormer för 
vatten görs hänvisningar 
till vattenrespektive 
dagvattenplaner. 
Länsstyrelsen konstaterar 
att det saknas en tydlig 
beskrivning av kopplingen 
mellan översiktsplanen 
och de underliggande 
styrdokumenten. I planens 
generella 
ställningstagande om 
miljökvalitetsnormer 
nämns enbart 
markanvändning, men inte 
vattenanvändning. 

I ställningstagandet ändras till mark- och vattenanvändning. Vattenplanen och dess underliggande 
dagvattenplan har uppgiften att hantera kommunens ansvar mot Vattenförvaltningen, därmed har de samma 
mål som ÖP ifråga om MKN, snarare än att planerna är ordnade i en hierarki. Ett utvecklat kartlager från 
vattenplanearbetet  med vattenförekomster och avrinningsområden samt dess miljökvalitetsnormer ska kopplas 
till ÖP för att tydliggöra och förenkla beaktandet av MKN.. 

A 7 Hållbarhetsbedömningen anger att en fortsatt utveckling av Eskilstuna logistikpark och flygplatsen kan riskera att skada en 
grundvattenförekomst och potentiell 
dricksvattenresurs. Länsstyrelsen anser att detta kan behöva beskrivas närmare i 
planförslaget och att, om så behövs, vägledande ställningstaganden kring hur 
miljökvalitetsnormen för denna förekomst ska iakttas antas.  
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A 7 / 
11 

Länsstyrelsen har inte i 
detta skede underlag nog 
att bedöma påverkan av 
föreslagen nysträckning av 
järnväg på 
miljökvalitetsnormer för 
vatten, men förutsätter att 
hänsyn tas till risken för 
negativ påverkan i den 
fortsatta planeringen. 
Under rubriken 
”Drivmedel”, i fliken 
”Regional utveckling och 
infrastruktur”, omnämns 
behovet av samlad risk- 
och säkerhetsbedömning. 
Länsstyrelsen påpekar att 
detta även behöver 
aktualiseras vid risk för 
påverkan på prioriterade 
dricksvattenresurser. 
I avsnittet ”Eskilstuna 
vatten”, i fliken ”Areella 
näringar”, nämns behov av 
åtgärder  i 
jordbruk för bättre 
vattenkvalitet, men inte 
exempel på hur detta kan 
göras. 
Se även Länsstyrelsens 
synpunkter om vatten 
under rubrikerna 
”Klimatanpassning” 

Tas med i arbetet 
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respektive 
”Vattenplanering”. 
 

A 7 Länsstyrelsen konstaterar 
att planförslaget inte 
behandlas frågan om risk 
för vattenbrist. Planen bör 
kompletteras med en 
redovisning av hur risken 
avses att mötas och 
eventuella vägledande 
ställningstaganden . 

Risk för vattenbrist i den allmänna vattenförsörjningen finns i första hand i de mindre grundvattenbaserade 
vattenverken. Det ska skrivas i texten vilket är att beakta för Alberga och Ärla. För övriga VA-kunder är det 
distributionssystemet som sätter begränsningar för att använda dricksvattnet för bevattning under torrperioder. 
Enskilda vattenbrunnar löper störst risk att drabbas vid torka. Eskilstuna kommun ser att Länsstyrelsens 
regionala vattenförsörjningsplan hanterar den frågan. 

A 7 En långsiktig och tydlig 
strategi för 
bredbandsutbyggnaden är 
viktig för att nå de 
nationella målen i 
regeringens 
bredbandsstrategi.   

Eskilstuna kommun har en strategi för bredbandsutbyggnaden. Länken till det ska tilläggas i översiktsplanens 
text. 
https://www.eskilstuna.se/download/18.3c4905941582ac4a3c13eca/1479213318044/Strategisk%20plan%20f%
C3%B6r%20bredband%20i%20Eskilstuna%20kommun%20Antagen%20KF%202016-06-15.pdf 
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A 7/11 Länsstyrelsen anser att det 
bör framgå i planen att vid 
nybyggande av bostäder 
utanför 
verksamhetsområde för 
allmänt  VA ska hänsyn tas 
till möjligheten att 
omhänderta enskilt 
avlopp. Vid utbyggnad vid 
större bostadssamlingar (> 
20 bostäder), bör 
kommunen utreda hur VA 
ska hanteras på ett 
miljömässigt optimalt sätt. 

Detaljplanekrav för fler än 4 nya bostäder fångar detta.  

A 7 I planens avsnitt om 
dricksvattenförsörjning 
görs hänvisningar till 
vattenplan respektive plan 
för dricksvatten och 
avlopp. Länsstyrelsen 
konstaterar att det saknas 
en tydlig beskrivning av 
kopplingen mellan 
översiktsplanen och de 
angivna styrdokumenten. 

Planen för dricksvatten och avlopp (VA-planen) hanterar kommunens ansvar enligt Vattentjänstlagens sjätte 
paragraf om att inrätta verksamhetsområde för allmänt VA för befintliga bostäder som har behov av va-
lösningar i ett större sammanhang. Vid revidering av översiktsplanen ska VA-planen beaktas och på samma sätt 
ska översiktsplanen beaktas vid revidering av VA-planen. Vid planering av åtgärder på den allmänna 
anläggningen ska en avstämning göras med intentionerna i översiktsplanen. Förändringar av den allmänna VA-
anläggningen anpassas till intentionerna i översiktsplanen i sin utformning och dimensionering. När VA-planen 
upprättas och revideras ska behov av detaljplan bedömas för de områden som planeras ingå i 
verksamhetsområde för allmänt VA och vara ett underlag för prioritering av detaljplaner. Utbyggnad av allmänt 
VA för befintlig bebyggelse styrs av Vattentjänstlagen, men ytterligare utveckling av området styrs av 
översiktsplanen och detaljplaner.  



25 
 

A 7, 8 Länsstyrelsen anser att 
planens redovisning av 
framtidsperspektiv för 
vattenfrågor behöver 
utvecklas vad gäller 
planering och hushållning 
av vattenresurser för olika 
användningsområden. 
Bland annat behöver 
frågan om ett framtida 
ökat vattenbehov på 
grund av planförslagets 
prognoser om 
nyetablering av 
verksamheter och växande 
befolkning behandlas. 

Utredningar pågår under våren 2020 för att åstadkomma en bättre beskrivning ut av vad planförslaget ställer för 
krav på det framtida vattenbehovet. 

A 7 Planen kan även behöva 
belysa jordbrukets 
framtida vattenbehov 
utifrån förutsättningar för 
vattenuttag, effektivare 
vattenanvändning, 
magasinering och 
nödvattenförsörjning.  

Jordbrukets framtida vattenbehov bör hanteras av Länsstyrelsens regionala vattenförsörjningsplan.  

A 7 Ställningstagandet under 
rubriken ”Vatten och 
avlopp”: ”Kommunen 
respektive dess VA 
huvudman ska säkerställa 
strategiska mark och 
vattenområden för en 
eventuell 

Näshultasjön är en del av planeringen för reservvatten, men inte huvudspåret. Kommande vattenskyddsområde 
finns preliminärt markerat i ÖP-kartan. Även andra möjligheter till reservvatten genom sammankoppling med 
närliggande kommuner undersöks. För att bättre kunna hantera störningar av råvattenkvaliteten utreds fler 
barriärer i vattenverket. Det ger inte avtryck i kartan över Eskilstuna kommun.  
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reservvattentäkt”.  
Länsstyrelsen 
efterfrågar mer 
information i 
översiktsplanen kring hur 
och när detta kommer att 
inkluderas i planering. 
 

A 7 Ett ställningstagande görs i 
planen om att ”det ska 
finnas fastställda och 
aktuella 
vattenskyddsområden och 
föreskrifter för såväl de 
kommunala som större 
enskilda 
vattentäkterna..” 
Länsstyrelsen notarer att 
detta även är en åtgärd 
planerad för 2015-2016 i 
Vattenplanen. 
Länsstyrelsen 
rekommenderar att ett 
tidsbaserat mål sätts upp 
för när detta ska vara 
genomfört . Exempelvis 
inom 3 år för kommunala 
vattentäkter och inom 5 år 
för större enskilda. 
 

Tidplan för arbetet med att fastställa vattenskyddsområden för de kommunala vattentäkterna behöver 
revideras i samband med att vattenplanen revideras, vilket kommer att ske 2021. 
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A 7 Under rubriken 
”Vattentäkter” anges att 
”Ingen näringsverksamhet 
är förbjuden i någon av 
skyddszonerna”. 
Länsstyrelsen  påpekar att 
det finns verksamhet som 
kan förbjudas och det 
varierar mellan 
skyddsområden. I 
vattentäktszonen är i regel 
all annan verksamhet än 
just 
vattentäktsverksamhet 
förbjuden. 

Formuleringen utgick ur texten. 

A 6 Trafikverket noterar att 
översiktsplanen redovisar 
alternativa markreservat 
för omdragning av Sala- 
Oxelösundsbanan (f.d. 
TGOJ) i ny sträckning, 
utanför stadskärnan. En 
sådan åtgärd skulle ge 
förutsättningar för fler 
bostäder i staden, 
samtidigt som stadsmiljön 
i stort blir mindre 
bullerutsatt. 
Dessutom skulle 
trafiksituationen i staden 
förbättras, bl.a. vid 
Stålforsbron. I dagsläget 
finns emellertid inga 

Eskilstuna kommun är medveten om att detta inte finns i planerna än, men översiktsplanen reserverar mark 
med långsiktigt perspektiv och det innebär att inte alla gånger finns dem projekten redan i en investeringsplan. 
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resurser avsatta i 
Trafikverkets nationella 
investeringsplan för en 
järnvägsombyggnad. 
Trafikverket har heller 
inget utredningsunderlag 
som stöder en ny 
lokalisering och kan därför 
inte ta ställning till något 
av markreservaten. 
 

A 6/12 Länsstyrelsen 
understryker vikten av att 
planen tydligare behöver 
redovisa vilka faktorer 
som ska beaktas för att 
undvika att den 
riksintressegrundande 
transportfunktionen 
påverkas negativt.  

Översiktsplanen beskriver detta i delen riksintresse under rubriken "Trafikslagens anläggningar" 

A 6 Kommunen har tagit fram 
en bullerutredning och ett 
åtgärdsprogram varför 
Länsstyrelsen bedömer att 
det som föreslås 
medverkar till att MKN för 
omgivningsbuller enligt 5 
kap. MB följs. 
Planförslaget bör 
kompletteras med länkar 
till bullerutredning 
respektive åtgärdsplan . 
 

Karta ordnad och dokument finns p å eskilstuna.se 
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A 6 Idag är utvecklingen för 
många verksamheter att 
man i allt högre grad ska 
klara sig utan egen 
lagerhållning. 
Länsstyrelsen påtalar att 
detta, sammantaget med 
ett framtida ökat antal 
godstransporter, 
kan  skapa behov av 
uppställningsplatser för 
farligt gods vid väg eller 
järnväg. Kommunens 
planering  bör ta höjd för 
det ökade behovet och 
säkerställa att dessa 
förläggs till ur risksynpunkt 
säkra platser. 

VId Eskilstuna logistikpark i Kjula och E20 uppförs nu tre stycken sk ADR-platser vilket är platser för säker 
uppställning av fordon med farligt gods. Området är instängslat och har serviceanläggning för 
förarna.  Möjlighetern för liknande anläggningar för framtida behov finns vid logistikplatserna Folkesta och 
Gunnarsskäl. 

A 6 Trafikverket har i bilagt yttrande påpekat att krav ska ställas på att gällande 
bullerriktvärden ska klaras vid nybyggnation och större ombyggnader, ett påpekande som Länsstyrelsen ställer sig bakom.  
 

A 6 I bilagt yttrande från 
Trafikverket beskriver 
verket att även om 
kommunens mål 
angående fördubbling av 
antalet resor med 
kollektivtrafik mellan år 
2015 och 2030 uppfylls, så 
kommer också antalet 
bilresor inom kommunen 

Den problematiken finns redan beskriven i översiktsplanens förslag, både i inledningen av transportsdelen och 
under rubriken biltransport. 
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att öka i takt med en ökad 
befolkningsmängd . 

A 6 Länsstyrelsen delar 
Trafikverkets bedömning 
och välkomnar att 
kommunen nu avser att ta 
fram en trafikplan och en 
cykelplan. Länsstyrelsen 
anser att det i 
översiktsplanen bör 
framgå hur kopplingen ser 
ut mellan dessa 
styrdokument och 
översiktsplanen och hur 
styrdokumentens 
ställningstaganden 
kommer att tillämpas vid 
efterföljande 
detaljplanläggning och 
lovgivning . 

Vad det gäller Transport och mobilitet har Översiktsplanen 6 kompletterande dokument som gäller och det 
är trafikplan, cykelplan, kollektivtrafikplan, trafiksäkerhetsplan, parkeringsstrategi och bullerplan, vissa ut av 
dem  ska revideras dem kommande åren och dem andra är aktuella. Vi kommer att lägga till en illustration i 
delen transporter som visar hur dem hänger ihop.  

A  14 / 3 
/ 10 

Länsstyrelsen understryker 
vikten av att i planen integrera 
och hantera de miljöaspekter 
och kvarstående risker för 
negativ påverkan som 
miljökonsekvensbeskrivningen 
identifierar. Det kan bland annat 
gälla ambitionen att koncentrera 
bebyggelse i områden runt 
stadskärnorna och stråken 
genom Kafjärden där 
konsekvensbeskrivningen pekar 
på att detta kan få negativa 

Slutsatserna från den strategiska hållbarhetsbedömningen förs kontinuerligt in i arbetet med planförslaget. 
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konsekvenser för riksintressanta 
kulturmiljöer 

A 14 Under bedömningens rubrik 
”Klimatpåverkan och 
resurshushållning” anser 
Länsstyrelsen att det saknas ett 
avsnitt om hushållning utifrån 
ett vattenresursperspektiv. I ett 
sådant kan redogöras för vilka 
konsekvenser i planen 
föreslagen förändring av mark- 
och vattenanvändning, får för 
kommunens vattenresurser och 
särskilt 
grundvattenförekomsterna. 
Länsstyrelsen hänvisar i 
sammanhanget till Boverkets 
rapport om fysisk planering för 
en trygg dricksvattenförsörjning. 

Noteras 

A 14 Planförslagets inriktning på att 
möjliggöra för omvandling av 
fritidshusboende till 
permanentboende samt enstaka 
ny bebyggelse på landsbygden 
kan generera ökad biltrafik. 
Länsstyrelsen påpekar att detta 
behöver beaktas i 
hållbarhetsbedömningen. 

Noteras 

A 14 I hållbarhetsbedömningen anges 
att en utvecklad flygplats inte 
bedöms påverka kulturmiljö och 
landskap. Länsstyrelsen påpekar 
att området för Logistikparken 
har till stora delar undersökts 
arkeologiskt. En betydelsefull del 
av Eskilstunas äldsta förhistoria 
med lämningar efter boplatser 

Noteras 
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som är 6–7000 år gamla har 
tagits bort. Ytterligare 
exploatering öster om 
logistikparken skulle däremot 
innebära en risk för att fler 
lämningar behöver tas bort. 

A 14 Länsstyrelsen anser att planen 
bör redovisa en mer detaljerad 
sammanställning av hur planens 
förslag påverkar möjligheten att 
nå de för kommunen relevanta 
miljömålen. Stöd i detta arbete 
finns att tillgå i rapporten 
Miljökvalitetsmålen i den fysiska 
planeringen. Målen bör alltså 
inte enbart tas upp i 
miljökonsekvensbeskrivningen/h
ållbarhetsbedömningen, utan 
integreras i översiktsplanen, 
vilket inte tydligt framgår i 
planförslaget. 
Hållbarhetsbedömningen lyfter 
till viss del fram de för- och 
nackdelar förmiljömålen som 
planen innebär. Det är dock 
utifrån hållbarhetsbedömningen 
svårt att få en överblick över hur 
olika delar av planens förslag 
påverkar olika miljömål. 
Identifierademiljöaspekter 
kopplat till miljömålen kan 
därför utvecklas och förtydligas 
både i hållbarhetsbedömningen 
och översiktsplanen. 

Utifrån synpunkten ska den strategiska hållbarhetsbedömningen utveklas så att bedömningen mot miljömålen blir mer detaljerad. 
Miljömålen, kopplat till Agenda 2030, kommer att beskrivas bättre i själva planhandlingen, under utgångspunkter. Eskilstuna kommun 
har valt att arbeta med en digital översiktsplan för att öka läsbarheten och kunna använda möjlighten att länka för vidare läsning, vilket 
kommer att användas för att bättre integrera hållbarhetsbedömningen i planen. 

A 14 Miljömålet ”Skyddande 
ozonskikt” har utelämnats i 
hållbarhetsbedömningen, 
orsaken framgår inte. Kopplat till 
översiktsplanen är det viktigt att 
det exempelvis finns möjlighet 

Avgränsingen av relevanta miljömål gjordes i samråd med Länsstyrelsen,men utifrån synpunkten ska detta förtydligas och motiveras i 
hållbarbetsbedömingen. : 
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att lämna in begagnade 
kylanläggningar för 
omhändertagande för att 
minska risken av att ämnen från 
dessa läcker ut. Även minskad 
biltrafik är en positiv faktor, 
eftersom bilavgaser även 
innehåller ämnen som är 
skadliga för ozonskiktet. 

A 14 Länsstyrelsen delar 
hållbarhetsbedömningens 
slutsats att alternativ ”B” har 
föreligger risk för att lämningar 
från den äldre förhistorien, som 
ännu ligger oupptäckta, kommer 
att påverkas. En arkeologisk 
förstudie kan ge ett bättre 
underlag för att bedöma 
konsekvenserna av en östlig 
dragning. Störst konsekvens för 
kulturmiljö och landskapsbild 
eftersom den inkluderar både en 
västlig och östlig sträckning. 
Länsstyrelsens menar att det 
västliga alternativet riskerar att 
skada riksintresset påtagligt. Det 
östliga alternativet med en ny 
korridor innebär också en 
betydande risk för negativ 
påverkan, men berör inte några 
utpekade riksintressen för  
kulturmiljövården. Här 

Noteras 
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B '3 / 4 Stråkbegränsningarna när det 
gäller bostadsbyggande ska 
skrotas samt strandskyddet 
revideras på kommunnivå så att 
fler kan bo där de önskar. 

Synpunkten föranleder en översyn av beskrivningen av stråkstrukturen, och ställningstagnadena kopplade till den, ses över, för att ge 
dem ett tydligare utvecklinsfokus. Det vill säga lyfta fram att syftet med dem är att underlätta bebyggelse på landsbygden, på dessa 
platser. Samtidigt kvarstår ÖP inriktning på att kommunen är restriktiv mot nya bebyggelseområden utanför denna struktur, som är 
enbart av enkilt intresse, om det inte är motiverad av till exempel företagande eller generationsboende. 
 
När det gäller strandskyddet finns inga förslag på LIS-områden utpekade i planförslaget. 
 
 

B 3 Begränsa förtätningen av 
Eskilstuna tätort, innan 
livsmiljön, livskvaliteten blir dålig 
och attraktiviteten försämras 
och invånarna söker sig bort 

Synunkten föranleder ingen ändring. Planförslagets inriktning är att förtätning inte får  ske så att tillgång till kvalitativa utemiljöer, tex 
attraktiva parker, torg eller gångstråk, minskar. Boendets innemiljö ska klara dagsljuskraven och att bullernivåer inte överskrids. Detta 
säkerställs dels genom plan- och bygglagen och miljöbalken vilket detaljplanering, bygglovgivning följer. Arkitekturprogrammet som tas 
fram fördjupar kunskapen om arkitektur och stadsplanering hur vi ska samla de ekologiska, social och ekonomiska aspekterna av fysisk 
planering. Kulturmiljöprogrammet ger kunskapsunderlag för värdena i vår kulturmiljö.  
 
 

B 3 Bygglov ska ersättas med 
anmälningsplikt utanför 
detaljplanelagt område 

Synpunkten föranleder ingen ändring. I Plan- och bygglagen kap 9 finns bestämmelser om lovpliktens omfattning.  

B  4  / 3 
/ 8 

Det behövs skarpare formulering 
som värnar jordbruksmark. Tex, 
ges bygglov på jordbruksmark 
som ej varit i bruk under en lång 
tid, och där marken ej passar för 
nutidens storskaliga jordbruk. 
Med ändrade förutsättningar i 
jordbruket pga klimatet bör all 
jordbruksmark skyddas. 

Se svar på nr 20 
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B 4 Man bör inte bygga på 
jordbruksmark utan välja andra 
lämpliga platser, i första hand i 
landsbygdstätorterna och i 
stråken mot dessa. I enstaka fall 
kan man tillåta bostadsbyggande 
även utanför stråken t.ex. när 
det gäller generationsboende 

Synpunkten föranleder inte någon ändring då den är i linje med planförslaget. 

B 4 Omvandling av fritidshus till 
permanenta bostäder kommer 
att leda till en glesare stads-
struktur och att transporterna 
kommer att öka 

Omvandling av fritidshusområden är en fråga som kommunen enbart delvis har rådighet över. I planförslaget uppdateras 
planeringsområde för bostäder för att tydligare lyfta fram de områden som omvandlas utifrån en viljeinriktning i ÖP. Omvandling i övriga 
områden beskrivs som fakta att förhålla sig till. 

B 4 Möjliggör för såväl bostäder som 
samhällslokaler på marken vid 
Mälarsjukhuset 

Ett utredningsområde för samhällsservice, samt bostäder har läggs till i planförslaget.  

B 4 Bostadsplaneringen ska ske med 
blandade boendeformer där 
integrering och utjämnande av 
sociala skillnader står i fokus. 

Synpunkten föranleder ingen ändring, eftersom den bedöms ligga i  linje med planförslaget. Se bland annat svar på nr 56 
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Det finns ett stort behov av 
ekonomiskt överkomliga 
bostäder i olika storlekar.  
Arkitektoniska, gröna och 
kulturhistoriska värden är en 
självklarhet att ta hänsyn till vid 
allt byggande. 

B 4 Vid nybyggnation skall höga krav 
ställas på hållbara byggtekniker, 
materialval, 
energieffektivisering. Vid 
upphandling är det något som 
kommunen vågar ställa krav på. 

Se svar på nr 56 

B 5 Stenkvista socialdemokratiska 
förening anser att möjligheterna 
för ett mindre äldreboende i 
Hällberga ska utredas, till 
exempel på kommunens mark 
vid Norra Stationsvägen i 
anslutning till cykelbanan, eller 
vid Uddvägens början mellan 
gamla landsvägen och 
nuvarande landsväg.  

Synpunkten föranleder ingen ändring. Översiksplanen pekar inte ut var enskilda verksamheter, som äldreboenden eller skolor ska ligga, 
om det inte är nödvändigt för att säkra tillräcklig mark i lägen med stora behov och hög konkurrens om marken. Planeringen och 
lokalisering av äldreboende sker i kommunens lokaplaneringsprocess, baserat på detaljerad data om hur behovet ser ut, utifrån 
översikstplanens vägledande principer. 

B 5 Inför F-9-skolor på 
serviceorterna Kjula och Alberga 

I dag finns inte tillräckligt stort elevunderlag för att utöka skolorna i Alberga och Kjula till att omfatta årskurs f-9. En svårighet med att 
utöka skolor till att omfatta högre årskursers är att det finns högre krav på specialklassrum, vilket gör att sådana skolenheter behöver 
vara större. Däremot är Kjula skola aktuellt för en utbyggnad för att kunna ta emot fler elever. 

B 5 Vid byggnation av nya förskolor, 
skolor och äldreboenden bör 
placering av köken samt 
storleken på grönytor noga 
beaktas 

Synpunkten föranleder ingen ändring då det i relevanta delar bedöms ligga i linje med planförslaget. 
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B 5 Vi instämmer i att vid 
lokalisering av äldreboende ska 
maximalt avstånd på 100 meter 
till park eller natur eftersträvas. 
Kommunen behöver samverka 
med landstinget för den 
geografiska placeringen av 
vårdcentraler och 
familjecentraler. Särskilt 
familjecentraler behöver 
planeras in i områden där 
antalet barn är många och 
behoven stora. 

I vidarearbetetningen av planförslaget har ställningstagandet av maximalt avstånd till park elle natur ersatts av ställningstagande som 
visar på vikten av vegetation i närheten av äldreboenden. 

B 5 Vid lokalisering av nya skolor 
och förskolor ska man där det är 
möjligt välja platser som bidrar 
till etnisk och socioekonomisk 
integration  

Synpunkten är i enlighet med planförslaget. 

B 5 Skolor och förskolor ska inte 
placeras i centrum, med tanke 
på bland annat utemiljö och 
trafik 

Synpunkten föranleder ingen ändring.  
 
Planförslaget slår fast principer som ska vara vägledande vid lokalisering av skolor och förskolor. Dessa fokuserar på vikten av tillgång till 
lek- och grönytor, närhet till omgivande bostäder samt (för äldre grundskoleelever och gymnasieelever) god tillgänglighet med 
kollektivtrafik. Det står också att skolor i mindre tätorter ska värnas så långt som möjligt.  

B 5 Blåljus på landsbygden måste 
kvalitetssäkras 

Frågan tas med i arbetet 

B 10 För att kunna hantera och 
bevara de värdefulla 
kulturmiljöerna är kunskap om 
miljöernas värden en 
förutsättning. Byggnader och 
anläggningar som vittnar om 
kommunens industrihistoria 
värnas och utvecklas särskilt. 
Även sentida byggnationer t ex 
Fröslundaområdet och 
miljonprogrammet i Årby har 
kvaliteter som måste värnas 

Planförslaget kommet att utvecklas med redovsiningar av värdefulla kulturmiljöer, bland annat dem som nämns i synpunkten. Därmed 
kommer synpunkten att tillgodoses. 
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B 10 Bilda kulturreservat av 
Fristadsreservatet 

Skyddsformen kulturreservat har tillkommit framförallt för att skydda kulturlandskap inklusive bebyggelse och är inte användbart här 

B 10 I den centrala småstaden är 4–6 
våningar typiska och bör 
respekteras vid förtätning, med 
hänsyn till riksintresset för 
kulturmiljö 

Se nr 100 

B 10 Ett exempel på tillämpning av 
varsamhetskravet är att 
tegelfasaderna som är 
karakteristiska i Årbyområdet 
ska renoveras och bevaras. 

Frågan hanteras i ett aktuellt bygglovsärende, och är inte en översiktsplanefråga. 

B 10 Tillåt höga hus i centrala 
Eskilstuna och i 
"Fristadsreservatet" 

Se nr 100 

B 10 Odlingslandskapet som omger 
Eskilstuna och Torshälla har 
höga kulturhistoriska värden 
genom de synliga historiska 
sambanden i landskapet, ofta 
från förhistorisk tid som måste 
tas hänsyn till vid placering av 
byggnader 

Synpunkten föranleder ingen ändring eftersom den är i linje med planförslaget. 

B 7 Uppmuntran till att solel 
främjas vid ny- och 
ombyggnation. Fjärrvärme 
förordas vid 
exploateringsavtal. Vi vill 
se att en solcellspark 
skapas .  

I översiktsplanens förslag finns det inget ställningstagande som hindrar en sådant initiativ som kan väl vara 
privat eller kommunallt. 
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B 7 Här vill vi lägga till 
utnyttjande av gröna tak 
för att minska problem 
med dagvattenhantering. 

Det finns en stor mångfald av dagvattenlösningar, översiktsplanens förslag hindrar inte någon ut av dem. 

B 6 •
 Parkeringspl
ats i Nyfors  

Parkeringsbehovet för resecentrum ingår i utredningarna och analyserna för hela resecentrum. I detta skede av 
projektet behöver alla ytor kring resecentrum hållas öppna för olika typer av markanvändning. ÖP kommer 
således inte att peka ut något specifik parkeringsgarage utan anger i stället hela området för utredningsområde 
för resecentrum (där parkering är en funktion som behandlas).  

B 6 • Viadukt 
över järnvägen vid 
Stålforskorsningen  

Frågan bereds 

B 6 • Stärka 
cykelbanor  i centrala 
Eskilstuna 

Översiktplanen i delen transporter pekar på  en målstyrdplanering  där målet för färdmedelsfördelning är högst 
prioriterad och planeringsprinciperna som yteffektiva transportmedel, prioritering av hållbara färdmedel och 
fyrstegsprincipen är avgörande för att nå målet. Samtidigt finns det i cykelplanen en vision för cykelvägar i 
centrum  som kompleterar översiktsplanens inriktning. 

B 6 • Jobba för 
ökad framkomlighet för 
alla trafikslag   

Överiksplanens ställningstaganden lägger grunden till ökad framkomlighet i Eskilstuna kommun transportsystem 
och dem kompletterande dokument så som cykelplanen, kollektivtrafikplanen, m.m. jobbar med frågan på ett 
djupare sätt. 

B 6 • Rondell vid 
Mått Johanssons Väg/Gap 
Sundins  väg 

Överiksplanens ställningstaganden lägger grunden till ökad framkomlighet i Eskilstuna kommun transportsystem 
och dem kompletterande dokument så som cykelplanen, kollektivtrafikplanen, m.m. jobbar med frågan på ett 
djupare sätt. 

B 6 • Kommunen 
ska verka för att skapa 
bilparkeringsplatser i 
parkeringsgarage samt för 

Detta är en ställningstagande i förslaget, som komplettering läggs til en länk till parkeringsstrategin och 
parkeringstal. 
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samutnyttjande i 
parkeringsanläggningar . 
Vid exploatering ska 
kostnaden för 
parkeringsplatser 
åskådliggöras  

B 6 • Stärka 
trygghet och trafik vid 
Djursgårdsskolan/Mälarsju
khuset   

Den här fråga hör till trafiksäkerhetsplanen, samt pågår ett arbete med en vägplan för väg 53 som innehåller 
åtgärder på denna plats. 

B 6 Översiktsplanen saknar en 
ringlinje för buss, men 
även tvärförbindelser 
samt var bussfilerna 
skall vara på kartan?  
 

Utredningar pågår och det är kollektivt trafikplanen som ska fördjupa sig i frågan. 

B 6 Under stycket som berör 
transport -cykel skulle 
borde det stå något om 
cykelmotorvägar 
eller pendlarstråk.   
 

En beskrivning angående detta läggs till i översiktplanen samt som hänvisning  till cykelplanen där frågan 
behandlas på ett djupare sätt. 
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B 6 En av kommunens 
viktigaste uppgifter inför 
framtiden är att bli 
fossilfritt och minska 
bilanvändandet. Här 
behöver ÖP betona en 
snabbare och kraftigare 
utveckling av hållbara 
resor såsom buss och 
cykel .  
 

I delen transporter beskrivs inriktningen för en målstyrdplanering som stöd till snabbare utveckling. Där beskrivs 
bl. annat målet för färdmedelfördelning, prioriteringen av transportslag, yttefektiva och 
kapacitetstarka transportmedel och fyrstegsprincipen som hög prioriterade verktyg för att bemöta kraven som 
Agenda 2030, Fossilfritsverige 2050 och klimatmålen ställer på Eskilstuna Kommun. 

B 6 Även om elbilar  ökar i 
kommunen byggs 
fortfarande oftast in 
parkeringsplatser för vart 
tredje hushåll i stadsnära 
bostäder.  
 

Noteras 
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B 6 Järnvägssystemets 
utvecklingsbehov med 
fokus på de sträckor som 
ligger inom Eskilstuna 
kommun behöver utredas. 
Redan idag pågår olika 
utredningar om hur 
järnvägen ska dras om 
framöver. Vänsterpartiet 
vill i samband med det 
vara tydliga med att 
resecentrum ska fortsätta 
ligga centralt och 
persontrafiken ska 
fortsätta gå genom  
centrum .   

Placeringen av det framtida resecentrum (om det visar sig att det behöver justeras något från dagens läge) ska 
även fortsättningsvis vara i direkt koppling till dagens stadskärna och persontåg ska även fortsättningsvis 
ankomma till Eskilstunas mest centrala del. 

B 6 En satsning på Eskilstuna 
flygplats är både dum och 
riskabel.  

Konsekvenserna av en eventuell flygplatsutveckling kommer att utredas i översiktsplanens 
hållbarhetsbedömningen och i texten som finns i transrportdelen kommer flygverksamheten beskrivas bättre 
utifrån dess påverkan på det fysiska miljön. 

B 7/11 Vänsterpartiet anser att 
hantering av dagvatten i 
samaband med 
klimatförändringar främst 
gällande placering av 
översvämningsytor, 
våtmarker och 
utjämmningsmagasin 
måste beskrivas bättre och 
presenteras i kartor. 

Hantering av dagvatten ingår i dagvatten-och vatten planen för kommunen och närmare beskrivningar om 
placering av kommande översvämningsytor, våtmarker och utjämmningsmagasin kommer därför att 
presenteras där. 
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B 6, 8 Utvecklingen av 
resecentrum är avgörande 
för arbetspendling, 
studerande och 
besökande. Det ska ha en 
central placering. 
Utformningen av det 
offentliga rummet och ett 
levande centrum har stor 
betydelse både för 
invånarna och för 
besökande. Förutom en 
aktiv centrumhandel 
behöver centrum fyllas 
med fler upplevelser, där 
nya och attraktiva lokaler 
för biograf/filmstad kan 
vara en del av utbudet.  

Noteras 

B 8 Eskilstuna behöver företag 
utanför tätorten som står 
stark i den nationella och 
globala konkurrensen 
samtidigt som man skapar 
jobb lokalt. Kommunen 
behöver även 
landsbygdens gröna 
näringar, där klimatsmart 
mat och förnybar energi 
produceras. Men då måste 
bland annat hanteringen 
av mark för 
näringsverksamhet bli 
snabbare och 

Noteras 
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renhållningen bör även 
anpassas bättre för 
näringsliv på landsbygden, 
med till exempel tätare 
eller mer flexibel 
upphämtning av 
verksamhetsavfall. 
Utanför tätorten finns en 
näringslivsgren med stor 
utvecklingspotential.  

B 8 Vi vill att det blir enklare 
att driva företag och nyttja 
de fördelar som det 
innebär att verka utanför 
tätorten.  

Noteras 

B 8 Underlätta för företag att 
ställa om till ett hållbart 
näringsliv För att skapa en 
hållbar samhällsutveckling 
spelar näringslivet en 
avgörande roll, men staten 
och kommunerna måste 
bereda vägen. Eskilstuna 
Energi och Miljö bör 
arbeta aktivt med att 
erbjuda företag flexibla, 
moderna och 
behovsanpassade 
energitjänster och -
lösningar. Kommunen bör 
även underlätta ytterligare 
för de företag som önskar 
producera sin egen energi. 

Noteras 
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B 8 Vi vill erbjuda, i första 
hand, företag tomträtter 
med elanslutning för 
solelsproduktion på i 
övrigt obyggbar mark, till 
exempel den sluttäckta 
deponin på Lilla Nyby. 

Noteras 

B 8 Serviceföretag och 
småindustri med flera 
lokaliseras i stadsnära 
lägen för att minimera 
transporter och möjliggöra 
samnyttjande av 
transportlösningar så att 
miljöpåverkan minimeras. 
Ytkrävande verksamheter 
och miljöstörande 
industrier lokaliseras 
utanför staden med 
närhet till viktig 
transportinfrastruktur. 
Vänsterpartiet är positiv 
till utveckling av 
infrastruktur för laddning 
av elbilar och utbyggnaden 
biogas.  

Noteras 

B 8 Besöksnäringen är viktigt 
och kan beskrivas som den 
näring som bäst kan 
erbjuda störst variation av 
arbetstillfällen för 
individer med olika 
utbildningsbakgrund. 

Noteras 
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Därmed fungerar 
besöksnäringen både som 
tillväxt- och 
integrationsmotor. 

B 14 Målkonflikter behöver belysas 
mer, tex mellan flyg och 
övergripande miljömål agenda 
21, jordbruksmark-bebyggelse 
till förmån för samhällsintressen, 
handel och ökad konsumtion- 
resurshushållning och 
kretsloppstänket 

Noteras 

B  14 / 1 Den pågående globala 
klimatkrisen, kräver det en 
annan ton i planen och att 
kommunen tar det på allvar. 
Planen fångar inte, såsom 
forskningen menar, hur snabbt 
omställningen måste ske. 

I avsnittet "Utgångspunkter" i planförslaget framgår att översiktsplan ska bidra till FN:s globala hållbarhetsmål enligt Agenda 2030, en 
hållbar utveckling och uppfyllandet det globala klimatavtalet utifrån FNs klimatkonvention (Parisavtalet). Samtidigt tar översiktsplanen 
höjd för klimatförändringarnas effekter och resonerar om olika riskscenarier. I avsnittet "Riksintressen, miljö och riskfaktorer" beskrivs 
klimatförändringens konsekvenser ur översvämningssynpunkt. Planförslaget revideras så att texterna som beskriver Agenda 2030 och 
kommunens hållbarhetsmål, samt klimat under avsnittet "utgångspunkter" utvecklas. Fler konsekvenser av klimatförändringarna kan 
beskrivas under avsnittet "Riksintressen, miljö och riskfaktorer". 

B  8 Underlätta möjligheterna 
att driva företag i hela 
kommunen  

Det har i revideringen av Öp 2030 varit en politisk inriktning att arbetet inom Affärsplan utgör referensgrupp och 
Översiktsplanen är lyhörd för ev. inspel som kan ha koppling till mark- och vattenanvändnigen.  



47 
 

B 8 Ta bort alla gröna ytor där 
detaljplanen medger 
industriområde (ta bort 
gröna ytor inom planlagda 
industriområden?) 

Se grönstruktur 

B  8 Näringslivet har en stor 
koppling till omställning. 
Här skall ÖP ge tydliga 
signaler om att vi i 
Eskilstuna skall styra mot 
återbruk och hållbar 
konsumtion. I 
industriområdena skall det 
finnas specifika 
återvinningscentraler som 
är utformade och 
anpassade efter 
företagens behov. Vid 
skötsel av kommunens 
eget skogsbruk skall 
hyggesfritt vara den 
rådande normen. 

Noteras 

B  6, 8 Vi vill att man verkar för 
Tågstopp i Kjula. Vi tror att 
det kan underlätta 
tågresande på 
Stockholmståget då det är 
lättare att parkera i Kjula 
än i Eskilstuna eller 
Strängnäs. Kan kanske 
också underlätta för 
arbetsresor till ELP. 

Noteras 
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C 3 Torshälla stadsdelsnämnd anser 
att det är bra att Torshälla stad 
omnämns som en av 
utvecklingsnoderna tillsammans 
med Kvicksund och Sundbyholm 
som tätorter. Nämnandet av att 
bland annat Torshälla stad har 
förutsättningar för en större 
utveckling vad gäller 
tillkommande bostäder och 
verksamheter, är välkommet 
och kräver sin planering och 
utveckling/bevarande av 
serviceutbud med mera. 

Synpunkten föranleder en översyn av hur Torshälla stad beskrivs i planförslaget. Viljeinriktningen att Torshälla ska växa mot Mälaren 
förtydligas och potentialen för ny bebyggelse av bostäder i Torshälla och i stråket upp mot Mälaren synliggörs.  

C 3 Torshälla stadsdelsnämnd anser 
att "bevarande av 
boendekvaliteter, ge 
förutsättningar för företagande 
samt utveckla förutsättningar 
för hållbara kommunikationer, 
inklusive bredband", behöver 
vara prioriterade även utanför 
Torshälla tätort 

I och med en allmän språklig bearbetning av förslaget har meningen som avses tagits bort.   
 

C 3 Stadsbyggnadsnämnden anser 
att ställningstaganden under 
fliken Framtidens Eskilstuna är 
vaga och behöver förtydligas. Till 
exempel från Tät och levande 
stadsbygd ”De delar av 1900-
talets bostadsområden som vid 
inventering klassats som särskilt 
värdefulla, bland annat 
miljonprogramsområdena.  
 
Stadsbyggnadsnämnden anser 
att ställningstagande saknas 
under stycket ”stadsbild-stadens 
karaktär” ex hur man ska 
hantera stadsbilden med höga 

Synpunkten föranledeler följande ändringar : 
- ställningstaganden under fliken Framtidens Eskilstuna  som rör utfomning och kulturmiljö förtydligas, och flyttas till fliken Kulturmiljö. 
 
- ställningstagande som tydligare visar förhållningssätt till höga hus kopplat till stadsbilden och riksintressen för kulturmiljövård 
formuleras baserat på pågående analyser.  
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hus. Kan förtydligas eller 
referera till att en analys pågår. 

C 3 Stadsbyggnadsnämnden anser 
att ställningstagandet "Vid ny 
bebyggelse om fler än tre hus 
utanför tätort kan kommunen 
komma att kräva 
detaljplanläggning." -  bör ev. 
omformuleras till "Vid ny 
bebyggelse om utanför tätort 
kan kommunen komma att 
kräva detaljplanläggning." Så det 
inte blir diskussioner ex om det 
söks av olika markägare eller i 
omgångar. 

Planförslaget ändras i enlighet med synpunkten. 
 
Enligt lagstiftningen ska bebyggelse prövas med detaljplan om åtgärden gäller en ny sammanhållen bebyggelse, om det finns behov. 
Sammanhållen bebyggelse är minst tre byggnader, men det är inte antalet som avgör om det finns behov av detaljplan utan vilken sorts 
åtgärder som ska utföras, hur omfattande de är, åtgärdernas omgivningspåverkan, behovet av att samordna fysiska förhållanden och att 
reda ut ansvarsfrågor. Handlar det om en etappvis utbyggnad är det rimligt att också en begränsad första etapp i en exploatering prövas 
med detaljplan. 
 
 

C 3 Torshälla stadsdelsnämnd ser 
hellre att krav på detaljplan vid 
ny bebyggelse utanför tätort 
gäller från sex hus, istället för 
tre.  

Se svar på 11 

C 4 Torshälla stadsdelsnämnd vill se 
fortsatt byggnation i 
Mälarbaden med småhus och 
utnyttja den redan påbörjade 
byggnationen längs med 
Mälarstranden 

Synpunkten föranleder utpekade av ett nya omvaldnlings respektive utbyggnadsområde för bostäder i norra Mälarbaden, Mälby samt 
Ängsholmen i forma av komplettering av befintlig bebyggelse, i enlighet med pågående detaljplanering. 

C 4 Torshälla stadsdelsnämnd anser 
att byggnation från golfbanan 
mot Wäsby är ett 
utvecklingsområde 

Synpunkten föranleder att potentialen för ny bostadsbyggelse i området synliggörs på övergripande nivå. Ett nytt utredningområde pekas 
ut i närheten till Torshällaån.  Torshälla huvud som aktuellt för en strategisk plan, i syfte att konkretisera hur potentialen kan tas till vara 
och identifera nya områden för bebyggelse.  
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C 5 Grundskolenämnden yttrar att 
behovet av utbyggnad av 
framtida förskolor, skolor finns 
med i materialet, vilket är bra. I 
detta tidiga läge är det viktigt att 
ange ungefär hur många 
verksamheter som finns med i 
planeringen. Det är bra att det 
fortfarande är öppet för hur stor 
varje förskola, grundskola och 
gymnasieskola ska vara. 
Grundskolenämndens 
bedömning av materialet är att 
våra verksamheters behov 
tillgodoses när staden växer. 

Synpunkten föranleder ingen ändring, eftersom den bedöms ligga i  linje med planförslaget,  

C 5 Torshälla stadsdelsnämnd vill 
lyfta möjlighet för äldreboende i 
Mälarbaden eller längs 
Mälarstranden. 

I vidarearbetetningen av planförslaget pekas Torshälla huvud ut för utbyggnad av bostäder. Detta bör utredas vidare i en strategisk plan, 
som tydliggar hur bebyggelsen kan lokaliseras och utformas. Möjligheten för äldreboende i Mälarbaden kan undersökas i denna process.  
 
 

C 5 Grundskolenämnden anser att 
texten under rubriken 
Grundskola bör det läggas till att 
"grundskolan består av fyra olika 
skolformer, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola och 
fritidshem" Det bör också 
nämnas att skolor bör placeras 
så att de är lätta att nå med 
kollektivtrafik 

Planförslaget ändras i enlighet med synpunkten 

C 5 Servicenämnden anser att 
måltidsservice bör vara delaktiga 
i lokalförsörjningsprocessen i 
översiktsplanearbetet 
tillsammans med våra 
kundförvaltningar, för att kunna 
söka samordnade placeringar av 
nya verksamheter för att dessa 
ska kunna nyttja samma kök. 

Kommunens enhet för måltidsservice är delaktiga i kommunens lokalförsörjningsprocessen.  
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C 5 Grundskolenämnden anser att 
ställningstagandet om att 
mindre grundskolor kan 
inrymmas i bottenvåningen på 
flerbostadshus ska tas bort 

Synpunkten föranleder ingen ändring.  

C 5 Torshälla stadsdelsnämnd anser 
att det bör förtydligas att 
biblioteksverksamheten i 
Eskilstuna avser hela Eskilstuna 
kommun 

Planförslaget ändras i enlighet med synpunkten. 

C 5 Torshälla stadsdelsnämnd anser 
att biblioteksverksamheten i 
Torshälla bör ha likvärdig service 
som stadsbiblioteket i Eskilstuna 

Ansvaret för folkbiblioteksverksamheten i Eskilstuna är fördelad mellan kultur- och fritidsnämnden och Torshälla stads nämnd. Dessa 
nämnders inriktning för utbud och utveckling av biblioteksverksamheten finns beslutad i Biblioteksplan för Eskilstuna 2017-2021. 

C 5 Grundskolenämnden anser att 
texten om barnomsorg på 
obekväma arbetstider bör inte 
peka ut på vilka verksamheter 
detta idag erbjuds, eftersom det 
är under översyn 

Planförslaget ändras i enlighet med synpunkten. 
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C 5 Grundskolenämnden anser att 
ordet bygga ska bytas mot ordet 
öppna i texten om Gymnasium, 
så att den lyder ”I Eskilstuna 
kommun finns tre kommunala 
gymnasieskolor och beslut om 
att öppna en fjärde, samt fyra 
fristående gymnasieskolor.” 

Planförslaget ändras i enlighet med synpunkten. 

C 5 Grundskolenämnden anser att 
det är mycket viktigt att 
ställningstagandet om att 
kommunen ska behålla de 
centralt belägna 
skolfastigheterna inte försvinner 

Synpunkten föranleder ingen ändring. 

C 10 Torshälla stadsdelsnämnd anser 
att Eskilstuna stads historia 
beskrivs i detalj, och även 
Torshälla bör beskrivas. 

Planförslaget ändras utifrån synpunkten 

C 8 Det är önskvärt med 
satsningar på att behålla 
och etablera nya företag 
även i Torshälla för en 
levande stadskärna och 
vara ett underlag som ger 
förutsättningar för 
överlevnad av 
tjänsteföretag, handel och 
restauranger i Torshälla.  

Översiktsplanen gäller för hela kommunen och därmed Torshälla.  

C 8 Hänvisa gärna till 
Utvecklingsplan för 
Torshälla där speciell 
satsning planeras för 
centrum i Torshälla.  

Hänvisning till Utvecklingsplanen för Torshälla finns med i samrådsmaterialet, men ska förtydligas. 

C 8 Överlag i bilagan 
Näringsliv omnämns 
Torshälla endast vid några 

Samrådsmaterialet ses över och förtydligas kring Eskilstunas båda städer. 
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få tillfällen, men dock inte 
som stad som i andra 
delar av Översiktsplanen, 
generellt saknas det text 
om de två städerna och 
bilder över Torshälla samt 
karta som beskriver 
handelsstråket i Torshälla.  

C 8 När text beskriver ”En 
utveckling av handeln i 
centrum eftersträvas”, så 
uppfattas texten som 
endast centrala Eskilstuna 
det samma för sidan 21 
med karta över centrala 
Eskilstuna. 

Samrådsmaterialet ses över och förtydligas kring Eskilstunas båda städer. 

C 8 Eklunda i Torshälla 
omnämns som ett 
industriområde där i första 
hand mindre etableringar 
kan inrymmas. Fler större, 
ev. nya, områden för 
företagsetableringar bör 
identifieras i Torshälla, till 
exempel ett tilltänkt 
etableringsområde 
fortsättning söderut mot 
Klippbergen. 

Eskilstuna erbjuder mark med goda kommunikationer i strategiskta lägen för mer ytkrävande och större 
verksamheter. I närheten till Torshälla ligger Gunnarskäl som är ett sådant område.  

C 8 Besöksnäringen stärker 
varumärket Eskilstuna och 
där vill vi lägga till text om 
varumärket Torshälla. 

Noteras 
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C 8 Biblioteket i Torshälla är 
en infopoint som utpost 
för turistbyrån i centrala 
Eskilstuna. Detta skulle 
kunna utökas till exempel 
Ebeling muséet och 
Mälarbadens camping. 

Noteras 

E 7 En viktig parameter är att 
detaljplanelägga områden 
som ligger på gränsen till 
att omfattas av paragraph 
6 i vattentjänstelagen, dvs 
ny eller tillkommande 
bostadsbebyggelse som 
medför området uppfyller 
kriterierna i gällande VA-
plan. Motiv till behov av 
detaljplan är ur EEM-VA:s 
perspektiv att ta ett 
samtal och långsiktigt 
grepp över omfattning och 
utbredning av befintlig och 
tillkommande bebyggelse 
samt forutsättningar och 
konsekvenser för den 
allmäna VA-anläggningen i 
tidigt skede samt att 
samordna planeringen av 
ny bebyggelse med VA-
planen........ Ett specifikt 
område i kommunen där 
EEM-VA jobbar frekvent 
och återkommande med 

Hanteras som ställningsstagande i bostadsdelen. 
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anslutningsfrågor är 
området Ingespjuta samt 
stråket mellan Eskilstuna 
tätort och Sundbyholm. 
ÖP pekar ut området inom 
600 m från Mälarvägen 
som ett primärt 
utbyggnadsstråk, men det 
saknas krav på detaljplan i 
förslaget. EEM-VA ser 
gärna att zonen med 
detaljplanekrav för 
nybebyggelse utvidgas till 
att omfatta 
utvecklingsstråket mot 
Sundbyholm. 

E 7 Planeringsområden för 
bostäder finns utpekat i 
samtliga 
vattenskyddsområden. Att 
planlägga för bostäder 
behöver inte utgöra en 
betydande risk för 
vattenförsörjningen 
föruttsatt att man bygger 
på rätt sätt. 
Vattenskyddsföreskrifter 
kan medföra särskilda 
kravv för att långsiktigt 
säkerställa ett skydd av 
vattentäkten. Det ställs ex. 
högre krav vid 
genömförande av 

En ställningstagande angånde detta förmuleras inför granskning. 
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byggprojetk inom ett 
grundvattenskyddsområde
. Bland annat medför 
föreskrifter och 
dagvattenpolicy extra 
hårda krav på 
dagvattenutformningen 
och att bra material 
används. Betydelsen av att 
ny bebyggelse i 
vattenskyddsområden 
utreds i detaljplan är 
därför extra stor. 

E 7 Förslag på förtydligande 
av kartlagret för 
skyddsområden 
vattentäkt: ordet 
grundvattenskyddsområde 
ska anges där detta avses. 

Noteras 

E 7 Befintliga 
vattenskyddsområden där 
skyddsföreskrifter behöver 
arbetas om för att grunda 
sig på gällande lagstiftning 
är Alberga, Ärla och 
Hyndevad grundvattentäkt 
(pågår). För allmänna 
vattentäkter ska i första 
hand VA-huvudmannen 
ansöka om att inrätta 
vattenskyddsområden hos 
kommunen, som beslutar 
om dessa. 

Texten  läggs in i förslaget. Klart/Eva 
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E 7 Vattentäkt i Bälgviken 
saknar 
vattenskyddsområde, men 
där ska vattenverket på 5 
års sikt stängas ner. En ny 
ytvattentäkt planeras i 
Näshultasjön, där 
vattenskyddsområde 
behöver faställas. 

Klart/ Eva 

E 7 Det är viktigt att inkludera 
aspekten biologisk 
mångfald för 
vattenanläggningar i 
stadsmijlö. Förslag att 
lägga till det i 
ställningstagande punkt 1 
vattenanläggningar i 
stadsmiljön utformas på 
ett sätt som gynnar 
stadsbilden och som 
bidrar till estetiska 
upplevelser, rekreation 
och biologisk mångfald 
samt där så är lämpligt 
även för barns lek. 

Utifrån synpunkten ska ställningstaganet uppdateras så att den överrenstämmer med dagvattenpolicyn 
(remissversion): Dagvattenhanteringen ska, utifrån förutsättningarna på platsen, berika bebyggelsemiljön med 
avseende på estetiska upplevelser, rekreation, lek, naturvärden och biologisk mångfald.  

E 7 Illustrationen/kartan som 
visar sammanhängande 
grönstruktur och viktiga 
kopplingar bär 
kompletteras med en 
förklaring till viktiga 
kopplingar, särskild i 
relationen till det 

Processen med att ta fram en grönplan  för Eskilstuna kommun pågår, grönplanens kartmaterial presenterar 
frågan på ett djupare sätt. 
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befintliga 
dagvattensystemet. Inom 
ramen av dagvattenplanen 
har nya områden för 
möjliga 
dagvattenanläggningar 
tagits fram, vilket har 
samråtts med tjänstemän 
som jobbat med 
grönplanen. 

E 7/11 Hyndevad vattenverk 
utgör riksintresse för 
anläggningar för 
vattenförsörjning enligt 3 
kap 8 & andra stycket 
miljöbalken. Detta bör 
framgå i översiktsplanen.  

Framgår nu. 

E 7 EEM-VA anser att det är 
viktigt att betöna att 
skyfallshantering ska 
integreras i 
dagvattenplanering. 
Förslag att förtydliga detta 
i ställningstagande. 

Noteras 

E 7 EEM-VA föreslår också att 
formuleringen 
"Skyddsföreskrifterna och 
åtgärdsprogrammet 
samverkar". utgår. Det är 
två skilda lagstiftningar. 

Formuleringen ändras i ÖP förslaget inför granskning. Klart/Eva 

E 7 Hällberga och Näshultas 
reningsverk vore stryckas i 
text och karta. 

Klart i text. 
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E 7 Varianter av godkänt 
avlopp... förslag på 
ändring av text 
"Kommunalt vatten och 
avlop i form av en 
gemensamhetsanläggning 
utanför 
verksamhetsområdet för 
allmänt VA: Det enskilda 
ledningsnätet och 
utbyggnaden till den 
kommunala huvudledning 
sker via 
samfällighetsförening. 
Enskilda fastigheter kan 
ansluta till den 
kommunala 
huvudledningen som en 
avtalskund". 

Texten ändras i förslaget inför granskning. 

E / I 3 Eskilstuna kommunfastigheter 
anser Kvicksund och Torshälla 
och Skogsängen bör även de 
beskrivas på liknande sätt som 
Väster. 

Planförslaget ändras i enlighet med synpunkten. 

E / I 4 Eskilstuna kommunfastigheter 
(Kfast) stödjer kommunens 
ambition att skapa 
förutsättningar för ett utökat 
bostadsbyggande i 
kollektivtrafiknära lägen. Det är 
också positivt att den 
kommunala servicen skall 
utvecklas samt att natur- och 
kulturmiljöer skall bevaras. 
 I det fortsatta arbetet med 
planen behöver dock 

Den planeringsmässiga höjden på 15 000 bostäder ska inte ses som en målsättning till 2030, utan som en beredskap, och en insikt om att 
Eskilstuna kommer att nå denna storlek förr eller senare. En planeringsmässig höjd ger beredskap för en fortsatt hög efterfrågan och ger 
långsiktighet i planeringen som gynnar Eskilstuna. 
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konsekvenser av föreslagen 
utveckling och markanvändning 
tydligare beskrivas. Föreslagna 
utbyggnadsområden kan 
påverkas av konjunktur, 
efterfrågan och statlig 
bostadspolitik m.m. vilket gör 
att bostadsutbyggnadstakten 
behöver en konsekvensanalys 
som visar hur framtida tillväxt 
motsvarar 130 000 invånare, 15 
000 bostäder och 18 000 
tillkommande arbetstillfällen 
fram till år 2030. 

E / I 4 Eskilstuna kommunfastigheter 
ser positivt på 
befolkningsutvecklingen som 
beskrivs under rubriken "väx 
med oss" och är intresserade av 
att se hur de bostäderna är 
fördelade i kommunen 
geografiskt och till antal per 
område. 
Eskilstuna kommunfastigheter 
påpekar också att under 
avsnittet "utbyggnadsstrategi" 
behöver kommunen ha planer 
som motsvarar det stora 
bostadsbehovet bland 
kommunens invånare. 
Beräkningsmodell som visar vart 
och hur många bostäder som 
planeras behövs, och antal 
bostäder per område. 

Utifrån synpunkten ska avsnittet utbyggnadsstrategi ses över så att den istället för att referera innehållet i nuvarande utbyggnadsstrategi 
slår fast behovet av fortsatt planering i kommande utbyggnadsstrategier. 
 
Under rubriken utbyggnadsstrategi refereras inriktningen i nuvarande utbyggnadsstrategi. Utbyggnadsstrategin behöver dock kunna 
aktualiseras med kortare mellanrum än översiktsplanen, för att kunna vara ett verktyg i genomförandet. 
 
De planmässiga förutsättningarna och utvecklingsinriktningen för utvecklingsområden utvecklas i planförslaget.  
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E / I  4 / 13 Eskilstuna kommunfastigheter 
ser det som positivt om 
utveckling sker i följande 
områden:  
-     Odlaren längs med 
Odlarvägen som en fortsättning 
på redan detaljplanerad 
bostadsmark. 
-    Skogstorp vid gamla 
sågverkstomten. 
-    Kjula 
-    Balsta 
-    Viptorp 
-    Slottsbacken 
-    Nötknäpparen 
-    Mesta Mejseln 
-    Slagsta 1:1 
-    Området mellan Eskilstuna 
och Torshälla 

Synpunkten föranleder ingen ändrig i planförslaget utan bedöms i sedvanlig process med planbesked. 

E / I 4 Eskilstuna kommunfastigheter 
stödjer skrivningarna om att 
"stadsbildsaspekter ska väga 
tungt både vid placering av nya 
byggnader och vid val av 
arkitektur, byggmaterial, 
konstnärliga inslag, 
ytbeläggningar, 
belysningsarmaturer samt 
möbler i det offentliga rummet. 
Bebyggelsekaraktären varieras 
med fördel för att undvika 
monotoni. En arkitektur och 
stadsbyggnadsidé ska alltid 
presenteras i tidiga skeden. 
Utformning och placering av ny 
bebyggelse ska göras med 
särskilt stor varsamhet i 
förhållande till omgivande 
bebyggelse inom 
riksintresseområdena i 
Eskilstuna och Torshälla. I tidigt 

Planförslagets avsnitt om bostäder kommer att förtydligas med avseende på potential för nya bostäder med hänsyn taget till olika 
värden, till exempel kulturmiljö. Därmed kommer synpunkten att tillgodoses. 
 
Planförslagets formulering innebär att man ska stor hänsyn till befintliga kulturmiljövärden men ändå utveckla stadens kvaliteter. Det 
betyder att förtätning måste göras mer kvalitativt och medvetet, och att förutsättningarna för till exempel täthet varierar. Gällande 
arkitektoniska krav så måste långsiktigt perspektiv på arkitektur och dess användbarhet nu och i framtiden alltid vägas mot kortsiktiga 
investerings-kostnader. Arkitektur av hög kvalitet är inte direkt avhängig av höga kostnader utan av en gemensam ambitionsnivå och 
målbild, med kloka val och prioriteringar för de inblandade. 
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skede i detaljplaneprocessen 
görs en bedömning av behovet 
av kvalitetsprogram/ 
gestaltningsprinciper." men 
efterfrågar en konsekvensanalys 
av detta med tanke på 
huvudprincipen om att förtäta 
och bygga inifrån och ut i staden 
då det ger vissa begränsningar i 
utformningen av ett nytt 
kvarter.  
Eskilstuna kommunfastigheter 
påtalar att det delvis finns en 
målkonflikt mellan höga 
arkitektoniska krav och behovet 
av ekonomiskt överkomliga 
bostäder. 

E / I 4 Kommunfastigheter påtalar att skrivningen om 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" står i strid med remiss-förslaget till riktlinjer för förskola och skola där remissen visade på att 
barnkonsekvensanalysen inte skall vara med.  

E / I  3 / 10 Eskilstuna kommunfastigheter 
stödjer skrivningarna om att 
"arkitekturen ska präglas av hög 
kvalitet och spegla samtida 
behov, kunskap och vilja. Ny 
bebyggelse ska medvetet 
förhålla sig till den omgivande 
bebyggelsens olika karaktärer i 
fråga om höjd, täthet och 
formuttryck liksom till 
kulturhistoriska aspekter" men 
anser att det viktigt att klargöra 
vad som avses med hög kvalitet 
och vem det är som avgör vad 
som är hög arkitektonisk 
kvalitet.  

Synpunkten gäller arkitekturprogrammet. I arkitekturprogrammet redovisas hur kommunen ser på kvalitet, långsiktighet och 
arkitektonisk verkshöjd. Vad som menas är att göra medvetna val utifrån förutsättningar och mål med projekten som definieras i en 
arkitektur-och stadsbyggnadsidé. Den slutgiltiga bedömningen om vad som är bra och kvalitativ arkitektur görs på 
stadsbyggnadsförvaltningen med stadsarkitekten som huvudansvarig för gestaltningsfrågor. 
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E/F 11 Skyfalls karteringen måste 
integreras i 
dagvattenplaneringen på 
något sätt, exempelvis i 
kapitel översvämningar, 
ras- och skredrisk samt 
beskriva hur tas 
informationen i dessa 
kapitel vidare vid 
detaljprövning 

Skyfallskarteringen och dess påverkan kommer att beskrivas närmare under kapitel översvämningar, ras- och 
skredrisk. Vidare arbete krig dessa risker samt integreringen i planeringen kommer att tas med till 
dagvattengruppen. 

F  4 / 8 Trafikverket påpekar att det 
saknas områdesspecifika 
beskrivningar av föreslagna 
omvandlings- utbyggnads- och 
utredningsområden m.a.p. antal 
bostäder vilket gör det svårt att 
ta ställning till hur kapaciteten 
på vägnätet kommer att 
påverkas.  

Se svar på 26 

F 4 / 6 Trafikverket ser en viss risk att 
ny enstaka bebyggelse på 
landsbygden samt omvandling 
av fritidshusområden kommer 
att leda till att fler blir 
bilberoende och pekar på 
behovet av att ta ett större 
grepp i samband med framtida 
detaljplanearbete, till exempel 
genom att utredningar kring 
möjligheter att förbättra 
kollektivtrafiken till området 
liksom frågor gällande skolskjuts 
och hemtjänst mm. Trafikverket 
välkomnar också tidiga dialoger 
då några av deras vägar eller 
järnvägar berörs av 
utbyggnaden. Dessutom bör de 
som bosätter sig eller etablerar 

Synpunkten föranleder ingen ändring av planförslaget 
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verksamheter på landsbygden 
medvetandegöras om att 
möjligheterna att ge de mindre 
vägnätet en högre standard är 
mycket begränsad.  

F 7 Vi saknar dock i 
översiktsplanen en 
strategi för hur 
informationen i kapitel 
"Risk för ras och skred" 
skall omhändertas i vidare 
detaljplanearbete och SGI 
vill trycka på att det i 
samband med 
detaljplanering  alltid ska 
utföras bedömning av ras, 
skred och erosion i 
enlighet med PBL 

Denna synpunkt görs till en ställningtagande i översiktsplanen, formuleringen tas fram inför granskning. 

F 11 Kartor gällande 
visualisering av MKN 
(buller) behöver 
uppdateras samt en 
beskrivning av hur 
kommunen jobbar med 
MKN och vilket ställning 
tar man till dessa vid 
detaljprövning och 
lovgivning 

Karta ordnad och dokument finns p å eskilstuna.se. Tillägg under Buller under miljö- och riskfaktorer: Vid 
detaljplanering och lovgivning hanteras Naturvårdsverkets riktlinjer för buller. 
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F 11/6 Länsstyrelsen anser att 
avsnittet gällande 
transporter med farligt 
gods behöver uppdateras 
och att man behöver 
förtydliga byggandet vid 
väg utmed skyddsområde 

Vid detaljplanering och lovgivning intill leder med transporter med farligt gods ska risken för olyckor hanteras 
med riskavstånd eller riskreducerande åtgärder. Skyddsavståndet varierar beroende på hur känslig 
verksamheten är och utgår ifrån de rekommenderade skyddsavstånd som Länsstyrelsen i Södermanlands län har 
tagit fram. Om avvikelse från dessa skyddsavstånd önskas ska enskilda riskutredningar tas fram med förslag på 
riskreducerandeåtgärder och försiktighetsmått i samband med planering och lovgivning. För 
utvecklingsområden som ligger inom riskavstånd från farligt gods leder bör riskanalys göras för hela området 
med fastställda riskreducerande åtgärder för givna avstånd och verksamhetstyper. 

F 11 Länsstyrelsen anser att 
planen inte tar ställning till 
att tillräckliga 
säkerhetsavstånd mellan 
Sevesoverksamheter och 
platsen där allmänheten 
uppehåller sig beaktas och 
att en beskrivning vilka 
bedömningar gors 
behöver kompletteras. 

För att beakta riskerna på/invid platser där allmänheten vistas samt vid närmare planläggning och lovgivning i 
närheten av  farliga verksamheter, områden där flera verksamheter med kemikaliehantering finns samt Seveso-
anläggningar har skyddsavstånd tagits fram. Skyddsavstånden är tagna med hänsyn till mängden och typen av 
farliga ämnen dessa verksamheter hanterar som kan orsaka kraftig brand, omfattande utsläpp av giftiga ämnen 
eller medföra explosionsrisker. Om avsteg från skyddsavstånd vill göras krävs en särskild riskutredning för att 
beakta riskerna och presentera möjliga riskreducerande åtgärder. 

F 11 Länstyrelsen anser att det 
saknas en vägledning kring 
vilket underlag som krävs 
vid planering och 
lovgivning inom 
konstaterade och 
misstänkta förorenade 
områden. 

För att säkerställa att tillräckligt underlag för planering och lovgivning inom konstaterade och misstänkta 
förorenade områden finns kommer en riktlinjer/minimum krav lista att tas fram i samarbete med de avdelningar 
som hanterar planering och lovgivning inom dessa områden. Riktlinjen kommer på samma sätt att bekata även 
hantering av förorenade områden inom områden med ras- och skred problematiken som finns inom kommunen 

F 8,2 Vid beskrivningen av 
näringslivet skulle Region 
Sörmland gärna se 
referenser till samarbetet 

Synpunkten noteras 
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med 
samverkanskonstellatione
n Östra Mellansverige. Det 
vore även fördelaktigt om 
regionens strategi för 
Smart specialisering, som 
till stor del passar in i 
Eskilstunas 
näringslivsstruktur, lyfts i 
översiktsplanen.  

F 7,8 En allt viktigare aspekt för näringslivet är kraftförsörjningen. Det tycker regionen bör beaktas redan tidigt i planeringen och finnas med i 
översiktsplanen. Ett exempel på elintensiv verksamhet som lyfts i översiktsplanen är Eskilstuna logistikpark men även elektrifiering av 
transporter, så som elbussar, kommer att behöva hanteras.  

F 2 Region Stockholm är 
mycket positiv till 
förslagets tydliga betoning 
på fortsatt storregional 
samverkan med bland 
annat Stockholmsregionen 
och en fortsatt utveckling 
av goda kommunikationer, 
ökad geografisk 
tillgänglighet till gagn för 
näringslivet och det goda 
innovationsklimatet i såväl 
Eskilstuna som i hela 
Mälardalen inklusive 
Stockholmsregionen. 
Region Stockholm menar 
att detta är ett samarbete 
som stärker såväl 
Eskilstuna kommun som 

Översiktsplanen har sin utgångspunkt i en planeringsmässig höjd där kommunen år 2030 beräknas uppnå 130 
000 invånare. Utifrån denna siffra har ett bohov av 15 000 nya bostäder  och 18 000 arbetstillfällen skisserats. 
Av de 25 000 invånare som ska tillkomma. beräknas 12 000 vara i arbetsför ålder. Redan idag finns an 
arbetslöshet på ca 6000 personer vilket innebär en efterfrågan av 18 000 arbetstillfällen. Befolkningstillväxten i 
denna beräkning är högre satt än den av SCB prognostiserade och bygger på kommunens egna bedömning. 
Detta relaterar också till att nå det av kommunen uppsatta målet om en arbetslöshet runt rikssnittet vid denna 
tidpunkt.                                                                                                                                         
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Stockholmsregionen. 
Enligt förslaget ska 18 000 
nya arbetstillfällen 
tillskapas fram till 2030 
vilket är högre än de 
befolknings- och 
sysselsättningsframskrivni
ngar som  tagits fram inom 
ramen för arbetet med 
dokumentet ÖMS 2050. I 
framskrivningarna, där 
ramen är SCB:s beräknade 
befolkningsökning för hela 
Sverige, beräknas 
dagbefolkningen öka med 
17 000 i hela Sörmlands 
län fram till 2030. Region 
Stockholm anser att 
översiktsplanen bör 
beskriva hur en sådan 
snabb tillväxt av 
arbetstillfällen ska skapas 
och tas omhand samt vilka 
de efterföljande 
konsekvenserna kan bli.  

F 6,8 De större 
verksamhetsområden som 
redovisas i ÖP ligger i 
anslutning till E20 och 
trafikplatser utmed 
Europavägen samt 
järnvägen. I den fortsatta 
planeringen är det viktigt 

Synpunkten noteras 
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att se över 
trafikmatningen till och 
från områdena, liksom att 
beakta den infrastruktur 
som utgör riksintresse för 
kommunikation. 

F 6,8 Eskilstuna flygplats utgör 
område med betydelse för 
totalförsvarets militära del 
enl. 3 kap. 9 första stycket 
MB. Inom detta område 
kan höga objekt påverka 
möjligheten att nyttja 
flygplatsen för militär 
luftfart. Observera att alla 
höga objekt i landet ska 
samrådas med 
försvarsmakten. 

Synpunkten noteras 

F 2 Tillväxtverket anser att 
bättre samordning av 
mellankommunala och 
regionala 
planeringsprocesser bidrar 
till att ett effektivare 
regionalt tillväxtarbete kan 
bedrivas, vilket skapar 
bättre förutsättningar för 
företag att utvecklas. Vi 
menar ätt regional fysisk 
planering genom 
exempelvis 
strukturbildsärbete ä r ett 
verktyg söm underlättar 

Synpunkten noteras 
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mellankommunal och 
regional samordning. 
Analyser och underlag från 
arbetet med regional 
fysisk planering i 
Sörmlandsstrategin 2020 
kan nyttjas för att 
underlätta den regionala 
och mellankommunala 
samordningen. 
Tillväxtverket 
medfinansierar pågående 
projekt Tillväxt i Sörmland 
kräver planering som 
jobbar med fördjupade 
underlag kring regional 
fysisk planering.  

F 12 Gällande riksintresse 
industriell produktion här 
Tillväxtverket inga 
synpunkter.  

Synpunkten noteras 

F  7 Energimyndigheten 
uppmuntrar kommunen 
att i förslaget till 
översiktsplan 
uttryckligen  hänvisa till 
riksdagens beslut från 
2018 om energipolitikens 
inriktning 
(prop.2017/18:228). 

Eskilstuna kommun tackar för förslaget och lägger till hänvisningen i översiktsplanen 
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F  7 Svenska kraftnät vill också 
uppmärksamma såväl 
länsstyrelsen som 
kommunen vid 
att stora elintensiva 
industri- eller 
infrastrukturetableringar 
alltid måste föregås av 
noggrann planering och 
samverkan med områdets 
berörda elnätägare. Det är 
regionnätsägaren 
som gör en initial 
bedömning av om 
verksamheten är så pass 
stor och elintensiv att det 
krävs förstärkningar på 
transmissionsnätsnivå. 
Efter en initiala 
bedömning har 
regionnätsägaren och 
Svenska kraftnät en dialog 
om hur det önskade 
uttaget mest effektivt ska 
tillgodoses. 
 

Områden som anses vara betydelsefulla för det fysiska planeringen ska ritas in i kartan inför granskning. De 
viktigaste stråken ligger dock utanför Eskilstuna kommuns gränser. 

F  6 Eskilstuna flygplats utgör 
område av betydelse för 
toatalförsvarets militära 
del enligt 3 kap. 9 första 
stycket miljöbalken. Kring 
flygplatsen finns ett 
område med särskilt 

Vi tackar för förtydlingande och en bättre beskrivningen av flygverksamheten påverkan i den fysiska 
dimensionen ska läggas till i översiktsplanen. 
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behov av hinderfrihet. 
Inom detta område kan 
höga objekt påverka 
möjligheten att nyttja 
flygplatsen för militär 
luftfart. Observera 
däremot att alla höga 
objekt i hela landet ska 
samrådas med 
Försvarsmakten.  

F  6 / 2 För att den regionala 
utvecklingsstrategin, 
Sörmlandsstrategin, ska få 
tyngd i genomförandet 
behöver den skapa 
rumsliga uttryck och 
kopplingen i 
översiktsplanen 
tydliggöras. Kommunen 
kan genom att t.ex. 
hänvisa till 
Sörmlandsstrategins 
prioriteringar i planens 
olika delar visa på vilkets 
sätt översiktsplanen bidrar 
till de regionala 
prioriteringarna .   

Vi tackar för synpunkten, förslaget i ÖP hänvisar till Sörmlandsstrategin i delen Utgångspunkter/regionala 
samband. En enskild textruta som beskriver Sörmlandsstrategin på ett djupare sätt ska läggas till tillsammans 
med en bild. 

F  6 / 2 Region Sörmland arbetar 
förnärvarande med att ta 
fram Strukturbild 
Sörmland, vilken kommer 
att utgöra det fysiska 
perspektivet på 

Strukturbild Sörmland är viktig för Eskilstuna kommun. Sörmlandsstrategins strukturbild bör bejaka Eskilstuna 
kommuns tydliga inriktning med två städer Eskilstuna och Torshälla samt utvecklingsnoder (Kvicksund, Torshälla 
och Sundbyholm) samt starka kopplingar till Västerås med ett gemensamt blivande universitet. 
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Sörmlandsstrategin. 
Denna syftar till att öka 
kopplingen mellan 
utvecklingsstrategin och 
de kommunala 
översiktsplanerna. Region 
Sörmland har gärna en 
fortsatt aktiv dialog med 
kommunen i det  arbetet. 

F  6 Gällande busstrafiken vill regionen särskilt lyfta behovet av god framkomlighet genom separata bussfiler eller egna stråk för bussarna. 
Regionen anser att det rentav är en förutsättning för att nå målen avseende resandeutveckling och färdmedelsfördelningen.  
Behovet accentueras ytterligare i och med att tätorterna Kvicksund, Sundbyholm och Torshälla pekas ut som utvecklingsnoder med 
potential och förutsättningar för en större utveckling. Utöver det kommer också resandet med tåg och därmed behovet av matningsresor, 
från och till resecentrum i centrala Eskilstuna, att öka tack vare förbättrad tågtrafik.   

F  6 Metoder enligt 
fyrstegsprincipen bör 
lyftas som en del av 
lösning för att skapa 
bättre framkomlighet; 
exempelvis stimulera 
användning av 
videokonferenser samt en 
översyn av exempelvis 
biljettsortimentet med 
syfte att minska trängseln 
och antalet mycket korta 
bussresor i innerstaden, 
dessa resor kan med 
fördel utföras till fots eller 
med cykel. Arbete med 

Fyrstegsprincipen finns beskriven som en planeringsverktyg i översiktsplanen. Eskilstuna kommun jobbar aktivt 
med beteende- och norm förändringar, bland annat jobbar vi med "MM" Mobility Managment som är ett 
koncept, en arbetsmetod som siftar till att påverka bilresan innan den påbörjas. En bättre beskrivning av MM 
ska läggas till i översiktsplanens förslag. 
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beteende- och 
normförändringar är 
viktigt i sammanhanget 
och dessutom 
kostnadseffektivt.   

F  6 Angående 
godstransporter, saknas 
en grundläggande 
beskrivning av 
spårkapaciteten   som är 
en kritisk faktor för önskad 
utveckling. 

En grundläggande förutsättning för ökade godstransporter på järnväg är tillräcklig spårkapacitet. Att den 
enkelspåriga sträckan Folkesta-Rekarne byggs om till dubbelspår är angeläget för såväl TGOJ-banans som 
Svealandsbanans trafik. Fler och längre mötesspår på banan mellan Flen och Eskilstuna är nödvändigt för att 
möta efterfrågan i det kortare perspektivet. Dessutom är ett dubbelspårigt system en förutsättning på sikt för 
att gods- och persontåg ska rymmas i framtiden. Liknande åtgärder i form av tillkommande mötesspår, för 750 
m godståg och som generellt kapacitetshöjande åtgärd, på sträckan Rekarne – Valskog är en förutsättning för att 
klara framtida transportbehov av godstransporter på järnväg. Dessutom krävs ett robustare system än idag och 
därför pekas en koppling från Eskilstunas förslag till östlig förbindelse till Svealandsbanan österut - syftet är både 
att bättre försörja Eskilstuna logistikpark med järnvägstransporter som inte behöver gå via Eskilstuna C men 
också att bättre fungera som omledningsbana om Västra stambanan upplever störningar. 

F  6 Trafikverket anser 
emellertid att 
översiktsplanen är relativt 
allmänt hållen, eftersom 
den saknar 
områdesspecifika 
beskrivningar av 
föreslagna omvandlings-, 

En beskrivning av de planmässiga förutsättningarna för enskilda utvecklingsområden som finns i planförslaget är 
en för detaljerad nivå för översiktsplanen. I det vidare arbetet kommer en GIS-baserad utbyggandsanalys göras, 
som på en mer övergripande nivå anger bebyggelsepotentialer.  
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utbyggnads- och 
utredningsområden  

F  6 / 4 Hur många bostäder som 
planeras inom ett område 
är t.ex. avgörande för hur 
mycket trafik som kommer 
alstras till och från 
området. Utan detta 
underlag kan Trafikverket 
inte ta ställning till hur 
kapaciteten på vägnätet 
kommer att påverkas . 

Se svar på 242 

F  6 Översiktsplanen kan bli 
tydligare i detta avseende. 
Trafikverket vill samtidigt 
framhålla att exploatering 
nära 
kommunikationsanläggnin
gar av riksintresse inte 
heller får påverka 
möjligheterna till drift, 
underhåll och framtida 
utveckling av dessa 
anläggningar.  

Översiktsplanen tydliggör detta i texten som ligger i riksintressedelen. 

F  6 / 8 Trafikverket anser att det 
är önskvärt att kommunen 
tydligare beskriver 
konsekvenserna för 
riksintressena E20 och 
Svealandsbanan 

Noteras 
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respektive Sala-
Oxelösundsbanan (f.d. 
TGOJ) med avseende på 
planerade 
verksamhetsområden 
utmed dessa stråk.  
 

F  6 Utmed E20 och vägarna 53 
och 56 har det 
byggnadsfria avståndet 
utökats till 50 meter 
respektive 30 meter (jmfr 
text Riksintressen – 
Ställningstagande – 
Trafikslagens 
anläggningar).  

Detta blev felskriven i föslaget, kommer att rättas till inför gränskning. 

F  6 Trafikverket ser därför 
fram emot att ta del av 
Cykelplanen  för att se hur 
kommunen arbetar med 
att få ihop ett 
sammanhängande 
cykelnät.  
 

Eskilstuna kommun har en gällande cykelplan som antogs året XXXX. översiktplanens förslag ska kompletteras 
med en bättre hänvisning till dem kompletterande planer. 
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F  6 Trafikverket noterar att 
översiktsplanen redovisar 
alternativa markreservat 
för omdragning av Sala-
Oxelösundsbanan (f.d. 
TGOJ) i ny sträckning, 
utanför stadskärnan. En 
sådan åtgärd skulle ge 
förutsättningar för fler 
bostäder i staden, 
samtidigt som stadsmiljön 
i stort blir mindre 
bullerutsatt. 
Dessutom skulle 
trafiksituationen i staden 
förbättras, bl.a. vid 
Stålforsbron. I dagsläget 
finns emellertid inga 
resurser avsatta i 
Trafikverkets nationella 
investeringsplan för en 
järnvägsombyggnad. 
Trafikverket har heller 
inget utredningsunderlag 
som stöder en ny 
lokalisering och kan därför 
inte ta ställning till något 
av markreservaten. 
 

Vi är medvetna om det men översiktsplanen reserverar mark med långsiktigt perspektiv och det innebär att inte 
alla gånger finns dem projekten redan i en investeringsplan. 

F  6 Trafikverket ser fram emot 
fortsatt deltagande i detta 
ärende, liksom att få ta del 
av de kompletterande 

Alla kompletterande planer som finns tillgängliga ska länkas och hänvisas på ett tydligare sätt i förslaget. I delen 
transporter gäller detta för Trafikplan, Cykelplan, Trafiksäkerhetsplan, Parkeringsstrategi, bullerplan och 
kollektivtrafikplan. 
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dokumenten, bl.a. 
Trafikplan och Cykelplan. 
Trafikverket välkomnar 
också fortsatta dialoger 
kring de frågor i övrigt 
som rör den statliga 
infrastrukturen.  

F  6 Här finns möjlighet att 
åtgärda 
felande länkar och knyta 
ihop områden, som t.ex. 
kopplingar mellan 
Eskilstuna centrum och 
logistikparken . 
 

kopplingen till logistikparken finns redan som förslag cykelväg från översiktsplanen, det handlar då om en statlig 
cykelväg. 
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G 4 Synpunktslämnaren ställer sig 
tvekande till att åkermark inom 
600 meter från de stora vägarna 
ska kunna exploateras till 
golfbanor och bostäder 
samtidigt som 
självförsörjningsgraden för 
livsmedel behöver öka.  

I det vidare arbetet kommer ställningstagandet om vad det innebär att bostäder ses som ett väsentligt intresse inom stråken ses över för 
att tydliggöra att en fortsatt prövnin g behöver ske. Därmed anses synpunkten tillgodosedd. 
 
Skyddet av brukningsvärd jordbruksmark ska vägas mot andra väsentliga samhällsintressen, så som till exempel 
bostadsförsörjningsbehovet, lokalisering av bostäder och arbetsplatser nära varandra,  att skapa väl fungerande och lämpliga tekniska 
försörjningssystem eller att säkerhetsställa viktiga rekreationsintressen (Proposition 1985/86:3) 
 
I planförslaget pekas bostäder ut som ett väsentligt samhällsintresse inom serviceorter och stråk. Detta ska ses som ett sätt att 
underlätta byggnation på landsbygden, i lägen där det finns ett samhällsintresse av att ny bebyggelse lokaliseras, med hänsyn till till 
exempel tekniska försörjningssystem, och en ändamålsenlig bebyggelsestruktur med avseende på transporter.  
 
Det står inte i planförslaget att golfbanor är utpekade som ett väsentligt samhällsintresse, varför dessa inte omfattas av 
ställningstagandet i översiktsplanen. Det innebär dock inte att man i enskilda fall finner att golfbanor utgör ett viktigt rekreationsintresse, 
och därför kan lokaliseras på jordbruksmark efter att alternativ lokalisering undersökts.  

G 7 Vi saknar en närmare 
analys av försörjningen 
med dricksvatten. Den 
växande befolkningen 
ställer krav på utökad 
produktion av driks-vatten 
och omhändertagande av 
avloppsvatten. 

2020 är produktionen i Hyndevads vattenverk i medeltal ca 26 000 m3 grundvatten per dygn, motsvarande ca 
300 l/s. Vattenverket har en total kapacitet på över 50 000 m3/dygn och tillståndsgivet grundvattenuttag, likväl 
som tillståndsgiven vattenbortledning och infiltration, uppgår till 45 000 m3/dygn i medeltal per år, dock högst 
60 000 m3/dygn. Prognostiserad medelförbrukning har år 2030 beräknats uppgå till 320 l/s, motsvarande 27 700 
m3/dygn (baserat på närmare 99 000 kunder) till ca 356 l/s, motsvarande 30 800 m3/dygn år 2050 (115 000 
abonnenter). Befolkningsprognosen grundar sig på Eskilstunas översiktsplan 2030. Det framtida vattenbehovet 
ryms inom tillståndsgivna uttagsmängder samt inom uttagsbrunnarnas kapacitet. Vattenverkets 
verksamhetsområde räcker till även för den utökade produktionen.  
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G 7 Ett ökat lokalt 
omhändertagande av 
dagvatten kan öka den 
biologiska mångfalden, 
men minskar bara 
marginellt trycket på 
reningsverket i Ekeby. 
Någon plan för utökning 
av reningsverket har vi 
inte kunnat hitta i 
förslaget.  

Ekeby avloppsreningsverk har fått nytt tillstånd som tillåter utökning till en belastning av 150 000 personer. 
Kompletterande/nya processteg ryms inom befintligt område. 

G 7 Behovet av 
reservvattentäkt  för 
kommunen har fått ökad 
aktualitet genom 
händelserna i floden Wisla 
i Polen i dagarna. Att 
förlita sig på Näshultasjön 
som reservvattentäkt är 
för optimistiskt. 

Arbetet med utredning av reservvattenfrågan pågår. I inriktningsbeslutet som antogs av EEM styrelse utpekas 
två alternativ för vidare utredning, överföringsledning från Västerås och ombyggnad av Hyndevad vattenverket 
med flera oberoende reningsbarriärer. 

G 7 Det är inte bara dagvatten från Kafjärdens åkermark, som avvattnas till Sörfjärden. Även dagvattnet från norra delen av flygplatsen och från 
norra delen av logistikparken rinner direkt ner till Sörfjärden. Under sommaren 2019 sker analys av vattenkvaliteten i fjärden i regi av bland 
annat Länsstyrelsen med utgångspunkt i de nationella miljömålen.  

G 7 I utvecklingsplanen för 
Eskilstuna bör även 
arbetet med Råckstaåns 
vattenfrågor, som bland 
annat berör Flättsjön och 
Eklångensjön  i Eskilstuna 
kommun, tas med. Här 
pågår uppstartsarbete 
med att skapa ett 

Viktiga frågor som rör dagvattenhantering och naturvårdsarbete i vattenmiljö är primärt inte frågor för 
översiktsplanen. Eskilstuna kommun har en vattenplan och har dagvattenplan ute på remiss i skrivande stund. 
Frågorna berör främst de planerna. Eskilstuna är aktiva i de ovan nämnda frågorna både med framtagande av 
strategiska planer och engagemang i Råcksta å vattenråd. 
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vattenråd för hela ån, som 
mynnar nära Läggesta 
järnvägsstation. 

G 7/11 Ställningstagandet 
behöver kompletteras 
med att ”mark reserveras 
för massor som är 
förorenade” för att 
långsiktigt skapa goda 
förutsättningar för fortsatt 
utveckling i Eskilstuna 
kopplat till hållbarhet som 
berör ekonomi, ekologi 
och transporter. 

Utredning pågår med avsikt att hantera förorenade massor, tilltänkt område är Lilla Nyby. Mark för deponi 
kräver tillståndsprövning hos Miljöprövningsdelegationen i Uppsalla. Tillståndsansökan för (ren) lera och lösa 
massor är inlämnad för en anläggning vid Åsbymon. Deponin klassas som en deponi för inert avfall. Kommunen 
har ingen deponi för farligt avfall (FA), det är tillräckligt med andra aktörer som VAFAB Västerås, Ragnsells i 
Högbytorp, Fortum i Kumla. 

G 6 Vi ser positivt på en 
utveckling av Torshälla och 
hoppas att man i samband 
med denna skapa en 
bättre trafiksituation i 
anslutning till den nya 
kyrkogården och St Olofs 
kapell. 

Våra trafikplanerare samt trafikavdelningen jobbar ständigt för att förbättra trafiksituationen i olika delar av 
kommunen utifrån behöv och prioriterings perspektivet. 

G 6 Konkreta synpunker på 
förslaget försvåras tyvärr 
av att kartan för cykel är 
ytterst svårtydd och delvis 
inte verkar stämma 
överens med verkligheten. 
Möjligen har kartan utgått 
från cykelinfrastrukturen i 

Eskilstuna kommun tackar för synpunkten. Arbetet med att förtydliga dem olika lager och kartor som 
presenterades i förslaget pågår. 



81 
 

cykelkartan där det finns 
prickade delar som är 
cykling i blandtrafik. Dessa 
prickade delar bör dock 
inte i ÖP-kartan anges som 
cykelväg. Ett exempel på 
det här är att det är 
markerade cykelvägar 
(svart) på Smedjegatan 
och Västermarksgatan. Av 
någon oklar anledning är 
även Rademachergatan 
angiven som cykelled. 

G 6 Vidare är det inte 
markerat någon ny bro 
över ån vid Slagsta trots 
att två nya cykelvägar över 
ån föreslås (det är kanske 
en miss men det bör ändå 
tydliggöras i kartan). 

Det är ett förslag som innebär utredningar som kan komma att ändra placeringen av en kommande bro. Detta 
ligger längre fram i tidshorisonten, därför är respektive bron inte ritad på kartan i denna ÖP. 

G 6 Den nya cykelvägen till 
Sundbyholm saknas i 
kartan, så även cykelvägen 
ut till Eklången .  

Det pågår ett internt arbete med samordning och uppdatering av cykekartan. Den nya cykelvägen kommer att 
läggas till så småningom. 

G 6 Om däremot alla de 
cykelvägar som är 
markerade i svart färg 
snarare är att betrakta 
som rödmarkerade och 
alltså är förslag på nya 
cykelvägar så tycker vi det 
är positivt, särskilt om det 
ska bli fler tydliga 

Arbetet med att förtydliga kartlager och dess grafiska uttryck kommer att göras innan antaganden av 
översiktplanen. 
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cykelvägar genom 
centrum.  

G 6 Vi saknar ett tydligt 
ställningstagende för 
byggandet av de 
supercykelvägar som finns 
i cykelplanen för 
Eskilstuna. Flera 
kommuner i Sverige 
bygger nu denna typ av 
breda, bekväma, 
prioriterade cykevägar 
utmed de största 
pendlarstråkan. Eskilstuna 
borde ha samma 
ambitionsnivå. 

Det ska finnas som förslag i kartan och beskrivs i text utifrån en strategi för ökad cykeltrafikanter som ge 
underlag till det i framtiden. 

G 6 Det saknas ett tydligt 
ställningstagande  för 
vikten av separering 
mellan gång- och 
cykeltrafikanter. Det här 
skapar mycket irritation 
mellan trafikslagen och 
minskar även cyklisternas 
möjlighet att ta sig fram 
enkelt, smidigt och snabbt. 
Det här gäller inte minst i 
centrum där det ofta blir 
mycket konflikter. Vidare 
skulle fler smala 
gemensamma gång-och 
cykelvägar kunna 

Separering mellan gång och cykel är eftersträvansvärt men då krävs rätt bredder för respektive transportslag. 
Målet på lång sikt är att ju mer gång- och cykelvägnätet byggs ut, desto mer ska det separeras och slutligen har 
vi ett gångnät och ett cykelnät avskilst från varandra. Detta ligger i linje med de intentioner som 
transportkapitlet förmedelar och den tidshorisont som översiktplanen verkar inom (2030 med utblick mot 
2050). 
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enkelriktas om man var 
mer noga med att bygga 
ut cykelbana på båda sidor 
av vägen. Alternativet är 
så klart att ta till rejält i 
bredd så att det verkligen 
finns utrymma för två 
cyklister att mötas 
samtidigt som det 
passerar ett gående 
sällskap. 

G 6 Vi skulle vilja att det läggs 
in ett förslag på en ny 
cykelväg som knyter 
samman väg 230 med 
cykelvägen ut till 
Borsökna. Nu saknas den 
länken, som blir viktigare 
och viktigare ju fler fler 
permanentboenden det 
blir i området. 

Cykelväg längs väg 230 är en regional fråga som diskuteras med Trafikverket och Region Sörmland via 
länstransportplanen. Översiktsplanen förtydligar behovet av cykelkoppling mellan Borsökna och Skogstorp. 

G 6 För att förbättra för 
cyklister i centrum ser vi 
gärna att det läggs in ett 
förslag på ny cykelväg 
längs Nygatan mellan Alva 
Myrdals gata och 
Hamngatan utöver de 
cykelvägar som i förslaget 
är angivna längs med 
Smedjegatan och 
Västermarksgatan. 
Eftersom resecentrum ska 

Eskilstuna kommun har en vision för cykelvägar i centrum, detta läggs till som ett lager i kartan.  Västraåsgatan 
läggs till som förslag  men östraåsgatan  behöver utredas vidare. 
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byggas om så vore det 
även naturligt att peka ut 
en ny cykelväg längs Östra 
och Västra Åsgatan  där 
det i nuläget är många 
som cyklar och där det 
finns flera farliga 
korsningspunkter. 

G 6 Ett riktvärde för 
restidskvoter mellan cykel 
och bil ska enligt förslaget 
inte överstiga 1,5 (vilket är 
mindre god standard). Här 
anser vi att förslaget bör 
ha högre ambitioner, i 
varje fall för vissa 
utpekade delar av 
tätorten. 

Det handlar om en misstag i själva skrivningen, 1,5 motsvarar god standard. Illustrationen från TRAST läggs till i 
översiktsplanen för att förtydliga detta. 

G 6 Vi anser att det är för få 
utpekade bytespunkter 
mellan bil och cykel. De få 
som finns är också 
sammankopplade med 
busstrafiken vilket inte är 
en nödvändighet för att 
det ska vara en bra 
bytespunkt mellan bil och 
cykel. Vi skulle gärna se 
fler experiment med 
kombinationen cykel-
bilparkering där bilister 
kan parkera billigt och 
sedan abonnera på en 

Det är en mycket intressant förslag som är i linje med översiktsplanens inriktning vilket ge stöd till alla önskade 
typer av byte. Det handlar om en fråga som kommunen måste utreda vidare och på ett djupare sätt, därför 
utesluts inte andra platser med olika karaktär än dem utpekade. 
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cykel eller en plats i ett 
cykelparkeringsgarage, så 
kallade Park n Bike-
lösningar. Det skulle 
exempelvis kunna 
erbjudas vid Ekängen, 
Väster, Skiftinge eller 
Årby, Hällbybrunn och 
någonstans kring 
Fröslunda . Att inte ha 
med det i det långsiktiga 
perspektiv som ÖP ger 
uttryck för ser vi som lite 
fegt. 

G 6 Vi vill att man verkar för 
Tågstopp i Kjula.  Vi tror 
att det kan underlätta 
tågresande på 
Stockholmståget då det är 
lättare att parkera i Kjula 
än i Eskilstuna eller 
Strängnäs. Kan kanske 
också underlätta för 
arbetsresor till ELP. 

Analyser och underlag i samband med arbetet med resecentrum och järnvägssystemet visar att Kjula med 
omland inte har möjlighet att bära ett eget tågstopp – konsekvenserna blir att hela stråket upplevs som mindre 
attraktivt och vi försämrar kontakten med Stockholms arbetsmarknad då fler får en negativ restid jämfört med 
de få i Kjula-området som får bättre pendlingsmöjligheter. 

G 6 Vi vill att man verkar för 
att Minska tung trafik 
genom Hällberga och Ärla. 
Den tunga trafiken har på 
senare år ökat markant 
och går både till ELP och 
till E20. För Hällbergas 
räkning  kan man dra om 

Aktuella vägar är statliga. Eskilstuna kommun har en dialog med Trafikverket i dessa frågor. Eventuella 
ombyggnader ska finansieras av Sörmlands regionala transportplan.  
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vägen från vdg 53 och gå 
nedanför Hällberga skola.  

G 6 Vi tycker att det borde 
finnas Bussfiler på 
Hamngatan  så att inte 
bussarna fastnar när det 
är trafikstockning. Skulle 
gynna 
kollektivtrafikåkandet.  

Förslaget ligger i linje med kollektivtrafikplanens intentioner. 

G 6 Vi vill att man verkar för 
Förbättring av korsningen 
Sveavägen / Karlavägen . 
Antingen genom att skapa 
fler filer eller rondell. 
Mycket stor 
trafikstockning från 
Sveavägen. 

Det pågår ett arbete med en vägplan för väg 53 som kommer att åtgärda bland annat denna körsningen 

G 6 Vi vill att det skapas ett 
Resecentrum där bussarna 
samordnas – ökar 
möjligheten till 
kollektivtrafikåkning. 

Ett separat ”Resecentrum” för kollektivtrafik har utretts tidigare och det finns inte utrymme i stadens kärna för 
detta. Funktionsbehovet för dagens kollektivtrafik är inte heller en större bussyta utan att det finns tillräckligt 
med utrymme för rätt antal hållplatslägen så att alla linjer angör ett resecentrum snabbt och effektivt. 
Resecentrum ska i sig ha bra kopplingar med tydlig information så att byte mellan såväl tåg–buss som buss–buss 
kan ske på bästa möjligt sätt, men det är en detaljfråga som hanteras i själva resecentrumprojektet. 

G 6 Vi vill att man vidtar 
åtgärder för att Underlätta 
för gångare  och cyklister 
att ”samsas”. 

Trafikplanen, cykelplanen och det kommande gångplanen är dem verktygen som ska fördjupa sig i frågan. 
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G / B 4 Bostadsbeståndet i Mesta, Berga 
och Borsökna bör kompletteras 
med fler hyresrätter och 
planerat boende för olika 
åldersgrupper.  

Synpunkten föranleder ingen ändring, eftersom den bedöms ligga i  linje med planförslaget.  
Enligt planförslaget ska blandade upplåtelseformer och variation av byggnadstyper eftersträvas i såväl befintliga områden som i samband 
med nybyggnation i villadominerade områden likaväl som områden med hyreshus. En blandning av hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt 
eftersträvas ända ner på kvartersnivå.  
 
Se också svar på nr 32 

G / B 4 Området med den nedlagda 
cementvarufabriken i Mesta 
centrum (Mejseln) behöver 
åtgärdas 

Synpunkten föranleder ingen ändring. Fastigheten utreds för möjligheten att peka ut den som planeringsområde för samhällsservice. 
Möjligheten för detta, liksom tidshorisonten på en sådan omvandling, beror på förutsättningarna som bland annat ges av 
säkerhetsavstånd från befintliga ledningar. Området behöver därför även fortsättningsvis ses som ett utredningsområde.  

G / B  13 / 4 Seniorutskottet vill stödja en utvecklande dialog mellan Lagersberg mfl närliggande stadsdelar och Mesta, Berga och Borsökna, vilket ska beaktas vid beslut om 
markanvändning, bebyggelse etc. 

G / B 5 Trygghetsboende, kombinerat 
med studentboende, bör byggas 
i Mesta, Berga eller Borsökna 

se svar på 71 

H 3 Näshulta utpekas i 
Översiktsplanen som ett 
sekundärt stråk som endast 
stäcker sig till Näshulta kyrkby 
(längs väg 214 från Hållsta ner 
till Näshulta kyrkby). Det 
sekundära servicestråket som 
berör Näshulta utgör bara en 
mycket liten del av Näshulta, 
detta indikerar att hela Näshulta 
inte prioriteras för en möjlig 
utveckling. 
 
Ta bort stråket till Näshulta. Det 
ska vara möjligt att bygga 
utspritt i hela socknen. Dels 
utifrån ett rättviseperspektiv och 
dels för att typiska i 
bebyggelsemönstret i Näshulta 
är hus glest placerade i kanten 
av skog eller skogsklädda 

Synpunkten föranleder en översyn av texter och kartor för att förtydliga att Näshulta är en bygd, inte en ort, samt att kommunens ser 
positivt på utveckling av Näshulta, till exempel genom att tydliggöra att kommande strategisk planering inte ska avgränsas till enbart 
Näshulta kyrkby och Österby, utan även ta med ett omland. Stråket sträcks ut så att det går igenom hela bygden. 
 
Stråkstrukturen som önskad utvecklingsinrikning kvarstår, men ställningstagandena kring "stråken" och bebyggelse på landsbygden ses 
över för mer utvecklingsfokus. 
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höjdpartier och i form av små 
gårdar utplacerade över hela 
Näshulta, inte placerade på 
tidigare odlad mark, vilket en 
utveckling av Näshulta kyrkby 
skulle medföra. Det är också 
oklart vad som krävs för 
bosättning utanför stråket. 

H 4 Jordbruksmarken bör klassas 
utifrån brukbarhet. Det finns 
brukbar mark som i verkligheten 
inte är brukbar. Det är bättre att 
få bygga där eftersom fler 
boende på landsbygden gör att 
det då finns anledning till att 
hålla landskapet öppet. 

Se svar på 20 och 22 

H 3 Beskriv Näshulta som en 
utvecklingsbygd 
 
Näshulta är en stor bygd, och 
inte lika med Näshulta kyrkby. 
Näshulta består av många 
gårdar där varje gård utgör ett 
eget centrum. Näshulta är 
uppbyggt på detta utspridda sätt 
och för att hela landsbygden ska 
leva så är det, i våra ögon, 
lämpligt att fortsätta utveckla 
varje centrum, utifrån de som 
bor i varje centrums önskan 

Utifrån synpunkten förtydligas i planhandlingen att Näshulta är en bygd och inte en ort, samt att en framtida strategisk plan inte ska 
avgränsas till enbart Näshulta kyrby.  Se också nr 4. 



89 
 

H 4 Landsbygden måste få 
producera bostäder för att 
kommunen ska växa. Det finns 
en efterfrågan på olika typer, 
storlekar och prisklasser på 
boenden även på landsbygden.  

Synpunkten föranleder ingen ändring eftersom den bedöms ligga i linje med planföslaget.  
 
Planförslaget tar ställning för tillkomsten av fler bostäder i olika storlekar och upplåtelseformer på landsbygden och vill bland annat 
genom strategiska planering, god planberedskap och prioritering av detaljplaner som bidrar till landsbygdens utveckling främja detta. 
 
 

H 5 Hur många av de nya 
förskolorna, skolorna och 
äldreboendena som behövs 
planeras på landsbygden? Det 
saknas skolor och äldreboenden 
men de som finns på 
landsbygden läggs ner. 

En ny förskola planeras för närvarande på landsbygden, i Kjula. Nya skolor och förskolor planeras utifrån behov och närhet till bostäder. 

I  3 / 4 Stråket till Näshulta kyrkby samt 
begränsningen att man endast 
kommer tillåta enstaka 
bebyggelse utanför stråken är en 
väldigt stark begränsning för 
Näshultas utveckling och därför 
bör tas bort helt. Indelningen i 
prioriterade områden i form av 
noder/stråk och övrig mark gör 
planen svår att tillämpa för ett 
landsbygdsområde som 
Näshulta, och hindrar 
bostadsbyggande eftersom det 
inte är idé att söka bygglov 
utanför stråket 
 
Ta bort ställningstagande om att 
ny enstaka bebyggelse på 
landsbygden utöver utpekade 
områden ska medges där den 
stödjer utvecklingen av de 
areella näringarna eller andra 
landsbygdsanknutna näringar, 
alternativt byta 

Synpunkten  föranleder att ställningstagandet ändras enligt förslaget. Stråket tilll Näshulta kvarstår men dras ut till kommungräns. Se 
även svar på övriga synpunkter. 
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landsbygdsanknutna näringar 
mot "näringar som gynnar en 
levande landsbygd" 
 
Se över ställningstaganden om 
att planen tillåter komplettering 
av befintlig bebyggelse utanför 
stråken, och bebyggelse ska ske 
inom gångavstånd från 
kollektivtrafik- och VA-
utbyggnad.  

I  3 / 4 
/ 10 

I ÖP pekar man på att utveckling 
är viktig och även möjlighet till 
bebyggelse, men samtidigt ska 
friluftsliv, naturvärden samt 
kulturmiljöer värnas. I Näshulta 
finns det gott om 
utvecklingsvilja men även många 
fina miljöer. Vad prioriteras när 
dessa frågor kommer till sin 
spets? 

Områden och bebyggelse som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden, eller med hänsyn till 
friluftslivet, ska enligt lagstiftningen så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt skadar dem . Detta är också ett sätt att 
långsiktigt bevara det som gör en plats attraktiv, till exempel en värdefull kulturmiljö. 
 
Detta innebär att utformning och placering av ny bebyggelse  behöver anpassas till platsen. I vissa fall kan dock höga värden på en plats 
innebära att viss förändrad markanvändning är olämplig, till exempel i naturreservat eller riksintressen.  
 
Översiktplanen vill  peka ut vissa områden på landsbygden där utveckling och omvandling genom ny bebygelse är prioriterat. Här kan 
avvägningar se delvis annorlunda ut än på andra platser, till exempel vad gäller användningen av jordbruksmark. Syftet är att underlätta 
ny bebyggelse, och samtidigt värna allmänna intressen. 
 

I 3 Tydliggör att översiktsplanen ska 
möjliggöra snarare än begränsa 
landsbygdens utveckling och visa 
på en bredare 
utvecklingsmöjlighet än enbart 
den areella näringen, till 
exempel genom att skriva " Vi 
ser positivt på all form av 
utveckling på landsbygden som 

Det är ett tydligt syfte med Översiktsplanen att underlätta en utveckling såväl i staden som på landsbygden. Den övergripande 
utvecklingsstrategin, kopplad till en strukturbild för kommunen, finns under avsnittet Framtidens Eskilstuna, där även kommunens syn på 
utveckling av stads- respektive landsbygden beskrivs.   
 
Utifrån synpunkten ska planförslaget utvecklas så att det ännu tydligare att kommunen välkomnar utveckling av en levande och hållbar 
landsbygd i ett långsiktigt perspektiv. 
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gynnar en levande landsbygd i 
ett långsiktigt perspektiv 

I 3 / 1 Tydligare definiera, och var 
konsekvent med begrepp som 
servicenod, landsbygdens 
tätorter, mindre tätorter.  

Synpunkten föranleder en ändring av benämningen på orter i planförslaget gås så begreppsapparaten blir mer konskekvent. En 
begreppslista ska också upprättas. 

I 3 Fastighetsägaren Mälarstaden 
önskar att förtätningszonerna 
förtydligas i kartan, de hittar 
ingen kartbild. 

Förtätningszonerna finns som ett kartlager i den digitala kartan som är en del av planförslaget. Planförslaget kommer att vidareutvecklas, 
så att man ser kartor tillsammans med texten och då kommer också förätningszonerna att bli lättare att se. 
Därmed kommer synpunkten att tillgodoses. 
 

I 4 Hur klassas jordbruksmark i 
brukningsvärd? 

Synpunkten föranleder förändring i planförslaget i enlighet med nummer 19.  
 
Begreppet ”brukningsvärd jordbruksmark” är hämtat från miljöbalken där det framgår att sådan mark tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.  
 
Enligt gällande rättspraxis ingår jordbruksmark som brukats i närtid i begreppet brukningsvärd. Det innebär att marken kan vara 
brukningsvärd i lagstiftningens mening även om inte brukningsförhållandena anses lönsamma i dagsläget eller om marken av andra 
anledningar tas ur produktion.  
 
 

I 4 Under texten landskapsbild står 
att jordbruksmark har blivit 
utsatt för exploatering, men så 
har inte skett i Näshulta 

Synpunkten föranleder inte någon ändring. 
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I 4 Översiktsplanen pekar inte ut 
stadsdelen 
Borsökna/Berga/Mesta på ett 
sätt som tydligt nog tar tillvara 
på områdets 
utvecklingspotential.  

Synpunkten föranleder att potentialen för fler bostäder samt samhällsservie i Berga/Mesta/Borsökna undersöks, och att området  pekas 
ut för fortsatt strategisk planering.  

I 4 Markägaren fastigheten 
Torshälla Mälby 8:1 önskar att 
till översiktsplanen ger ännu 
tydligare stöd för etablering 
blandad bebyggelse på 
fastigheten, i syfte att skapa 
förutsättningar för ett effektivt 
detaljplanearbete. Nu när delar 
av ursprungsfastigheten 
detaljplanerats och bebyggts 
med populära villor och radhus 
anser de att fastighetens 
samhällsvärde som 
bostadsområde vida överstiger 
det den har som jordbruksmark 

Synpunkten föranleder ingen ändrig i planförslaget utan bedöms i sedvanlig process med planbesked. 

I 4 Haneberg Säteri tillsammans 
med Hökärr har på lång sikt 
planer på att bygga fler bostäder 
på sina marker enligt 
nedanstående övergripande 
karta. Vi vill att översiktsplanen 
inte sätter ytterligare 
begränsningar för en sådan 
utveckling utöver redan rådande 
lagkrav. 

Synpunkten är i enlighet med planförslaget och föranleder ingen ändring. Föreslagen exploatering bedöms i sedvanlig process med 
planbesked. 

I 4 För att hyresrätter skall bli 
lönsamt krävs större volymer 
med fler lägenheter i varje 
huskropp. Tillåter nuvarande 
synsätt även större hus/volymer 
på landsbygden? 

Synpunkten föranleder ingen ändring.  
 
Vilken byggnadsvolym som är lämlig på en plats beror på platsen.  
Se också svar på 63 

I 4 I beskrivningen av "Landsbygd 
utanför tätort" bör man 
nyansera att boendet främst är 
kopplat till jord- och skogsbruk.  

Planförslaget ändras i enlighet med synpunkten 
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I 5 Var ska olika former av bostäder 
för äldre, trygghetsboende och 
vård- och omsorgsboende 
byggas? Kommer 
fördelningsnyckel se till att de 
procentuellt byggs lika mycket 
på landsbygden som i staden? 

I planförslaget finns ett ställningstagande om att detaljplaner som är av vikt för utvecklingen av landsbygdstätorter ska prioriteras. Det 
handlar till exempel om planer som medför bättre kvarboendemöjligheter för äldre, större variation i boendeformer, skapandet av 
mötesplatser, centrumutveckling, utvecklingsförutsättningar för föreningsliv eller kommunikationer.  
 
Själva begreppet fördelningsnyckel tas bort, till fördel för stadsbyggnadsnämndens etablerade arbete med planprioritering utifrån 
ställningstaganden i översiktsplanen.  
 
Angående om var olika former av bostäder för äldre, trygghetsboende och vård- och omsorgsboende ska byggas, se fråga 75. 

I 5 Är Näshulta en serviceort där 
målsättningen om att utveckla 
basservice gäller? Formuleringen 
i texten om Service på 
landsbygden, om att man vill 
undanröja hinder för lokala 
initiativ för ökad service 
motsäger att ÖP sätter 
begränsningar för hur man får 
bygga på landsbygden 

Synpunkten föranleder att planförslaget förtydligas vad det innebär att en ort är utpekad som serviceort. 
 
 

I 5 Med vad ska samnyttjande av 
utbildningslokaler ske, som 
nämns i ställningstagande under 
"utbildning" 

Exempel på samnyttjande med andra verksamheter kan vara att gymnastiksalar ska vara fullstora så att de kan användas av föreningar 
som ska ordna idrottsevenemang.  Även matsalar och aulor är öppna att hyras av föreningar och invånare. 

I 5 Förtydliga i ställningstagande 
under utbildning om hur 
förhållandet mellan riktlinjer för 
förskola och skola och ÖP ser ut 
- vad styr vad? 

Planförslaget ändras i enlighet med synpunkten. 

I 5 Förtydliga om ställningstagandet 
under Utbildning om att 
kommunen i den fysiska 
planeringen ska ta hänsyn till 
framtida utbyggnadsbehov för 
skolor och eventuellt reservera 
mark för det gäller enbart 
kommunal mark eller även 
privat 

Synpunkten föranleder ingen ändring. Översiktsplanen tar ingen ställning i frågan.  
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I 10 Jernhusen välkomnar den tänkta 
inriktningen mot en nära, tät, 
funktionsblandad och grön 
stadsdel med ett högt 
markutnyttjande och ser med 
fördel att ökad täthet prövas för 
strategiska platser i det 
kommande detaljplanearbetet. 
Anpassning av Centralstationen 
till nya och andra former av 
verksamheter om- och 
tillbyggnaden och komplettering 
av ny bebyggelse intill den 
historiska behöver vara möjligt 
att pröva i detaljplan- och 
bygglovsskede. 

Ny bebyggelse kommer kunna prövas i bygglov- och eller detaljplaneprocess utifrån PBL, kulturmiljö samt de analyser som tas fram inom 
ramen för det fortsatta arbetet med att revidera översiktsplanen, gällande möjlig förtätning.  

I  3 / 10 Ställningstagande kring 
arkitektur i staden säger att den 
ska spegla samtidens behov och 
vilja. Hur förhåller man sig till 
landsbygdens kulturmiljöer och 
speglingen av samtidens behov 
och vilja. Är arkitektur på 
landsbygd fast i det röda huset? 
I tidigare landskapsanalyser i 
specifika projekt tyder på att det 
är svårt att få bygga annat än 
den röda stugan 

Där faluröd bebyggelse är ett av kulturmiljöns stora värden behöver ny bebyggelse förhålla sig till det, liksom till omgivande bebyggelses 
volym, material och placering. På platser kan färgsättningen spela en mindre roll.  

I  3 / 10 Den inledande beskrivningen av 
hur man ska förhålla sig till 
landskapsbilden på landsbygden 
väcker frågan om hur kan vi 
utveckla landsbygd om man inte 
får bygga på marken som då ges 
en annan karaktär? Texten 
lämnar väldigt mycket utrymme 
för individuellbedömning. 
Hänvisning till hur bebyggelse 
traditionellt har placerats, i sista 
stycket, omöjliggör Näshultas 
utveckling. Var hittar man 

Utifrån synpunkten ska ställningstagandena kring kulturmiljövärden på landsbygden ses över så att det framgår att inriktningen i 
planförslaget ska vara att utveckling och bevarande inte utesluter varandra. Det är också så att landsbygden är inte homogen, utan man 
behöver ta olika hänsyn till kulturmiljö på olika ställen. Särskilt värdefulla miljöer är en stor tillgång på landsbygden så väl som i tätorten 
och används som bas både för verksamheter och marknadsföring. 
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landskapsanalysen som hänvisas 
till?  
 
Vad vill man prioritera - 
utveckling eller bevarande på 
landsbygden. Detta bör speglas 
under ställningstaganden kring 
Landskapsbilden, och i texten i 
avsnittet Boende/Landsbygden 
utanför tätort, samt i 
ställningstagande under 
"kulturmiljövärden". 

I  3 / 10 Det finns en motsägelse i 
ställningstagande om 
Landskapsbilden att man ska 
följa traktens 
bebyggelsemönster, och 
ställningstaganden om att man 
ska bygga i stråken 

Även i stråken måste hänsyn tas till kulturmiljö, till exempel vad avser placering av bebyggelsen. Utvecklingsstråken ska inte förstås som 
tänkta bebyggelsestråk, med bostäder längs hela stråken, utan det kommer att variera utifrån platsens förutsättningar. 
 
Beskrivningen av "stråket" längs med väg 214 och delar av Näshulta kommer att utvecklas i planförslaget, bland annat baserat på den 
GIS-baserade analys av bebyggelsepotential som pågår, och där hänsyn tas till bland annat kulturmiljöaspekter. 

I 10 Är särskilt värdefulla 
kulturmiljöer som bör undantas 
från exploatering enligt 
ställningstagande om 
Kulturmiljö, identifierade?  

se 115 

I 10 Hänvisningen till 
kulturmiljöprogrammet under 
avsnitt Skyddsbestämmelser bör 
förtydligas, vad säger 
kulturmiljöprogrammet 

Planförslaget förtydligas i enlighet med synpunkten 

I 10 I punktlistan som beskriver 
indelningen av Rekarnebygdens 
landskap i tre områden (Under 
fliken Kulturmiljö - 
Landskapsbild) så är den sista 
punkten otydlig, det framgår 
inte vad man vill få fram 

Planförslaget förtydligas utifrån  synpunkten 

I  3 / 10 När kommer arkitektur- 
respektive kulturmiljöprogram 
att vara klara, hur prioriteras de 

De båda programmet väntas vara klara under 2020. De kommer att komplettera översikstplanens övergripande ställningstaganden. 
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jämfört med ÖP och hur 
hanteras landsbygden i dessa 
program? 

I  3 / 10 Måste det alltid vara så att "Ny bebyggelse ska medvetet förhålla sig till den omgivande bebyggelsens olika karaktärer i fråga om höjd, täthet och formuttryck liksom till 
kulturhistoriska aspekter"? 

I 8 ”Ställningstagande Handel 
- ”Nya etableringar inom 
sällanköpshandeln, handel 
med icke skrymmande 
varor, koncentreras till 
Skiftinge….” Ska väl stå 
”med skrymmande? 

Synpunkten noteras 

I 8 Stadskärnan ses som ett 
varumärke för Eskilstuna 
där eftersträvas ett samlat 
och väl sammansatt utbud 
med god tillgänglighet och 
ständiga förbättringar i det 
offentliga rummet. Hur 
gör vi detta? Finns det 
några planer och 
samarbetspartners för att 
göra detta? 

Noters 

I 8 Kommunen uppmuntrar 
och ska bidra till att 
möjliggöra tillfälliga 
lokaler, "pop ups", 
"foodtrucks" och tillfälliga 
evenemang att få plats i 
det offentliga rummet. 
Hur ska kommunen 
uppmuntra till detta?  

Noteras 
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I 8 Områden på landsbygden 
med "kluster" av flera 
samlade natur- och 
kulturmiljövärden bör 
särskilt beaktas för att ge 
förutsättningar för 
attraktioner för 
landsbygdsturism. Finns 
det några exempel eller 
planer på sådana kluster 
redan nu? 

Noteras 

I 8,9,1
0 

Landskap av särskilt värde 
för upplevelser värnas. 
Vad menas med särskilt 
värde? Vem betalar 
skötseln av ett sådant 
landskap? Vem ersätter 
markägaren? 

Synpunkten besvaras under grön och blådelen 

I 8 Eskilstuna kommun ska 
stödja och uppmuntra 
kulturella och konstnärliga 
inslag inom både offentlig 
miljö och kvartersmark. 
Räknas även landsbygd in i 
denna beskrivning? 

Ja inriktningen gäller för hela Eskilstuna kommun. 

I 8,4 God jordbruksmark är en 
resurs att förvalta för 
dagens och morgondagens 
livsmedelsproduktion. Vad 
menas med god 
jordbruksmark? Vem gör 
den bedömningen? 
Avkastningsvärde? 

Se bemötande under bostadsdelen. 
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I 8,9,1
0 

Odlingslandskapetvärnas 
som kulturlandskap och 
kulturbärande element i 
största möjliga 
utsträckning tillsammans 
med kulturmiljöer som 
ängs- och hagmarker. 
Åsyftas kommunal mark? 
Många gånder är det mer 
ekonomiskt att bygga 
bostäder eller att 
planetera igen. Frågan är 
vad som är bäst för en 
levande landsbygd. Vem 
betalar för att bibehålla de 
äldre kulturmiljöerna? 

Se bemötande under kulturmiljö 

I 8,9,1
0 

I jordbrukslandskapet ska 
äldre kulturmiljöer, som 
exempelvis värdefulla 
ängs- och hagmarker, i 
största möjliga 
utsträckning bevaras och 
restaureras. Enligt 
miljöbalken är biotoper 
som alleer, stenmurar 
småvatten, odlingsrösen 
och åkerholmar skyddade 
och ska bevaras för 
framtiden. Borde flyttas 
till kapitlet 
landskapsanalys eller 
kulturmiljöer, denna punkt 

Synpunkten noteras och tas i beaktande inför omarbetningen. 
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är snarare hämmande för 
den areella näringen. 

I 8,9 Andelen lövträd bör 
generellt bli större och 
områden med ädellövskog 
ska bevaras och inte bli 
barrskogsområden. Menas 
detta på kommunal mark 
eller ska samtliga 
markägare planetera mer 
löv? 

Synpunkten besvaras under grön och blådelen? 

I 8,11 I planeringen är det viktigt 
att försöka bedöma den 
förväntade utvecklingen, 
både vad gäller 
djurhållning och 
bebyggelseutveckling. 
Förväntningar av 
djurhållningsföretaget och 
vice versa kan motivera 
olika skyddsföreskrifter. 
Stallbyggnader med 
ridvägar bör beaktas i 
samband med 
planeringen. Man reglerar 
bort väldigt mycket kring 
den areella näringen. 
Rättvist? Jämfört om det 
skulle gälla en industri 
eller logistikpark i 

Industri och logistikmark följer samma lagstiftning som övriga verksamheter i Sverige. I samband med industri 
och logistk kan transporter, buller och riskaspekter m.m  påverka planering och regleringen av marken.  
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närheten hade det varit 
samma restriktioner där? 

I / L 4 Markägarna till Eskilstuna Kjula-
Berga 1:21 har ambition om att 
på 5-10 års sikt upprätta en 
detaljplan och bostadsområde 
med cirka 30-40 villor. De anser 
att detta går i linje med många 
utpekade kriterier enligt 
Eskilstuna Översiktsplan 2030. 

Synpunkten föranleder ingen ändrig i planförslaget utan bedöms i sedvanlig process med planbesked. 

J 3 Det är svårt att utläsa vad som 
kännetecknar de primära och 
sekundära stråken. 

Beskrivningen av stråkens karaktär kommer att utvecklas i planförslaget. Därmed kommer synpunkten att tillgodoses. 

J  3 / 4 Västerås stad undrar om 
formuleringarna i planförslaget 
stämmer med vår 
utvecklingsplan/ortsanalys för 
Kvicksund? Oklart om denna ÖP 
ersätter FÖP 45 från 1995 eller 
om det redan skett i och med 
tidigare ÖP. Det finns ingen 
karta som mer detaljerat visar 
Kvicksunds utveckling eller tydlig 
hänvisning till Ortsanalysen och 
utvecklingsplanen. 

Synpunkten föranleder ingen ändring av planförslaget. Planförslaget stämmer överens med utvecklingsplanen. FÖP 45 ersattes i och med 
antagandet av nu gällande ÖP. Vi kan dock inte hänvisa till utvecklingsplanen än för att den inte är antagen.  
  
Avgränsningen för utvecklingsplanen finns också i lagret ”Strategiska planer ÖP2030”. I ÖP kartan kan man se de utredningsområden från 
bostäder som pekas ut i utvecklingsplanen, de fanns inte i förra ÖP.  
  
 

J 6 • Det är 
positivt att planen lyfter 
funktionella samband 
inom både 4M-
samarbetet, 
Storstockholmsregionen 

Eskilstuna kommun är en nodstad inom Östra Mellansverige och ser de närmaste andra nodstäderna som de 
naturliga för funktionella samband, det vill säga Västerås, Stockholm och Örebro. Idag utgör Eskilstuna en lokal 
arbetsmarknad med Katrineholm och Flen, men inom 10 år är målet att ingå i Stockholms arbetsmarknad tack 
vare utvecklad regionaltågstrafik.  
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och Västerås. Planen tar 
upp att kommunen är en 
del av en funktionell 
region, men preciserar  
inte vilken eller vilka 
regioner som avses. 

J 6 När det gäller 
tåginfrstruktur ser Flens 
kommun positivt på 
effektiviseringsåtgärder 
som förlängningar av 
mötesspår i Hållsta och vid 
Gillbergavägen/Stålforsbro
n, som kan ge tidsvinster 
för tåg mot Flen. 
Dessutom kan även 
dubbelspår Rekarne - 
Folkesta kanske ge 
tidsvinster för tåg mellan 
Flen och Eskilstuna. 
Däremot anser Flens 
kommun att Eskilstuna 
kommun även borde verka 
för dubbelspår mot 
Hälleforsnäs/Flen. 

På sikt är ambitionen av även järnvägssträckningen söderut mot Flen och vidare mot Norrköping/Linköping ska 
bestå av dubbelspår för att säkerställa rätt kapacitet även på den banan. 

J 6 / 7 Örebro kommun pekar i 
sin översiktplan ut 
Hjälmaren - Hjälmare 
kanal - Mälare, med vidare 
förbindelse med 
världshaven, som en viktig 
farled för framtida möjlig 
sjöfart för 

En inledande diskussion välkomnas. Östra Hjälmaren är dock även huvudvattentäkt med vattenskyddsområde 
för riksintresset för vattenförsörjning Hyndevads vattenverk.  
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godstransporter. Örebro 
kommun önskar 
tillsammans med 
Eskilstuna kommun utreda 
om Hjälmaren och 
Eskilstuna ån kan fungera 
som tillfartsled till 
Mälaren för framtida 
sjötransporter, med 
potential att vara 
ytterligare en koppling i 
ett regionalt 
sammanhang. 
Utredningen behöver även 
omfatta markanspråk för 
lastning, lossning, och 
vidare transporter av 
gods. Värdet för 
rekreation och turism på 
och kring riksintressetet 
Hjälmaren bör även 
belysas med intentionen 
att verka för stärkt 
tillgängligheten för 
friluftsliv. 

J 6,8 ÖPn lyfter fram aspekter 
som är viktiga även för 
Örebro kommun. Strävan 
efter att öka 
tillgängligheten i regionen 
följer trenden att gå mot 
färre och större lokala 
arbetsmarknadsregioner. 

? 
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Att göra regionen mer 
pendlingsvänlig är därför 
en viktig utvecklingsfråga 
som Örebro kommun ser 
positivt på. Särskilt viktigt 
ur ett regionalt perspektiv 
är kopplingen Sthlm- Oslo. 
Örebro pekar ut i sin ÖP 
Hjälmaren-Hjälmare kanal 
– Mälaren, med vidare 
förbindelser mot 
världshaven som en viktig 
farled för framtida 
godstransporter. Örebro 
kommun önskar att 
tillsammans med 
Eskilstuna utreda om 
Hjälmaren och Eskilstuna 
ån kan fungera som 
tillfartsled för framtida 
sjötransporter.  

K 
(samfäl
lighet) 

5,6 Område som ligger utmed 
Mälarstranden mellan 
Sundbyholm och Torshälla ska 
inte glömmas bort i frågor 
gällande kollektivtrafik, annan 
kommunal service. 

Synpunkten föranleder ingen ändring. I planförslaget finns en figur som beskriver hur utmaningen att ordna god och hållbar tillgänglighet 
på  hela landsbygden kan tänkas lösas i framtiden.  
 
Angående annan kommunal service är det ett brett begrepp, och planeringen av den är i huvudsak inte en översiktsplanefråga, utan 
följer demografiska behov. 

L 3 Landsbygden ska vara kvar, det 
är inte hållbart att bygga en 
massa hus överallt då 
mångfalden försvinner och 
naturen blir förstörd. 

Synpunkten föranleder ingen ändring, eftersom den bedöms ligga i  linje med planförslaget, som tar ställning för en planering där 
exploatering samlokaliseras framför att spridas ut.  

L 4 Borsökna borde i större 
utsträckning förtätas, eftersom 

Se svar på nr 32 



104 
 

det är ett attraktivt område 
förhållandevis nära stadskärnan 

L 4 Varför skrivs inget om 
utvecklingen av Borsökna? 

Se svar på nr 32 

L 4 Komplettera Borsökna med nya 
bostadskvarter 

Se svar på nr 32 

L 4 Bygg inte mer på område i 
Torshälla Mälby 

Synpunkten föranleder ingen ändrig i planförslaget utan bedöms i sedvanlig process med planbesked. 

L 4 Den mark som kommunen äger i 
anslutning till Näshulta-Österby 
fritidshusområde bör säljas till 
en lantbrukare och ev expansion 
av bebyggelsen ske österut, på 
den skogsmark kommunen äger. 

Frågan om en eventuell markförsäljnings är inte en översiktsplanefråga. Synpunkten förmedlas vidare till Fastighets- och 
exploateringsavdelningen.  

L  4 / 6 Bygg inte bostäder i dungen vid 
Andbergsgatan 12 

Synpunkten föranleder ingen ändring. Den utpekade dungen är inte utpekad för planerad bostadsbebyggelse. 
 
 

L 4 / 5 Området mellan skolan och 
Ökna i Näshulta, är olämplig för 
bebyggelse, enligt skäl vi 
redovisar i överklagan till 
länsstyrelsen av beslut om 
trygghetsboende. 

Området som i kartan markerar att en strategisk plan bör tas fram ska inte uppfattas som en ett ställningstagande om eventuell framtida 
bebyggelses omfattning eller placering. Synpunkten föranleder ingen ändring. 
 
 
 

L 4 Planens förslag på 
utvecklingsområde i Näshulta 
Kyrkby stämmer inte med 
ställningstagandet om att 
bebyggelse ska ske enligt 
traktens bebyggelsemönster 

Områden i kartan som markerar utredningsområde för bostäder är endast översiktigt markerade, och behöver utredas vidare. Utifrån 
synpunkten läggs tydligare beskrivning av Näshultas bebyggelsemönster och kulturmiljövärden lagts till.  

L 4 Näshulta kyrkby bör bevaras 
som den är, och ev omvandling 

Se svar på nr 50 



105 
 

av Näshulta fritidshusområde 
bör ske varsamt 

L 4 Det bör byggas mer miljövänliga 
och bra bostäder med tillräckligs 
soprum och bra hyror för att 
minska utanförskap och 
klyftorna i samhället. 

Synpunkten föranleder ett förtydligande kring att byggandets miljöpåverkan samt ställningstaganden kring materialval i byggandet.  
 
Kommunen kan inte i översiktsplanen påverka hyresnivåerna. En sak som kan underlätta bostadssituationen är att det byggs tillräckligt 
många bostäder vilket är ett viktigt syfte med planförslaget. Kommunen tar också ställning för mer integrerade och socialt hållbara 
bostadsområden, genom att verka för att olika typer av hus blandas och att det skapas platser där människor kan mötas, och en trygg 
utomhusmiljö.  Mer detaljerade strategier för hur bostadsutbudet ska möte behovet hör hemma i ett bostadsförsörjningsprogram, där 
även sociala faktorer ska tas med.  
 
 

L 4 Nya billiga hyresrätter Se svar på nr 56 

L 4 Ett hus på 4 våningar söder om 
Rothoffsparken riskerar att ge 
skugga, och borde utformas för 
att anpassas till omgivande miljö 

Frågor rörande påverkan av Rothoffsparken är utredda i skedet när detaljplanen togs fram. 

L 4 Eskilstuna ska ta hand om 
Torshälla på ett bättre sätt, 
genom att klippa gräs och rensa 
ogräs och ha mer utsmyckningar 
vid Östra torget 

Synpunkten lämnas över till parkavdelningen 

L 5 Bygg ett seniorboende i 
Torshälla 

Synpunkten föranleder ingen ändring. Planförslaget bedöms ge tillräckligt stöd för sådana expoateringar genom ställningstagandte 
"Eskilstuna kommun ska verka för tillkomsten av olika former av bostäder för äldre, bland annat möjliggöra kvarboende, 
trygghetsboenden samt vård -och omsorgsboende (äldreboende)."   
Kommunfastigheter planerar för närvarande ett 20-tal nya bostäder för seniorer i Torshälla. 

L  3 / 10 Fina höga hus med glaspartier 
borde byggas central för att ge 
staden stolthet. 

Se nr 100 

L 10 Framhäv den historiska 
betydelsen av Hällby by 

Hällby by är utpekad i kulturmiljöprogrammet och kommer därför att redovisas i kartmaterialet till Översiktsplanen. 

L 4 Enligt uppgifter i bygden har 
arkeologiska undersökningar 
redan gjorts i det tilltänkta 

Det är inte ovanligt att arkeologiska utredningar utförs innan en detaljplan har vunnit laga kraft.  
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bostadsområdet i Näshulta. 
Borde man inte vänta till planen 
är fastställd? 

L 7 Förslag på 
ställningstagande. •
 Uttjänta 
vingar från vindkraftverk 
skall omhändertas av 
verksamhetsutövaren/ 
returneras till tillverkaren 
och inte läggas på deponi.  

Inget läggs på deponi idag. Finns inga skäl för ett sådant ställningstagande.  

L 7 Förslag på tilläg i text 
(OBS, sista mening). 
Restmaterialhanteringen i 
Eskilstuna ska vara 
kretsloppsbaserad. Det 
innebär att ämnen som 
utvinns ur naturen och de 
produkter som människan 
gett upphov till i så hög 
grad som möjligt ska 
återanvändas, återvinnas 
och i sista hand 
energiåtervinnas. Detta 
ska ske på ett uthålligt sätt 
med minsta möjliga 
resursförbrukning och 
utan att naturen skadas.  

Bra tillägg.  

L 7 Kommentar till 
ställningstagande. "Metod 
för hållbar stadsutveckling 
ska tillämpas" Är denna 
metod 100% kompatibel 
med översiktsplanen eller 

Metod för hållbar stadsutveckling är ett arbetsätt. Alla områden som berörs av ett utvecklingsprojekt inklusive 
utpekade områden, ska bedömas och sättas mål för. Dessa mål ska ligga i linje med de strategiska dokument 
som kommunen har, översiktsplanen är ett ut av dem. 
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har den ännu mer 
reglerande text 

L 7 Kommentar till 
ställningstagande Vatten 
och Avlopp. "• Kommunen 
ska säkerställa strategiska 
mark och vattenområden 
för en eventuell 
reservvatten  täkt. 
Vattenskyddsföreskrifter 
ska upprättas. "Här är det 
lite svårt att tolka kartan 
men jag tycker mig se att 
Näshulta sär markerad 
som reservattentäkt? Ger 
det ytterligare hinder för 
utveckling? 

Näshultasjön har länge använts som vattentäkt för de kommunala vattenverken i Näshulta kyrkby och Bälgviken 
men tyvärr saknat skyddsområde med skyddsföreskrifter. Det ska åtgärdas i och med att nytt vattenverk byggs 
vid Näshultasjön genom att vattenskyddsområde inrättas. Det kommer att betyda att hänsyn ska tas ifråga om 
markanvändning för att skydda vattentäkten precis som det gör i alla vattenskyddsområden.Näshultasjön kan 
även komma att användas som reservvattentäkt för övriga Eskilstuna, men det är inte det som driver 
vattenskyddsområdet utan det behövs för Näshulta och Bälgvikens VA-kunder.   

L 7 Kommentar till ställningstagande Vatten och Avlopp. "•De enskilda anläggningarna för avloppshantering ska klara aktuella funktionskrav 
."  Vad menas med aktuella funktionskrav? Vem är kravställaren, Miljöförvaltningen? 

L 7 Kommentar till 
ställningstagande 
resmaterial/avfall. "Mark 
för deponi av rena eller 
lösa massor 
reserveras." Finns det 
planer för att skapa en 
deponi för förorenade 
massor från Eskilstuna? 
För att inte hämma 
utvecklingen av Eskilstuna 

Utredning pågår kring en verksamhet för förorenade massor vid Lilla Nyby. En annan tillståndsansökan för en 
deponi för (ren) lera och lösa massor pågår hos Miljöprövningsdelegationen. Deponin klassas som en deponi för 
inert avfall. Platsen är Åsbymon 2:39.  
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så bör man skapa en 
deponi för förorenade 
massor från gamla 
industritomter i Eskilstuna. 

L 7 Kommentar till 
ställningstagande 
energiförsörjning. " I 
exploateringsavtal 
förordas fjärrvärme där så 
är lämpligt".  Är man säker 
på att fjärrvärme är bästa 
alternativet för att minska 
behovet av uppvärmning? 

Fjärrvärme är en form av energiöverföring, dvs att med varmt vatten i fjärrvärmeledningar få värmen från det 
fliseldade kraftvärmeverket till byggnaden med värmebehov. Fjärrvärme i sig minskar inte behovet av 
uppvärmning. För tät bebyggelse i staden är fjärrvärme en mycket lämplig form för uppvärmning. 

L 7 Kommentar till ställningstagande solenergi. " Nya inslag i stadsbilden i for av t.ex. solpaneler uppmuntras. Krav ska ställas på estetisk 
utformning." Uppmuntras även på åkermark? 

L 7 Vattenförsörjningen  till 
enskilda kringboende och 
gårdarnas stora 
djurbesättningar måst 
säkerställas på ett 
godtagbart sätt i det 
kommande förslaget. 
 

Eskilstuna kommun menar att den frågan bör hanteras i Länsstyrelsens regionala vattenförsörjningsplan. 
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L 6/11 Skrivningen om Ekeby 
flygfält är en väldigt 
ensidig syn på 
verksamheten. De 
kommuninvånare som i 
sina bostads-områden 
utsätts för verksamheten, 
d.v.s. bogserbuller och s.k. 
avancerad flygning är inte 
alls entusiastiska. De har 
istället lätt för att känna 
sig bestulna av kommunen 
på god bostadsmiljö.  
Varje gång en, en säger 
en, segelflygare bogseras 
upp för att utöva sin 
hobby vräker bogserplanet 
ut en bullermatta över 
många människors 
bostadsområden. 
Bogseringarna över stora 
områden är långa och 
pågår flera minuter per 
bogsering. Flygbullret är 
störande även under 
70dBA eftersom  
det sprids uppifrån och 
hörs därmed långt. Det är 
flera tusen bogserstarter 
per säsong  under  
april - september, stora 
flygdagar är det inte tyst 
långa stunder. 

Eskilstuna Flygklubb, baserad på Ekeby flygfält ESSC har ungefär följande: 
Antal starter med flygsläp totalt: 893 
Antal starter utan flygsläp: 291 
Antal starter med utomstående segelflygplan: 69 
Starter med utomstående bogserflygplan: 0 
Alla starter sker på dagtid och majoriteten av bogser starterna mitt på dagen. Samtliga starter sker på bana 
05/23. 
Bullermätning har ej genomförts under 2019 men kommer att göras under kommande flygsäsong 2020.  
(information från Emina) 
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Bogserbuller blir betydligt 
mer  
störande än trafikbuller 
eller buller från järnvägen 
i Hällby. Järnvägens buller 
når inte lika långt  
och pågår endast något 
tiotal sekunder per 
tågpassage.  
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L 6 Hela Sverige ska leva, men 
inte landsbygden i 
Eskilstuna kommun! 
Vad är det för trams med 
”stråk”, Näshulta slutar 
inte vid kyrkvägen! 
Kollektivtrafik finns genom 
hela Näshulta efter väg 
214  . Det finns många 
små  
”byar” där det går att 
bygga boende utan att 
förstöra åkermark, 
kulturvärden, 
biologisk mångfald eller 
friluftsliv. I stället för att se 
värdet av en levade 
landsbygd sätts det upp 
hinder. På landsbygden 
behövs också skola, 
ungdomsverksamhet, 
äldreboende, turism, 
cykelbanor osv. 
Vi betalar lika mycket skatt 
som de som bor i 
Eskilstuna centrum och 
vad får vi  
för det? Dags att 
omprioritera! Den dag det 
blir matbrist är det för 
sent att  
få tillbaka en levande 
landsbygd med betande 

Utifrån synpunkten ska planförslaget ändras så att stråket längs väg 214 dras ut till kommungränsen samt 
beskrivningen av service på landsbygden utvecklas. 
Beskrivningen av "stråket" längs med väg 214 och delar av Näshulta kommer att utvecklas i planförslaget, 
baserat på den GIS-baserade analys av bebyggelsepotential som pågår, och där hänsyn tas till bland annat 
kulturmiljöaspekter. Se också svar på nr 4 och 5, 49 och 50.  
 
När det gäller service på landsbygden så är det en övergripande målsättning med översiktsplanen att ge bättre 
förutsättningar för service, cykelbanor mm på landsbygden. I detta sammanhang är de så kallade serviceorterna 
mycket viktiga, genom att det här finns befintlig service som ska kunna finnas kvar och utvecklas på till en rimlig 
kostnad. Planförslaget innehåller flera ställningstaganden som berör service på landsbygden, till exempel vad 
gäller skolor och cykelvägar.  
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djur och 
spannsmålsproduktion. 
 

L 6/11
/8 

För att undvika 
tillkommande störningar 
från kombiterminalen mot 
Hällbyvägen, Nyhallsvägen 
och Stenuddsvägen bör 
kombiterminalen inte 
byggas ut österut och 
grönstråket behållas.  

Vid ett behov av utbyggnad av kombiterminalen ska behovet av gröna kilar mellan Hällby och Folkesta beaktas 
och åtgärder som säkerställer att störningen för närboende hamnar under rådande riktvärden vidtas. 

L 6 / 8 Marken mellan Hällbyvägen och Nybyspåret är också en markering som visar var (och fortfarande är) platsen för den ursprungliga och 
kulturhistoriskt värdefulla Hällby by med sina fyra gårdar. Norrgården, Mellangården, Västergården  och Oppgården. Här finns en naturlig 
och värdefull avgränsning mellan industrier/verksamheter och bostäder. Låt de så förbli även i framtiden. 
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L 6 Ny bro på Eskilstunaån. 
Den ska tillåta att nå 
Torshälla inuti i naturen, 
på västra sida av 
Eskilstunaån.  
 

I översiktsplanens förslag finns det två GC bron inritad på kartan. Den första är kopplingen mellan strandgatan 
och kyrkogatan/hamngatan och den andra är placerad i Torshälla vid krusgårdsparken.  

L 6 / 8 
/ 9 

Synpunkter gällande Översiktsplan 2030 från Hällby 10:2 
Att grönområdena mellan Hällbyvägen/Folkestaleden bevaras som en gräns mot Kombiterminalen  för buller som ni mycket förtjänstfullt 
redan jobbat med mot oss fastigheteter där- Jag vill också framhäva den historiska betydelsen av gamla Hällby By. 
En synpunkt är också att det som lekman är väldigt svårt att ta del av detta? Ett infomöte kanske vore 
bra? Hur kommer mina synpunkter att tillvaratas? 
 

L 6 I Torshälla centrum saknas 
ett p-hus eller annat ställe  
där man gratis 
eller billigt kan lämna bilen 
för att ta  bussen – till 
tåget eller jobbet 
eller något annat. 
 

I översiktsplanens förslag presenteras möjliga platser för byte av olika transportslag som ska utredas vidare. Vad 
det gäller Törshälla finns det ett förslag på platser. (se karta hållbara transporter) 

L 6 / 8 Vi anser att det är positivt 
och mycket bra att flytta 
rangerbangården från sin 
nuvarande plats. Helst 
omedelbart! Enligt vår 
mening skall detta 
prioriteras! Rangerandet 
har ökat explosionsartat 
de två senaste åren. Det 
har blivit helt bedrövliga, 
fruktansvärda ljudnivåer! 

Synpunkten stämmer överens med översiktsplanens förslag vad det gäller behövet av att flytta 
rangerbangården. På Miljökontoret görs återkommande tillsyns  på bangården och alla frågor om kemikalie- och 
avfallshantering samt klagomål hanteras där. 
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Det metalliska skäranden, 
gnisslar, smällar mm. 
Aldrig varit såhär förut, 
det kan inte få fortsätta 
så! Det utgör en olägenhet 
för människors hälsa, och 
försämrar vår boendemiljö 
kraftigt. Det är även helt 
oskäligt att t ex lok står 
still på tomgång upp till 45 
minuter. Vill vidare påpeka 
att det även luktar diesel 
från bl a Green Cargos lok, 
det har inte heller  varit så 
förut. Skett senaste åren. 
Det  väller periodvis in 
svarta rökmoln över 
trädgårdarna. 
Sammantaget blir 
rangeringen i nuvarande 
situation helt oacceptabel 
och skall därför snarast 
flyttas, eller förbjudas på 
sin nuvarande plats. 

L 6 En annan lokal katastrof i 
boendemiljön är som vi 
kan läsa om förslaget: 
“Västra länken är den sista 
delen i en komplett yttre 
ring runt centrum”.  
LIGGER FÖRSLAGET  
KVAR? Om det är så, ta 
bort det genast! Lägg ner 

Västra länken finns i program Väster men det förslaget är inte aktuellt längre. 



115 
 

planerna! Det är räcker nu 
med oljud/buller/trafik 
här! Vi är utsatta nog för 
järnvägstrafik, 
rangeringen/godståg och 
Västeråsvägen.  

L 6 Apropå den nya tågdepån, 
var är bulleranalysen för 
den? 
Miljökonsekvensbeskrinni
ng? Tågdepån är nu som 
en gigantisk bullervägg åt 
norr, och tvingar hit alla 
ljud åt oss söderut.  
Och ekar dem också. Den 
gjorde det hela värre 
ljudmässigt  men även 
visuellt (och förlorad 
utsikt). Kommer aldrig 
förstå hur man kom på 
idéen att förlägga denna 
svarta mastodont-lada 
som tågdepån utgör mitt i 
centrala Eskilstuna. Helt 
obegripligt. (Och inte ett 
ord till mig som boende. 
Men vi får brev med 
information när grannen 
ska bygga balkong!) Hur 
det sedan blir med ljud 
från verksamheten i och 
kring tågdepåerna är 
oklart då det inte verkar 

Översiktsplanen förhåller sig till dem analyser som Miljökontoret  har gjort 
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dragit igång på allvar. 
Återstår att ta reda på. 
 

L 6 Anser också att tittar man 
bakåt i tiden har mycket 
extra trafik hamnat i 
närområdet, på 
Västeråsvägen. Bl a med 
Tuna Parks tillkomst och 
Systembolag, Coop mm. 
Nu sist toppat med City 
Gross. Och det har ju 
byggts rondeller på 
Västeråsvägen. Men det 
blir stopp ibland ändå 
vissa tider!  
Troligen är även 
befolkningsökningen en 
bidragande orsak till ökad 
trafik, men kan inte vara 
hela bilden. Tror inte 
heller den nya förskolan 
på Flackstavägen direkt 
sänkte  
trafiktillströmningen.  

Synpunkten noteras. Översiktsplanens övergripande strategier för hållbart resande syftar till att lösa sådana 
typer av konflikter. 
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L 6 På pluskontot är dock som 
vi tror en planerad 
ombyggnation/översyn av 
resecentrum. Då hoppas vi 
på förbättringar som gör 
att det blir enkelt och 
ofarligt att ta sig med 
cykel från rondellen vid 
Rinmangymnasiet upp 
mot tågstation via 
Västermarksgatan . Idag 
tvingas man ut i körfältet 
bland bilar, bussar mm. 
och därefter kommer 
hållplatser att behöva 
passeras. (Minst farligt blir 
att idag cykla bakom 
bilparkeringen längs med 
järnvägen och in vid 
första  cykelparkeringen.) 
Omvänt och ännu mer 
obehagligt är att cykla ner 
från station till 
Rinmanrondellen där man 
tvingas ut än mer i 
körbanan. Att cykla lagligt 
där är farligt! Se till och 
åtgärda detta i samband 
med planering/förändring. 
Gång och cykelbana hela 
vägen tack längs med 
järnvägen där. Gärna på 
andra sidan (norrut) också. 

I samband med projekt Resecentrum kommer alla kopplingar att ses över med särskild koppling till hållbara 
transporter. framkomlighet och tillgänglighet ska också kunna redovisas i samband med projektet, samtidigt är 
de frågorna som Komunen löpande ser över för att stegvis förbättra. 
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L 6 Sedan vill vi påpeka att det fortfarande nästan alltid bildas en sjö vid kraftigt regn i korsningen Erlandsgatan/Västeråsvägen. Dels  Vid Cirkle 
K, men även på “baksidan” blir det en mindre sjö på den nyasfalterade vägen på Banvallsgatan 

L 6 Vill också säga att när 
Fibra gör reklam för fiber 
till Grangärdet, så har man 
helt fräckt ignorerat och 
struntat i vår sida av 
Västeråsvägen, alltså 
Erlandsgatan bl a lämnat 
en bit av 
Grangärdesföreningen 
helt utanför! Vi vill se att 
Fibra  fullföljer 
planeringen/åtagandet 
med bredband i  
Grangärdet med hela 
Grangärdet! Fibra skriver 
på sin sida att vi som 
kommuninnevånare äger 
Fibra. Då vill vi se att de 
tar ansvar för att dra fiber 
till alla sina 
kommuninnevånare. 

Eskilstuna kommun är medveten av att det inte finns fibernät i det här området. Det handlar om att efterfrågan 
måste blir hög nog för att få ihop kalkylerna. Maknaden blir fragmenterad av olika nätägare och vita fläckar 
uppstår. 

L 6 Beträffande 
infrastrukturkorridoren, 
om vi förstått föreslagen 
placering rätt, är det inte 
tillräckligt långt utanför 
staden. Parallellt med 
Västerleden? Eller menar 
ni bara godstrafik på väg? 
Avses järnväg är det för 

Analyserna är inte klara vilket gör att det i denna ÖP inte går att göra ett tydligt ställningstagande som 
förespråkar ett visst alternativ. Det gör att samtliga korridorer, både den väster om staden och de två 
alternativen öster om staden fortfarande ses om intressanta alternativ och behöver därför redovisas i kartan 
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“mitt i” staden fortfarande  
enligt förslaget. 

L 6 Tillbaka till vår närmiljö, 
när jag ser på 
Parkinventeringen måste 
frågan bli om det är ett 
misstag, att man glömt 
bort att rita i 
Gredbyparken? Den finns 
inte på kartor som 
grönmarkerad för park 
Eller finns en avsikt/plan 
att ta bort, döda  parken?  

Ja, det är ett fel som blivit i publiceringen av kartan, det kommer att rättas till i förslaget. 

L 6 Till sist en önskan om bättre regelverk (om det inte finns?!) för belysning. Som bostadsägare uppmanas jag att inte blända mina grannar t 
ex. Gäller inte det överlag? Om inte vill vi nog se förbud mot irriterande bländande belysning, oftast från stolpar med nyare belysning. Det 
är vitt, skarpt, och bländande. ibland rakt i ögat såväl inne hemma som när ute och går/kör bil tex. Exempelvis gäller det i närmiljön 
Tunavallens arena-belysning. Lyser in i vår bostad, bländar när man kommer från viadukten under järnvägen in i rondellen vi 
Krongatan/Västeråsvägen. Fotgängare och cyklister osynliggörs i motljuset. Likaså Cirkle K som satt upp många nya ljuskällor, bländar mig 
som trafikant vid infart på Erlandsgatan. Nya stolpar med ny belysning kring nya  tågdepån, lyser in hemmavid. Märkligt! Annat ljusotyg vid 
bilkörning är byggarbetsplatsen vid nya Campus. Poängen bör väl vara att lysa “rakt ner” på sina egna områden och inte blända och störa 
runtomkring och flera hundra meter bort! Eller störa trafikanter i omedelbar närhet. 
Här finns även en generell oro över att staden kommer att bada i vitt ljus framöver. Osnyggt och omysigt. Oro för ljusföroreningar  kort sagt. 
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L 6 Kommentar på 
ställningstagande: "•
 Det ska 
finnas möjlighet att cykla 
till närmaste stad från 
kommunens alla tätorter. 
Utpekade serviceorter ska 
kopplas samman med 
staden genom separat 
cykelväg  eller cykelbana. 
"  Gäller detta Näshulta? 
Räknas Näshulta in som 
serviceort i detta fall? 

Översiktplanen verkar för effektiva kopplingar med landsbygden där behöv och prioritering är utgångspunkter 
för dem olika förslag. Cykelbanan är inte aktuell än till Näshulta på grund av avstånd och låg  antal potentiella 
cyklister. 

L 6 Kommentar på 
ställningstagande: "•
 Cykelavstån
d från Eskilstuna centrum 
på cirka 5 km och 3 km 
från Torshälla centrum ska 
vara en utgångspunkt för 
planeringen  av bostäder 
och större arbetsplatser. 
Restiden med cykel ska 
inte överstiga 30 min. 
" Tillåter detta utveckling 
på landsbygd eller skall 
man ha motsvarande tänk 
kring serviceorterna? 

Översiktsplanens inriktning gällande 3 och 5 km avstånd är tänkta utifrån de kompakta tätortstrukturer, enbart 
Eskilstuna och Törshälla. 

L 6 Kommentar på 
ställningstagande; "•
 I staden ska 
parkering nära målpunkter 
prioriteras för besökare 

I staden ska bilparkering  prioriteras för besökare och boende framför parkering för arbetspendlare. 
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och boende  framför 
parkering 
för  arbetspendlare. "  Vad 
menas??? 

L 6 Angående översiksplan för området runt Gunnarskäl väster om Torshälla. Jag 
tycker att det är mycket olämpligt att omvandla jordbruksmark. På grund av 
klimatförändringar och en växande befolkning  kommer varenda kvadratmeter 
behövas. 
 

L 6 Önskar fler bussturer 
mellan Eskilstuna &Hållsta 
. Jag dom jobbar inom 
vården kan varken ta mig 
till en från jobbet med 
kollektiv trafik samtidigt 
som jag måste tävla om de 
få parkeringsplatser runt 
munktellområdet sol nu 
även här en månadsbiljett 
på närmare 
700kr/månaden. Förstår 
att man inte kan anpassa 
buss till alla, men önskar 
iallafall att man såg 
bredare avgångar som 
sträcker sig både tidig 
morgon och senare kväll. 

Överiktsplanens inriktning för en attraktiv och levande landsbygd stöder förbättringar av kollektivtrafiken, 
Hållsta är en serviceort och det innebär att förbättringar vad det gäller tillgänglighet till kollektivtrafik ska ses 
över och behandlas i kollektivtrafikplanen. 
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L 6 Jag önskar lämna förslag 
på att kommunen gör en 
ordentlig cykelväg till Kjula 
från centrum , likt den 
som nu finns från Skiftinge 
till Sundbyholm. Vi är 
många som cyklar denna 
sträcka, dock är den 
väldigt osäker då det är 
väldigt smalt där man 
cyklar. Och det är tyvärr 
allt för många som kör 
väldig mycket för fort på 
denna sträcka, vilket spär 
på känslan av otrygghet 
när man cyklar på vägen. 
Jag är övertygad om att 
ännu fler skulle cykla 
denna sträcka om en rejäl 
cykelbana fanns. Detta är 
ju ett av era mål, att få fler 
att cykla. Och med en 
cykelbana skulle Kjula 
knytas ihop med centrum 
på ett väldigt bra sätt. 

kopplingen till logistikparken finns redan som förslag cykelväg från översiktsplanen, det handlar då om en statlig 
cykelväg. 

L 6 Jag saknar fler områden 
likt södra Slagsta, där 
gång- och cykelstråken är 
norm och bilarna hålls en 
bit bort från bostäderna 
och där det finns stora 
gemensamma  ytor med 
grönområden och 

Vi förutser att detaljplaneprocessen förhåller sig till översiktsplanens intentioner, parkeringsstrategi och 
prioritering av transportslag som finns beskrivet både i text, kartor och ställningstaganden i delen transport och 
mobilitet. 
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lekplatser. Det är också 
bra att ståken slingrar sig 
fram, att allt inte måste 
vara rakt och fyrkantigt. 
Det känns som ett både 
barnvänligt och 
människovänligt område. 

L 6 Jag har en liten idé som 
jag hoppas redan finns 
som en plan och det är en 
cykelbana från Skogstorp 
till Hållsta! Jag som bor i 
Hållsta vill gärna känna 
mig lite tryggare att cykla 
till affären och senare 
eventuellt barnen till 
skolan. Men  när det är 
som det är nu blir det 
buss. 
På något sätt borde det gå 
att lösa hoppas jag. 
 

Noteras 

L 6 Jag önskar att kommunen 
gör något åt 
trafiksituationen i 
Eskilstuna. Staden växer 
men vägarna smalnas av 
mer och mer. Detta i 
kombination med i princip 
obefintlig 
trafikövervakning av 
polisen gör att 
desperationen sprider sig 

Transportkapitlet i översiktsplanen har som syfte att effektivisera hela transportsystemet. De utredning som har 
gjorts visar inte på någon samhällsekonomisk nytta med en ringled men den frågan utreds vidare. Diskussion om 
förbättringar på Västerleden pågår tillsammans med Trafikverket som är väghållare.  
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när de redan omfattande 
bilköerna växer. Det leder 
till att bussfilerna används 
som omkörningsfil vilket 
skapar än mer irritation 
för oss som följer lagen. 
Mitt förslag är att göra 
Torshällavägen-
carlavägen-vasavägen-
Stenkvistavägen-
Krongatan-Västeråsvägen 
tvåfiliga i syfte att skapa 
en fungerande ringled 
runt stan. Det borde göra 
att Västerleden avlastas 
men även den skulle 
behöva vara tvåfilig, 
iallafall mellan E20 och 
Tuna Park. 
 

L 6 Bättre Bussförbindelser 
med kollektivtrafiken. Idag 
är den bedrövlig, speciellt 
på helger då sista bussen 
från stan 
mot näshulta går redan kl 
14??? 
 

Kollektivtrafikplanen och samordning 

L 6 Direktbuss mellan 
Torshälla o Tuna park 
utmed Västerleden tack,så 
man slipper åka 
kommunen runt som idag. 

Kollektivtrafikplanen och samrordning 
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L 7/11 En  ställningstagande kring 
tysta områden och 
vindkraftsparken saknas 
samt en beskrivning av 
olika miljö- och  
hälsoaspekter kring 
anläggande av vindkraften 

Vindkraftsanläggningar är miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken och för att starta/bygga en sådan krävs 
ett tillstånd från Miljöprövningsdelegationen. Under prövningsprocessen tas miljö- och hälsoaspekter, 
lokalisering och flera andra aspekter upp och Miljöprövningsdelegationen tar då ställning och bedömer dessa. 
Om det inte finns några hinder så villkoras och meddelas tillståndet till verksamheterna. Både Kafjärden och 
Duvhällen vindkraftspark har fått sina tillstånd från Miljöprövningsdelegationen i Uppsala län. 

L 8,16 Jag tycker att 
översiktsplanen är mycket 
svår att hitta i och att man 
inte når ut, jag tycker t.ex. 
att de områden där det 
planeras att bli 
industrimark, där ska alla 
informeras som bor i 
närheten via personliga 
brev via posten. Den 
digitala översiktsplanen 
kräver mycket god 
datavana och att man vet 
vad man letar efter. 
Rubrikerna kunde vara 
tydligare, så som dessa 
områden kommer att 
omvandlas till 
industriområde och det 
första man möts av är en 
tydlig karta. Som det var 
nu så fanns inte 
gårdsnamnen utskrivna på 
de gårdar som låg innanför 

Eskilstuna är en av de första kommunerna i Sverige att ha en helt digital översiktsplan. Översiktsplanens 
användarvänlighet i digitalt format har tagits fram tillsammans med konsult som har god kännedom om 
användarvänlighet etc. men förbättringar kan och kommer att göras. Vi har uppmärksammat problematik kring 
möjligheten att läsa kartor och detta kommer att förbättras. Vad gäller information till närboende i områden 
som utpekas i översiktsplanen har kommunens fastighet och exploateringskontor löpande kontakt med 
markägare. Översiktsplanens innehåll har kommunicerats  under samråd juni-sept och ytterligare vid granskning 
under sommaren 2020. Vad gäller utredningsområde för verksamheter väster om Torshälla (även kallat 
Gunnarsskäl) så har kommunen i målsättningen att uppnå fler jobb gjort avvägningen att detta intresse ska 
prövas och övervägas. Frågan kring tätortsnära jordbruksmark är angelägen och i till översiktsplanen tillhörande 
hållbarhetsbedömning resoneras kring planförslagets konsekvenser. 
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den blåmarkeringen viket 
försvårde. Jag tycker 
vidare att det är svårt att 
fylla i detta formulär 
eftersom man inte får 
någon översiktbild av 
texten utan endast ser en 
rad syns så att man får 
röra sig med 
piltangenterna för att se 
vad man har skrivit. Jag 
anser att marken väster 
om Torshälla och norr om 
järnvägen som i 
översiktsplanen är 
markerad som möjlig 
industrimark (blå 
markering) inte ska 
användas till industri 
mark. Dels kommer vi i 
framtiden ha ett ökat 
behov av bra 
jordbruksmark till en 
växande befolkning dels 
innehåller området stora 
natur- och kulturvärlden. 
Det går inte att återställa 
industrimarken till 
jordbruksmark igen. 
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L 8,10 Att grönområdena mellan 
Hällbyvägen/ 
Folkestaleden bevaras 
som en gräns mot 
Kombiterminalen för 
buller som ni mycket 
förtjänstfullt redan jobbat 
med mot oss fastigheteter 
där- Jag vill också 
framhäva den historiska 
betydelsen av gamla 
Hällby By. Marken mellan 
Hällbyvägen och 
Nybyspåret är en 
markering som visar var 
(och fortfarande är) 
platsen för den 
ursprungliga och 
kulturhistoriskt värdefulla 
Hällby by med sina fyra 
gårdar. Norrgården, 
Mellangården, 
Västergården och 
Oppgården. Här finns en 
naturlig och värdefull 
avgränsning mellan 
industrier/verksamheter 
och bostäder. Låt det så 
förbli även i framtiden.” 
 

Frågan kring kulturmiljövärden och bullerpåverkan för omgivande fastigheter och ev. åtgärder kommer att 
utredas i samband med kommande detaljplenering. 
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L 8,11 Av förslaget till 
översiktsplan 2030 
framgår att 
kombiterminalen i 
Folkesta/Hällbybrunn 
planeras för utbyggnad 
österut i riktning mot 
Hällbyvägen. Idag finns där 
ett bevuxet naturstråk 
som ger ljud-, ljus och 
insynsskydd mot 
terminalen. För att 
undvika tillkommande 
störningar från 
kombiterminalen mot 
Hällbyvägen, Nyhallsvägen 
och Stenuddsvägen bör 
kombiterminalen inte 
byggas ut österut och 
grönstråket behållas. 

Frågan kring bullerpåverkan för omgivande fastigheter och ev. åtgärder kommer att utredas i samband med 
kommande detaljplenering. 

L 11 Sedan verksamheten vid 
kombiterminalen startade 
har störningarna i form av 
buller minskat. Backljud 
från truckar, (förfärligt 
oljud av) tjutande bromsar 
i nedförsbacken från 
terminalen mot 
huvudspåret, buller och 
lukt från dieselloken. Det 
har blivit en väsentlig 
skillnad i positiv mening.  
Åtgärder har vidtagits i 

Synpunkten noteras 
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form av förändrade 
arbetsformer och rutiner 
samt med bullerskydd av 
jordvall, bevarad 
växtlighet och 
containermur. Delar av 
transporterna går nu 
också via det nya spåret 
väster om terminalen. 

L 10 Marken mellan 
Hällbyvägen och 
Nybyspåret är också en 
markering som visar var 
(och fortfarande är) 
platsen för den 
ursprungliga och 
kulturhistoriskt värdefulla 
Hällby by med sina fyra 
gårdar. Norrgården, 
Mellangården, 
Västergården och 
Oppgården. Här finns en 
naturlig och värdefull 
avgränsning mellan 
industrier/verksamheter 
och bostäder. Låt de så 
förbli även i framtiden. 

Frågan kring kulturmiljövärden och bullerpåverkan för omgivande fastigheter och ev. åtgärder kommer att 
utredas i samband med kommande detaljplenering. 

L 6,8 Kommunen har redan 
ianspråktagit mark 
västerut i Folkesta och 
ytterligare utbyggnad för 
järnvägsändamål planeras 
vid Gunnarskäl. En 

Noteras 
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utbyggnad i den riktningen 
bör därför priorieras. 

L 8,9,1
0,14 

Marken väster om 
Torshälla och norr om 
järnvägen som i 
översiktsplanen är 
markerad som möjlig 
industrimark (blå 
markering) inte ska 
användas som 
industrimark. Dels för att 
vi i framtiden kommer att 
ha ett ökat behov av 
jordbruksmark till en 
växande befolkning samt 
dels innehåller stora natur 
och kulturmiljövärden. Det 
går inte att återställa 
industrimarken till 
jordbruksmark igen. 

Vad gäller utredningsområde för verksamheter väster om Torshälla (även kallat Gunnarsskäl) så har kommunen i 
målsättningen att uppnå fler jobb gjort avvägningen att detta intresse ska prövas och övervägas. Frågan kring 
tätortsnära jordbruksmark är angelägen och i till översiktsplanen tillhörande hållbarhetsbedömning resoneras 
kring planförslagets konsekvenser. 

L  6 / 8 
/ 9 

Synpunkter från Hällby 
10:2 Jag vill framhäva den 
historiska betydelsen av 
Hällby By. Grönområdena 
mellan Hällbyvägen och 
kombiterminalen vill jag 
att de bevaras som en 
bullergräns mot Hällby 
10:2. Ni har ju mycket 
förtjänstfullt  jobbat med 
att minska buller och 
störningar från 

Noteras 
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kombiterminalen. Låt det 
vara så i en framtid. Hur 
kommer mina synpunkter 
tillvaratas? Får man 
återkoppling att ni sett 
detta. 
 

L / H 4 Utveckla detaljplanen kring 
Väsbyviken då det finns mycket 
outnyttjad yta längs med 
vattenlinjen 

Synpunkten föranleder utpekade av ett nytt utbyggnadsområde för bostäder i södra Mälarbaden vid Väsbyviken, i form av komplettering 
av befintlig bebyggelse, i enlighet med pågående detaljplanering. 

L / H 4 Gruppen Ett smartare Hällby 
anser att ett nytt torg bör 
byggas i Hällby, en 
samlingspunkt med affärer och 
där man kan mötas behövs. 

Enligt planförslaget så vill kommunen långsiktigt verka för att det skapas platser där olika funktioner för stadsdelarna sammanstrålar som 
kommersiell service, samhällsservice, busshållplatser, stadsdelsparker och liknande av träffpunktskaraktär.  
Samtidigt krävs det att berörda fastighetsägaren är intresserad driva utvecklingen av sina fastigheter åt detta håll. På den aktuella platsen 
är Kommunfastigheter markägare. 
 
 

L / H 4 Gruppen Ett smartare Hällby 
anser att det behövs bättre 
underhåll av befintlig 
infrastruktur i Hällbybrunn, till 
exempel vid busshållplatsen vid 
gamla Tempo 

Synpunkten lämnas över till gatuavdelningen 

L/I 11 Vad innebär det att de 
enskilda anläggningar för 
avloppshantering ska klara 
aktuella funktionskrav 

Enskilda avloppsanläggningar ska klara de funktionskrav som miljökontoret meddelar med stöd av miljöbalken, 
dess föreskrifter och förordningar samt kommunens riktlinjer för bedömning av skyddsnivå för små avlopp. 
Funktionskraven varierar beroende på olika fastigheters förutsättningar och bedömning görs i varje enskilt fall. 

 

 

Grön och blåstruktur 
 
Länsstyrelse 
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Sammanställning 

 
Bemötande  

 
Naturvård (3 kap. 6§ MB) - riksintresseområden:  Redovisningen på karta saknar 
hänvisning till värdebeskrivningarna och en redogörelse om vilka hänsyn som krävs för 
att bevara dessa. Kommunens ställningstagande är översiktligt formulerat och ger ingen 
närmare vägledning för efterföljande planering och lovgivning. Ställningstagandet 
behöver preciseras för att ge ytterligare vägledning och styrning. 

 
Värdebeskrivningar länkas.  
Ställningstaganden preciseras i enlighet med synpunkterna 

Friluftsliv (3 kap. 6§ MB) - riksintresseområden:   I texten namnges endast två 
riksintresseområden, men kommunen berörs av fyra utpekade områden; Hjälmaren och 
Julita FD 11, Hjälmare kanal FD 10, Ridö-Sundbyholmsarkipelagen FD 09, Sundbyholms-
området FD 08. Texten behöver förtydligas. Redovisningen på karta saknar hänvisning till 
värdebeskrivningarna och en redogörelse för vilka hänsyn som krävs för att bevara 
dessa.   

Områden som saknas läggs till. 
Värdebeskrivningar länkas som attributdata. 
Ställningstaganden förbättras.  
 
 
 

Stora opåverkade områden (3 kap. 2§ MB):  Redovisningen av stora opåverkade 
områden har utvecklats betydligt jämfört med i gällande översiktsplan, både i text och på 
karta. Under fliken ”Riksintressen, miljö- och riskfaktorer" anges att "Dessa områden bör 
alltså ej bli föremål för exploateringsföretag annat än i undantag och då i form av enstaka 
byggnader eller mindre vägar etc". I tillhörande ställningstagande anges däremot att "Nya 
stora infrastrukturanläggningar på landsbygden lokaliseras så, att intrånget i hittills 
opåverkade områden minimeras. Inom stora opåverkade områden ska i största möjliga 
utsträckning undvikas större exploateringsföretag som... ". För att ge önskad vägledning 
och styrning bör text och ställningstagande samordnas.(Värdebeskrivningar kopplat till 
kartan liksom beskrivningar av hänsyn som krävs för att bevara värdena har länsstyrelsen 
inte kunnat nå och kan därför inte bedöma denna del av redovisningen.) 

Justeringar görs i enlighet med synpunkterna.  

Mälaren med öar och stränder (4 kap. 2§ MB):   Planförslaget bör förtydligas med att 
utpekandet av riksintresset gjorts av riksdagen. Länsstyrelsen har svårt att se 
utbredningen av området i kartan. Länsstyrelsen har i början av 2000-talet tagit fram två 
rapporter om riksintresset som det kan hänvisas till. Rapporterna nås via Länsstyrelsens 
sammanfattande redogörelse till länets kommuner. 

Justeringar görs i enlighet med synpunkterna. 

Riksintresse Natura 2000 (4 kap. 8§ MB):  
Planen behöver kompletteras för att möjliggöra bedömning av om riksintressena 
tillgodoses. Det behöver framgå hur förslaget påverkar bevarandestatusen för de värden 
som ska skyddas inom Natura 2000-områden. Vidare behöver konsekvenserna av plan-
förslagets sammanlagda (kumulativa) påverkan på Natura 2000-områden redovisas och 
bedömas. Det behöver även framgå hur förbindelser och spridningsvägar mellan och från 
Natura 2000-områdena kan tryggas.  

Justeringar görs i enlighet med synpunkterna. 

I textdelen om Natura 2000 saknar Länsstyrelsen flikar där respektive Natura 2000-
orrråde (med områdesbeteckning) redovisas samt spårbarhet i kartan. Länsstyrelsen 
saknar även hänvisningar till bevarandeplaner för områdena (finns på Länsstyrelsen 
webbplats). I texten för Natura 2000 anges felaktigt att Länsstyrelsen har intentionen att 
Natura 2000 områdena ska bli naturreservat eller biotopskyddsområden på sikt. Det är 

Justeringar görs i enlighet med synpunkterna. 
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endast för de Natura 2000-omr'åden, som bedöms behöva ett starkare skydd som 
Länsstyrelsen har sådana intentioner. Texten behöver rättas. 
Miljökvalitetsnormer - Strandskydd och landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
(LIS):   
Planförslaget saknar LIS-områden. Dessutom saknas uppgifter om det generella 
strandskyddet likt det som finns för det generella biotopskyddet - d v s om vad lagen 
säger och hur frågan hanteras i kommunens planering.   

Text kompletteras i enlighet med synpunkterna. 

Naturmiljö, grönstruktur och områdesskydd: 
I delen ”Genomförande/Stadsbyggnadsprocess….” informeras om inrättande av reservat, 
men saknas koppling till karta eller närmare information. 
 
För befintliga naturreservat saknas redovisning. 
 
Kartan ”Utredningsområde för skydd (naturreservat)” - saknas förklarande text och länk 
till dokument (attributdata).  

Justeringar görs i enlighet med synpunkterna. 

Skogliga naturvärden saknas NVI-områden, nyckelbiotoper och naturvårdsobjekt finns i kartan, men syns i 
vissa fall inte förrän rejält uppförstorat. Hänvisa eller länka till Skogsstyrelsens 
länk. Skogliga naturvärden i form av ädellövbestånd och tallskogar hämtas från 
länsstyrelsens webb. Övrigt justeringar i enlighet med synpunkterna. 

Länk saknas till ”Landskapsanalys för Eskilstuna kommun” Åtgärdas.  
Saknas info om vad klassningen i NVI-kartan innebär samt inventeringsdata.  Naturvärdesklassning enligt SIS läggs till liksom attributdata (beskrivningar):  

Klass 1 = högsta naturvärde; störst positiv betydelse för biologisk mångfald,  

Klass 2 = högt naturvärde; stor positiv betydelse för biologisk mångfald,  

Klass 3 = påtagligt naturvärde; påtagligt positiv betydelse för biologisk mångfald,  

Klass 4 = visst naturvärde; viss positiv betydelse för biologisk mångfald. 
Natur - vattenanknutna värden:  Syftet med att visa sjöar och våtmarkers historiska 
utbredning saknas liksom info och klassning av de sumpskogar som redovisas. 
 

Kartlagret över våtmarkers historiska utveckling har tagits bort, eftersom det inte 
var komplett. Kartlagret ”sumpskogar” är hämtat från Skogsstyrelsen. 
Uppdateras. En aktuell och tydligare klassning av våtmarkerna beställs från 
länsstyrelsens webb. 

Artskydd:  Det saknas info om artskydd i planförslaget - både i karta och text. Riktlinjer enligt Artskyddsförordningen beaktas alltid i ärendehandläggningen, 
men uppgifterna redovisas inte i ett kartlager, eftersom de är hemliga. Text som 
förklarar innebörden i Artskyddsförordningen länkas till texten. Samma 
förfarande för Biotopskyddet.   

Landskapsövergripande värdetrakter - naturbetesmarker, Hjälmaren och Mälaren med 
tillrinnande vattendrag, tallskogsområden, ädellövmiljöer samt skyddsvärda träd: 
Kartlades inom ramen för länsstyrelsens handlingsplan för grön infrastruktur.  

Nämnda kartlager hämtas från länsstyrelsens webb och placeras under rubriken 
”Natur och vatten - Faktaunderlag”.  
 
Enligt länsstyrelsens rekommendation läggs nedanstående text till under 
rubriken ”Natur - Landskapsperspektivet”.  
”Kunskapen om landskapsövergripande värdetrakter som identifierats av 
länsstyrelsen genom arbetet med den länsövergripande gröna infrastrukturen 
behöver fördjupas genom inventering. Ifall exploatering blir aktuell bör göras 
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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.” 

Grönstruktur i framtidens Eskilstuna:  I delen ”Grönstruktur” (Framtidens Eskilstuna) 
saknas ställningstaganden för att tydliggöra kommunens ambitioner.  
 

Se fyra ställningstaganden under rubriken: 

- I en allt tätare stad säkerställs på översiktlig nivå en grön infrastruktur som i 
görligaste mån inbegriper såväl förutsättningar för rekreation som för att 
anpassa till ökande volymer regn och skapa svalka i ett allt hetare klimat. Gröna 
kilar från stadens inre delar och ut mot.omlandet åt såväl väster som öster 
stärks genom planläggning eller reservatsbildning.  

- Gaturum förstärker den gröna strukturen, enligt kommunens Grönplan. 
Samtidigt nyttjas gator för avledning av kraftiga regn genom att gatunivån är 
lägre än omgivande bebyggelse där så är möjligt.  

- På detaljplanenivå ska sådana låglänta områden och stråk där vatten naturligt 
samlas eller rinner fram i samband med stora regnflöden, undantas från 
bebyggelse till förmån för gröna ytor.  

- Stadsplaneringen ska bidra till att skyfallsvatten kan hanteras så att 
säkerhetsmarginaler vid extrema nederbördssituationer uppnås. 

Sammanhängande grönstruktur - kartorna om ”Sammanhängande grönstruktur” liksom 
illustrationen med viktiga samband: Lägg till lättåtkomlig information om områdena och 
sambanden dem emellan samt om hur kommunen avser att förhålla sig i planeringen.  

Kartan arbetas om och förses med attributdata som beskriver och förklarar. 

Natur och biologisk mångfald: Med tanke på ”Natur och biologisk mångfald” påminner 
länsstyrelsen om att naturinventeringar behöver uppdateras i samband med att 
exploatering är aktuell i ett sådant område.  
 

Nedanstående tillägg görs i texten:  
Utpekade områden i de olika kartlagren under rubriken ”Natur och vatten” utgör 
dels ett observandum i tidiga skeden av planering enligt PBL och projekt kring 
förändrad markanvändning, dels är de ett viktigt stöd i samband med handlägg-
ning. Vilket värde de olika utpekade områdena tillskrivs avgörs från fall till fall bl 
a utifrån vilken förändrad markanvändning som avses. Redovisade områden 
utesluter inte att oupptäckta värden kan finnas därutöver. Därför ska alltid en 
generell naturinventering föregå ett planeringsprojekt.  

Områden för naturvårds- respektive friluftsändamål: 
Länsstyrelsen efterlyser ett tydliggörande av hur kommunen har för avsikt att prioritera 
områden för naturvårds- respektive friluftsändamål fram till 2030.  
 

I granskningsversionen av översiktsplanen samlas områden av betydelse för 
rekreation under rubriken ”Rörligt friluftsliv” samt områden av naturvärden på 
kommunal nivå under rubriken ”Kommunala naturvärden”.   
Under rubriken ”Utredning för skydd” återfinns förslag till elva nya naturreservat 
till gagn för friluftslivet. Frågorna lämnas över för vidareutveckling till 
Grönplanen.  

Naturvård, kommunalt intresse: För kartskiktet ”Naturvård, kommunalt intresse” 
behöver tydliggöras vad utpekandet ska leda fram till.   
 

Utpekade områden i kartlagret ”Naturvård, kommunalt intresse” är en 
kombination av områden som i tidigare ÖP redovisades som områden av 
kommunalt intresse och f d regionala naturvärden utpekade av länsstyrelsen. 
Förstnämnda områden inventerades 2014. De f d regionalt utpekade områden 
har däremot ganska gamla inventeringsdata (1980-talet). Eftersom dessa 
områden tycks ingå i den grönstruktur som redovisas i ”grön infrastruktur för 



135 
 

Sörmland” så får man anta att länsstyrelsen kommer att uppdatera data för 
nämnda områden. En förnyad inventering och utvecklingsplan ombesörjs via 
Grönplanen liksom frågan om säkerställande av områdenas värden på sikt 
genom riktade insatser. På översiktsplanenivå visas områdena geografiskt 
tillsammans med länkad information via attributdata. Se också ovan under 
rubriken ”Natur och biologisk mångfald”.  

Kartdata från länsstyrelsen: Det ska tydliggöras att kartdata hämtats från länsstyrelsen.  Anges i kartlagret att kartdata hämtats från länsstyrelsen. 
Länsstyrelsens landskapsstrategi från 2010 är inte aktuell. Text stryks. 
Områden för friluftsvärden: Länsstyrelsen efterlyser en karläggning av områden med 
friluftsvärden med åtföljande friluftsplan. Länsstyrelsen kommer också att ta fram nya 
regionala underlag avseende friluftslivet.  

I granskningsversionen av översiktsplanen samlas i kartbasen områden av 
betydelse för rekreation under rubriken ”Rörligt friluftsliv”. Utvecklingsfrågorna 
lämnas till Grönplanen. 

 

Politiska partier 

Skogs- och jordbruk på kommunal mark bör skötas på ett sätt som inte missgynnar 
angränsande mark (ogräsbekämpning, övervakning av barkborrepopulationer etcetera. 

Frågan lämnas vidare till Grönplanen. 

Vid byggnation av nya förskolor, skolor och äldreboenden bör storleken på grönytorna 
noga beaktas. 

Noteras. Se även Riktlinjer för skola och förskola 

Vid skötsel av kommunens egen skog ska hyggesfritt vara normen. Frågan lämnas vidare till Grönplanen. 

För att hantera den sannolikt ökande frekvensen hetta i klimatförändringens spår bör 
undersökas möjligheten till fler centralt belägna utomhusbad. Vill se tydligare mål för 
centralt belägna vattenanläggningar i stadsbilden för bad och svalka. Badbar å ska 
eftersträvas.  

Badbar å är en långsiktig viljeinriktning i översiktsplanen. Föst måste dock 
vattenkvaliteten förbättras avsevärt. Bassänger och duschar är en möjlighet i 
parker. Då ett större projekt pågår för Stadsparken överlämnas frågan till Park och 
Natur, Stadsbyggnadsförvaltningen.  

Utnyttja gröna tak för att minska problem med dagvattenhantering.   

 

Ställningstaganden finns både under rubriken ”Framtidens Eskilstuna/Stadsbild 
och stadens karaktär” och under ”Teknisk försörjning/Hantering av 
dagvatten/LOD”.   

Ta bort alla gröna ytor där detaljplanen medger industriområde. 

 

Gröna ytor är en förutsättning för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) 
liksom för att erbjuda attraktiva miljöer för återhämtning för anställda på företag i 
Eskilstuna kommun. Dessutom ska hänsyn tas till förekommande biologiska 
värden.  

Utveckla Stadsparken med byggnation av restaurang. Ett större projekt pågår kring utveckling av Stadsparken.  Frågan lämnas vidare till 
Park och Natur Stadsbyggnadsförvaltningen.  
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Kulturens betydelse i den offentliga miljön bör betonas mer. En kultur för medborgarna 
och inte bara för turisterna. Kulturen som en naturlig del av stadsplanearbetet i 
samverkan med stadsdelarna och föreningslivet. Flytta ut konsten i alla dess former dit 
människor bor, verkar och lever.  Skapa en ”Open Art” i Eskilstuna likt den i Örebro. 
Sätt fokus på människan och den moderna konsten, mitt i centrum, men också i 
stadsdelarna och på landsbygden. Öppna scener är en del av satsningen och därför vill 
vi att det planeras och byggs en ny scen i Stadsparken.  

Främst en fråga för kultur och fritid i det kulturpolitiska handlingsprogrammet. 
Fasta anläggningar som t ex en ny scen är en ÖP-fråga.  Lämnas över till Kultur- 
och fritidsförvaltningen. 

Parker och grönområden i bostadsnära lägen värnas och reserveras vid nybyggnation. 
Särskilt höga krav bör gälla i områden med flerbostadshus. 

Noteras. 

Brister i tillgång till grönområden åtgärdas eller kompenseras. En översiktlig bedömning görs i processen med översiktsplanen.     

Fruktträd och bärbuskar till parkerna. Frågan lämnas vidare till park och natur, Stadsbyggnadsförvaltningen. 

 

Kommunala nämnder och styrelser  

Det saknas en beskrivande text till bilderna (kartbilderna?) under ”Naturvård och 
biologisk mångfald”. Exempel hur man ska tolka naturvärdesklasserna 1-4.  

Förklarande texter läggs till. Se ovan under ”Naturvård och biologisk mångfald”. 

Kartan som visar ”sammanhängande grönstruktur” bör förtydligas. I stadszonen är 
det svårt att utläsa vilka stråk som avses. En bättre kartbild behövs.    

Kartan ses över och förbättras.  
 

Nästa karta visande sammanhängande grönstruktur är svårtolkad. Visar bl a med 
sammanbindande pilar kopplingar mellan områden. 

Kartbilden kommer att ersättas av ett kartlager som visar kopplingar för både 
människor och för djurlivet.  

Naturvärden kopplade till vatten borde samtidigt vara med på kartan för samlade 
naturvärden. Det finns också risk att kartan misstolkas eftersom det inte är utpekat 
så mycket på den. 
 

Naturvärden kopplade till vatten kommer att uppdateras och kartlagerstrukturen ses 
över generellt. Karlager beställs från länsstyrelsens webbsida som visar olika 
naturvärden kopplade till vatten. Ett ställningstagande om biologiska värden i vatten-
påverkade miljöer läggs till (sumpskogar, övriga våtmarker, opåverkade mindre 
vattendrag).  
I övrigt hänvisas till en framtida s k Blåplan. 

En övergripande synpunkt är att vid planering av både tätort och landsbygd är det 
viktigt att kultur- och fritidsförvaltningen finns med från början i processen för 
planering av nybyggnation och utveckling. Det handlar om olika lokaler och 
anläggningar för kultur och fritid liksom ytor där synergieffekter och samutnyttjande 
kan uppnås vid olika fritidsaktiviteter, såväl kommunala som föreningsdrivna.  

Viktiga frågor i en effektiv samverkansprocess.  
 
 

Påpekar att man måste bygga större grundskolor som dessutom har egna tomter då 
skolgårdarna nyttjas av närsamhället kvällar och helger. 

Noteras. Se även riktlinjer för förskole- och skolgårdar. 

Pekar också på behovet av centralt placerade idrottshallar Frågan diskuteras med kultur och fritidsförvaltningen. 
Vill se en satsning på mötesplatser t ex caféer längsmed ån. Frågan lämnas vidare till Grönplanen. 
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Myndigheter och regionala förbund 
Länsstyrelsen i Västmanland  
Påpekar att det i handlingsplan för grön infrastruktur för Västmanland kommer att pekas ut flera 
värdetrakter som gränsar till Eskilstuna kommun.  

Inget område verkar utpekat än. 

Skogsstyrelsen  
Påpekar att Skogsstyrelsens e-tjänster kan vara till hjälp i kartläggningsarbetet i kommunerna t 
ex Skogens Pärlor där inventeringen natur- och kulturmiljövärden finns redovisade.  

Sökverktyg är kända av tjänstepersoner.  

Vid planering för avverkning i tätortsnära skogar kan målbilderna för god miljöhänsyn vara till 
hjälp. Vid avverkningar kan hyggesfritt skogsbruk vara ett alternativ. Information finns på 
Skogsstyrelsens hemsida liksom hos lokala skogskonsulenter.   

Lämnas vidare till Grönplanen.  
 

Region Sörmland 
Betonar barnkonventionens innebörd bl a när det kommer till fysisk planering och därmed barns 
möjligheter till lek och samvaro utifrån sina behov.  

Noterat. En utgångspunkt i planhandlingen 

STUA (Sörmlands Turismutveckling AB) - tillstyrker de ställningstaganden som anges för turism 
och besöksnäringen och ser att dessa stärker Sörmland som destination. Viktiga 
ställningstaganden för ett regionalt perspektiv är att:   
 
Eskilstuna verkar för minskat sektorstänk kring fokusområden. Områden på landsbygden med 
”kluster” av flera samlade natur- och kulturmiljövärden bör särskilt beaktas för att ge 
förutsättningar för attraktioner för landsbygdsturism.  
 
Kommunen ska verka för att öka turistsektorns förutsättningar att växa och ge fysiska 
förutsättningar för att främja en hållbar utveckling av turistiska produkter.  
 
Kommunen ska verka för goda förbindelser med gång, cykel och kollektivtrafik samt för att 
öppna vattenvägarna för sjöturism längs Eskilstuna-ån och sjötrafik. Samtidigt ska detta 
möjliggöra intermodala resor, det vill säga att byte mellan olika transportslag underlättas 
regionalt.   
 

De tre förslagen till ställningstaganden läggs in i delen  
Näringsliv - Besöksnäringen. 

 

 

Intressegrupper 

Näshulta Vision  
Vill kunna bygga mer strandnära än vad som är möjligt idag. Menar att det finns utrymme, 
eftersom det i bygden finns 4-5 mil strandlinje. Föreslår att det i ÖP skrivs in att en remsa 
närmast sjön ska lämnas utanför tomt. Det skulle - menar man - bidra till att hålla landskapet 
öppet mot sjön på samma sätt som att bebygga obrukbar åkermark för att hålla landskapet öppet 
och på så sätt främja biologisk mångfald (bete).  
 

Strandskyddet gäller generellt. Möjligheten att för kommunerna peka ut 
LIS-områden (”Landsbygdsutveckling I Strandnära lägen”) gäller i hela 
landet 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 
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anknytning till vatten (t ex fiske), för att stärka servicen på en ort. Det kan 
också handla om enstaka en- eller tvåbostadshus som uppförs i 
anslutning till befintligt bostadshus. I planförslaget pekas ej LIS ut.  

Eskilstuna Naturskyddsförening 
Tycker det är positivt att planen vill slå vakt om gröna skolgårdar. Dock går verkligheten i en 
annan riktning genom att man exploaterar delar av skolgårdar. Samtliga frigymnasier saknar 
skolgårdar.  

Se Riktlinjer för förskole- och skola beslutad. Högstadier eller gymnasier 
ingår emellertid inte i denna studie.  

Planer på att exploatera stora delar av Rinmanparken står i skarp kontrast till planförslagets 
skrivningar om att det behövs nya parker och grönområden i centrala Eskilstuna i och med en 
kraftigt ökad andel boende på Väster. 

Det finns inte med i planförslaget kring någon form av byggnation i 
Rinmanparken.  

 

Mark- och Fastighetsägare och byggföretag 

Markägare i Näshultabygden 1 
I förklaringen till ”Sammanhängande grönstruktur” står att ”åtgärder ska prioriteras till dessa 
områden”. Vad avses?  
Vilka blir konsekvenserna för boende? Bör tydliggöras. Det får inte bli ytterligare argument för att 
hindra de som verkar på landsbygden att utveckla sina verksamheter.     
 
 

Tanken är att åtgärder för att stärka naturvärden ska riktas till områden i 
den gröna strukturen om eller när medel ställs till förfogande (statliga, 
regionala eller lokala).  
Olika slags värden innebär olika typer och nivåer för vilken hänsyn som 
krävs.  Vilket värde de olika utpekade områdena tillskrivs avgörs från fall 
till fall, bland annat utifrån vilken ändring i markanvändning som avses. 
Texten i översiktsplanen tydliggörs i detta avseende.     

Länken till ”Grönplan för Eskilstuna” fungerar inte.   Åtgärdas. 
Vill undersöka möjligheten att minska på strandskyddskravet för att möjliggöra strandnära 
boende på landsbygden. Menar att detta kan åstadkommas genom den väg som varje bostad är 
beroende av för att angöra huset.   
 

Se svar ovan till samma fråga ovan.  

Markägare i Näshultabygden 2 tillika företrädare för sex mark- och fastighetsägare samt 
byggföretag 
Befarar att ställningstagandena sammantaget kommer att innebära begränsningar för att bosätta 
sig på landsbygden. Tillsammans med andra regelverk vid lovgivning som strandskydd och 
riksintressen ger intrycket att konsekvent arbeta mot en utveckling på landsbygden. 
 

En strategisk plan för näshultabygden avses komma till stånd där dessa 
faktorer kommer att klargöras.  
 
 
 
 
 

Vad avses med den ”sammanhängande grönstrukturen”? Kartlagret grön infrastruktur visar betydelsefull grönstruktur i Eskilstuna 
kommun. Kartvyn visar en sammanvägd bild av värden ur både 
naturvårds- och rekreationssynpunkt.  
 

I ÖP pekar man på att utveckling är viktig och även möjlighet till bebyggelse, men samtidigt ska 
friluftsliv, naturvärden samt kulturmiljöer värnas. I Näshulta finns det gott om utvecklingsvilja men 
även många fina miljöer. Vad prioriteras när dessa frågor kommer till sin spets?  
 

Olika typer av värden innebär olika slag och även nivåer för vilken 
hänsyn som krävs. Syftet med dem alla är att skapa observandum i ett 
så tidigt skede som möjligt av både fysisk planering och andra typer av 
projekt som kommer att medföra förändrad markanvändning. Vilket värde 
de olika utpekade områdena tillskrivs avgörs från fall till fall bland annat 



139 
 

utifrån vilken förändrad markanvändning som avses. Redovisade 
naturvärden utesluter inte att oupptäckta värden kan finnas utöver dessa. 
Därför ska alltid en naturinventering föregå sådana projekt.  
 

Hur påverkar Europeiska Landskapskonventionen ny utveckling av näringslivet på landsbygden? 
Om man slår vakt om allt på landsbygden kommer det då att finnas möjlighet att utveckla det nya 
på något sätt? 
 

Se föregående. En grundtanke i sammanhanget är, att de nya inslagen i 
landskapet som avses ska förhålla sig till det syfte som föranlett att 
områdena pekats ut som värdefulla. T ex där värdet är s k ändmoräner 
får dessa inte skadas; är värdet en känslig eller unik markflora får man 
inte bygg på just den marken.  
  

Landskapsbilden - Hur kan vi utveckla landsbygd om vi inte får bygga på marken som då ges en 
annan karaktär? I en sådan här text lämnas väldigt mycket utrymme för bedömning hos varje 
enskild individ.  
Vidare omöjliggörs utvecklingen av Näshulta servicenod  genom denna skrivning om 
landskapsanalys, eftersom mycket mark anses vara svår att bygga på. Var hittar man den 
kommuntäckande landskapsanalysen?  
 
Näshultas bebyggelsemönster är utspritt, men så får vi inte bygga p g a att endast enstaka hus 
tillåts utanför stråken. 
 
Det är mycket man vill reglera när det gäller hänsynen till landskapsbilden - undrar om det 
kommer att bli något utrymme kvar som möjliggör nybyggnation på landsbygden.  
  

Det handlar om att utgå ifrån landskapets huvuddrag när man placerar in 
något nytt. Bedömningen görs av personer med kvalifikationer för den 
typen av avvägningar och ska inte betraktas som godtyckliga 
bedömningar.  
 
Landskapsanalysen länkas direkt till ordet ”Landskapsanalys”.  
 
I en strategisk plan kommer förutsättningarna för ny bebyggelse 
klargöras. 
 
Landskapsanalysen handlar om att ha kvar så mycket som möjligt av 
landskapets inneboende kvaliteter i det nya man vill tillföra.  

Befintliga värdefulla naturområden för rekreation undantas från sådan exploatering som minskar 
värdena sägs i ett ställningstagande. Finns det utpekade områden? Eller gäller detta generellt? 
Vem är det som avgör att ett naturområde har ett tillräckligt värde? 
 

Områden kommer att pekas ut i kartan. Gäller alltså inte generellt.  

Ställningstagandet att odlingslandskapet och dess kulturbärande element liksom kulturbetingade 
naturvärden såsom ängs- och hagmarker ska beaktas och bevaras i största möjliga utsträckning 
omkullkastar kommunens mening om stråken. Tillåts byggnation någonstans i 
odlingslandskapet? 
 

Denna typ av miljöer har i de flesta fall ett generellt skydd som 
kulturbetingade biotoper enligt Miljöbalken. Det rör sig om ängs- och 
hagmarker och andra s k restbiotoper i odlingslandskapet som alléer, 
källor med omgivande våtmarker och andra småvatten och våtmarker i 
jordbrukslandskapet, odlingsrösen i jordbruksmark, pilevallar, åkerholmar 
och stenmurar. Den här typen av objekt är inte särskilt frekvent 
förekommande, ytmässigt små och därtill ofta trevliga inslag i 
boendemiljön.  
 

Ställningstaganden om naturvård - kommer det gå att utveckla Näshulta? Vilka kartrubriker? Det går alldeles säkert att utveckla näshultabygden. Som nämnts ovan 
avses en strategisk plan göras. I den kommer förutsättningar för ny 
bebyggelse och anläggningar att klargöras. Kartlagren återfinns under 
rubriken Grön- och blåstruktur - Natur och vatten - Ställningstaganden.  

 

Grannkommuner 
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Flens kommun 
Uppskattar särskilt ställningstaganden som uttrycker möjlighet till samordning med sikte på 
säkerställande av gemensamma eller kommunöverskridande värden inom naturvård, rekreation 
och turism liksom kommunöverskridande avrinningsområden för vatten.  
 

Noteras.  

 

Enskilda medborgare  

Gredbyparken saknas i parkinventeringen. Den är en viktig lunga för kringboende.  Vill 
också ha mer grönska närmast järnvägen som kompensation för de träd som tagits bort 
där.  

Lämnas över till Grönplanen.  

Gredbyparken saknas i parkinventeringen. Det är väl inte meningen att den ska bort? 
Vore en lokal bedrövelse. Den används för rekreation och passage. Gärna mer grönska 
närmaste järnvägen.  

Lämnas över till Grönplanen. 

I lagret finns bostadsnära natur markerad med grönt. Söder om järnvägen (i 
Hällbybrunn) ligger markeringarna utanför bebyggelse/tomtmark. Norr om järnvägen 
ligger den gröna markeringen på tomtmark. Varför? Vari består skillnaden? 

Ett fel som rättas till.  

Strategisk hållbarhetsbedömning 

Vissa park- och grönområden föreslås i planförslaget utredas för ny 
bostadsbebyggelse. Vistelsevärdena i utpekade grönområden bör utredas och 
friytetillgången i områdena analyseras. 

 

Att bedöma vistelsevärden hör främst hemma i Grönplanen i samband med 
utvecklingsplanering för de enskilda parkerna.  

Analyser av grönytetillgång m m kommer att göras som underlag för att bedöma 
förtätningspotentialen i ett specifikt område.  Riktlinjer i form av nyckeltal kommer 
att utarbetas.  

Riktlinjer för friytetillgång är inte tillräckliga. Riktlinjer som säkrar tillräckligt stora och 
kvalitativa friytor för fr a parker bör tas fram.  

Se föregående svar.   

Planen föreslår exploatering av naturmark med höga värden liksom på naturbetesmark. Planeringsområden för bostäder och verksamheter ses över och anpassas efter 
värdena.  

Områden ”lämpliga för prövning av vindkraft” föreslås i områden nära bebyggelse. 
Föreslås pekas ut i mindre känsliga områden 

Områden ”lämpliga för prövning av vindkraft” pekas ut för hela kommunens 
territorium. Områdena definieras av det avstånd som krävs i förhållande till 
bostadsbebyggelse samt vissa anläggningar och vägar från vindkraftverk med 
hänsyn till buller och skuggvandring. Det innebär bara att det inte finns hinder för 
att göra en miljöprövning.   

 
Vindkraft 
 

Energimyndigheten 
Uppmanar kommunen att hänvisa till riksdagsbeslut 2018 om energipolitiken (prop 
2017/18:228). Det övergripande målet är att energipolitiken ska förena ekologisk 
hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Sverige ska år 2030 ha 50% 

Följande text läggs till i enlighet med Energimyndighetens synpunkter: 
”I ett riksdagsbeslut 2018 om energipolitiken (prop 2017/18:228) anges 
att det övergripande målet är att energipolitiken ska förena ekologisk 
hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Sverige ska år 2030 



141 
 

effektivare energianvändning jämfört med 2005. År 2040 ska 100% av elproduktionen 
vara förnybar. En ökad andel förnybara energikällor är därmed ett nationellt intresse, 
som behöver tillgång till mark- och vattenområden inom ramen för den fysiska 
planeringen. Energimyndigheten vill därför uppmuntra kommunen att i översiktsplanen 
föra ett resonemang kring möjligheten till etablering av vindkraft i kommunen och peka 
ut lämpliga områden för vindkraft om sådana kan identifieras. 
  

ha 50% effektivare energianvändning jämfört med 2005. År 2040 ska 
100% av elproduktionen vara förnybar. En ökad andel förnybara 
energikällor är därmed ett nationellt intresse, som behöver tillgång till 
mark- och vattenområden inom ramen för den fysiska planeringen.”  
 
Utpekat i karta är ”områden lämpliga för prövning av vindkraftverk”. För 
att kunna peka ut områden som lämpliga krävs i princip en miljöprövning, 
vilket kommunen bedömer är en angelägenhet för en vindkraftsintressent.  
 

Försvarsmakten 
Efterfrågar underlag i form av utpekade områden för vindkraft för att kunna ge besked 
om ifall de utpekade områdena kan komma i konflikt med riksintressen för 
totalförsvarets militära del. 
 

Karta skickad till Försvarsmakten.  

Luftfartsverket  
Luftfartsverket (LFV), som ansvarar för civil luftfart, yttrar sig i egenskap av sakägare för 
CNS-utrustning (avser utrustning för kommunikation, navigation och övervakning, d v s 
Communication, Navigation, Surveillance).  
 
När det gäller vindkraft i Eskilstuna kommuns översiktsplan saknas uppgifter om hänsyn 
till den civila luftfartens krav. Följande gäller för civil luftfart:  
 
Alla byggnadsobjekt oavsett typ högre än 20 meter över mark eller vattenyta, inklusive 
vindkraftverk, skall remitteras till LFV, oavsett position. Objekt till havs eller i insjö skall 
även Kustbevakningen i Karlskrona remitteras. LFV elektroniska blankett ska användas 
- se http://www.lfv.se/tjanster/luftrumstjanster/cnsanalys under rubriken ”Ladda ner”. 
Ange att det rör sig om CNS-analys.  
 
För Försvarsmakten gäller att objekt högre än 45 meter inom sammanhållen 
bebyggelse samt högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse skall samrådas 
med Försvarsmakten. Observera skillnaden i höjder gentemot civil luftfart ovan.  
 
LFVs CNS-utrustning finns dels på och invid flygplatser men även ute i terrängen runt 
om i Sverige. Dessa anläggningar är skyddsobjekt enlig lag och de får inte avbildas på 
kartor, foto eller liknande. De omges av olika stora skyddsområden beroende på typ av 
utrustning. Inte heller skyddsområdena får avbildas i kommunala planer eller på kartor. 
LFV har remisstjänsten CNS-analys för att vi skall kunna bedöma eventuell påverkan 
på vår CNS-utrustning av höga objekt.  
 

Texten kompletteras utifrån påpekandet.  

Post- och telestyrelsen 
Kommunen bör ha en förteckning över vilka befintliga ledningsägare som är berörda, t 
ex bör bredbandskoordinatörer ha information om potentiella ledningsägare för 
elektroniska kommunikationer.  

Förfrågan om potentiella ledningsägare för elektroniska kommunikationer 
skickas via https://www.ledningskollen.se. 
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Länsstyrelsen har uppgifter om teleanläggningar som är att anse som riksintressen i 
enlighet med 3 kap 8§ miljöbalken och 2§ p.9 i förordningen om hushållning med mark- 
och vattenområden. 
 
Vindkraftverk, kan dessa i vissa fall påverka mottagningen av radiosignaler på ett 
negativt sätt, speciellt gäller detta för radiolänkförbindelser. PTS rekommenderar därför 
ett samrådsförfarande mellan vindkraftbolag och de radiolänkoperatörer som blir 
berörda av vindkraftsetableringar. Inför ett sådant samråd kan PTS bidra med 
information om vilka de berörda radiolänkoperatörerna är.  
 

 
Riksintressen teleanläggningar beställs via länsstyrelsen (?) 
 
 
 
Vid prövning av vindkraft ska vindkraftbolag samråda med 
radiolänkoperatörer.   

Svenska Kraftnät 
Så länge Svenska Kraftnäts rekommendationer beaktas har man inget att erinra mot 
förslaget till ÖP. 

Svenska Kraftnäts rekommendationer tas in i texten. 
Ta hem ledningsnätet digitalt.  

Enskilda medborgare Sammanfattning av inlagor  
Sammanfattningsvis hävdas att kommunens tjänstepersoner står för okunnighet, 
förfalskning, ohederlighet m m liksom att översiktsplanen inte är rättssäker 
Bilagor kring vindkraftens nackdelar i allmänhet och i synnerhet emot sådan i 
Duvhällen-området.  
 
Vindkraft i Duvhällen har åsamkat dem och andra i bygden psykiskt lidande 
liksom att vindkraft i Duvhällen spolierar framtiden för alla i området boende p g a 
att deras närmiljö blir förstörd och att de inte kommer att kunna sälja sina hus till 
följd av sjunkande värde m m.  
 
Det framgår tydligt att synpunktslämnarna känner sig illa behandlade av både 
kommunen, vindkraftintressenten och miljöprövningsdelegationen. De kräver 
överklagningsbara beslut utifrån sina yrkanden.  

 

Satsning på vindkraft i Sverige utgår ifrån ett riksdagsbeslut.  
Nyttan av vindkraftverk ställs mot olägenheterna. Kommunerna är ålagda 
att förhålla sig till vindkraft i sina översiktsplaner.  
 
De områden som pekas ut i översiktsplanen har som enda egenskap att 
de ligger utanför hänsynszonen i förhållande till bostäder, vissa 
anläggningar och vägar. Det innebär att de utpekade områdena kan 
prövas för vindkraft, men det betyder inte att utpekade områden per 
automatik är lämpliga för vindkraft utan denna fråga avgörs i en 
miljöprövning där hänsyn ska tas till ett stort antal fakta.  
 
Av de faktorer som i synpunkterna framförs invändningar mot är det tre 
som hanteras i översiktsplan för Eskilstuna kommun, nämligen 
utpekandet av:  
1/  områden möjliga för prövning (enligt ovan), 
2/  stora opåverkade områden, 
3/  tysta områden.   
 

 
Alla andra faktorer bedöms av Miljöprövningsdelegationen (MPD).  
MPDs bedömning baserar sig på den översiktsplan som antogs 2013, d v 
s på de områden som då var utpekade och har alltså inget att göra med 
den version som nu varit föremål för samråd.  
 
MPDs bedömning som det framgår av beslutsdokumentet från 2017-07-
07 är följande apropå ”tysta områden” och ”stora opåverkade områden”: 
”Under alla förhållanden utgör det som anges i översiktsplanen inget 
hinder mot vindkraftetableringen”.  
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Enskilda medborgare 
Förslaget till samråd kring ÖP 2030 är inte utställt på ett sådant sätt som lagen kräver 
eftersom det inte är tillgängligt för medborgare som saknar Internet.   

Eskilstunas översiktsplan är digital i grunden men handlingarna har ställts 
ut i Stadshuset och Värjan, bibliotek och mötesplatser samt i 
evolutionsbod i städerna. Information har funnits i Eskilstunakuriren där 
det också har framgått att det är möjligt att beställa en pappersutskrift av 
planförslaget.  

Menar att det på kommunens hemsida framlagda materialet har en sådan utformning 
att kommunen efter eget skön kan ändra innehållet hur som helst, eftersom det inte är 
”låst” och/eller kan laddas ner i sin helhet. Detta är helt rättsosäkert och måste rättas till.  
 

Planförslaget diarieförs enligt lagkrav och riktlinje. Finns digitalt och som 
pdf. Korrigeringar görs ej beslutade handlingar vilka utgör den digitala 
översiktsplanen.  

Anser att det bör framgå varifrån förändringar av tidigare ÖP kommit - om det är 
politiska eller andra initiativ. Bl a borttagning av tystområde och satsning på Kvicksund 
menar man är klart subversiva till förmån för stadsbyggnadsdirektören personligen. 
 

Se text nedan.  

De förändringar som föreslås har inte föregåtts av samråd så som kommunen anger i 
sina styrande dokument.  
 

Samråd om översiktsplanen genomfördes inför den ÖP som antogs 2013 
och som miljöprövningen baserar sig på. I miljöprövningen torde ett 
samråd ha genomförts.  
Samråd med anledning av vindkraftprojektet ansvarar intressenten / MPD 
för.  

Hänvisning till radonkarta från 1984 fungerar inte. Ses över.  
 

Kartor saknas eller har fel hänvisning eller har ej urskiljbara teckenförklaringar. Anges inte vad som avses, men generellt kommer alla ÖP-kartor och 
hänvisningar ses över till granskningsskedet.  
 

Anser att kommunen är ersättningsskyldig för de långsiktiga investeringar han har gjort i 
sin retreatanläggning som bygger på ostördhet. Kommer att stämma kommunen för det 
intrång som vindkraftprojektet kommer att åsamka framtiden för denna verksamhet som 
kommer att omintetgöras. Pekar också på hälsoeffekter i form av infraljud (påverkar 
hjärtverksamhet).Menar att vindkraften (just här?) enligt MSB inte är av nationellt eller 
regionalt intresse. 
 

Frågan lämnas vidare.  

Yrkar på att tidigare utpekade tystområden ska kvarstå i kommande förslag till ÖP samt 
att området Duvhällen i sin helhet ska beskrivas som olämpligt för prövning av vindkraft.  
 

Duvhällen skiljer sig inte från andra på samma sätt utpekade områden 
”möjliga för prövning av vindkraftverk”. 

Menar att kommunen skulle gynnas av socialmedicinsk kompetens med tanke på 
förfulning, förstörd värdefull natur, konflikter mellan grupper och för att kommunen är 
”sämst i klassen” med tanke på kriminalitet.  
 

 

Enskilda medborgare 
Har inkommit med ett omfattande dokument inklusive punktvisa synpunkter på förslaget 
till revidering av översiktsplanen. Resten utgörs av bilagor för att ge stöd åt de 
invändningar man vill framhålla mot vindkraft i allmänhet och i Duvhällen i synnerhet.  
 

Frågan lyfts i processen. Hänvisas vidare.  

Enskilda medborgare Frågan lyfts i processen. Hänvisas vidare. 
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Upplever maktlöshet gentemot kommunen och miljöprövningsdelegationen, och hur det 
planerade vindkraftprojektet åsamkar stress och som man menar på ett avgörande sätt 
kommer att negativt förändra deras livsvillkor.   
 
Enskilda medborgare 
Etableringen av vindkraft i Duvhällen bygger inte på fakta utan på tro och 
maktmissbruk.  
 

Etableringsfrågor hänger ihop med miljöprövningen. 
 

Menar att förslaget till ÖP måste tas tillbaka, eftersom det bygger på obestyrkta idéer 
och tro, falska antaganden, propaganda och strider mot kommunfullmäktiges 
långsiktiga hållbarhetsmål.  

Satsning på vindkraft i Sverige utgår ifrån ett riksdagsbeslut. 
Översiktsplanen pekar ut områden som ligger utanför hänsynszonen i 
förhållande till bostäder, vissa anläggningar och vägar. Det betyder inte 
att utpekade områden per automatik är lämpliga för vindkraft utan denna 
fråga avgörs i en miljöprövning där hänsyn ska tas till ett stort antal 
faktorer.   

Enskilda medborgare 
Yrkar på att Eskilstuna kommun tillsätter en oberoende expertutredning som granskar 
huruvida inblandade personers agerande bör bli föremål för rättsliga åtgärder. Kräver 
överklagbart beslut rörande yrkandet. 

Frågan lyfts i processen. Hänvisas till kommunjurist.  

Menar att förslaget till ÖP innehåller en oförblommerad försvarsskrift från den 
miljöaktivistiska tjänsteman som anses använt kartförfalskning och egenmäktigt 
förfarande samt att planförslaget dessutom är fyllt av osakligt dravel om vindkraft som 
inte hör hemma i en ÖP. Det föreligger alltså omfattande maktmissbruk och 
oegentligheter bakom beslutet i KS, vilket bevisligen aldrig underställts fullmäktige.  

Det framgår inte vilka fakta i ÖP som avses. Översiktsplanen liksom 
kommunstyrelsens yttrande bygger på saklighet. Hänvisas till 
kommunjurist. 

Enskilda medborgare 
Menar att beslutet om att godta 10 vindkraftverk i Duvhällen strider mot sex nationella 
miljökvalitetsmål.  
 

Det framgår inte vilka nationella miljökvalitetsmål som avses.  

Anser att kommunens tjänstemän bär ansvar för de skador i form av stress och 
ekonomiska förluster som beslutet orsakar berörda.  
 

Ej en fråga för översiktsplanen.  

Påpekar att den strategiska miljöbedömningen bl a pekat ut kommunens sydöstra delar 
som mer lämpade för vindkraftetablering.  
 

Alla områden som ligger på hänsynsavstånd i förhållande till bostadshus, 
vissa anläggningar och vägar är redovisade i en översiktsplanekarta. Det 
innebär att det inte föreligger hinder för prövning av vindkraftverk där. Det 
gäller hela kommunens yta utan prioriteringar. Vilket område som väljs för 
miljöprövning ligger helt på vindkraftsintressenten. Det handlar om fri 
företagsamhet 
 

Menar att det är uppenbart att ansvarig för ÖP medvetet har strukit den strategiska 
hållbarhetsbedömningens överväganden till förmån för sin egen agenda, när de 

Den strategiska hållbarhetsbedömningen har utförts av utomstående 
konsult.  



145 
 

förordar att 210 m höga vindkraftverk med rotordiameter 135 m byggs inom 1000 m från 
vår bostad.   
 

 
 

Vindkraftsexploatering i Duvhällen strider mot: 
1. EUs direktiv om tystområden,   
2. kommunfullmäktiges bindande långsiktiga hållbarhetsdokument,  
3. landskapsanalysen,  
4. länsstyrelsens remissvar om stora opåverkade områden,  
5. kommunens samarbete med tre andra kommuner om att utöka attraktivititen 

och rekreationsplaner kring Hjälmaren och annan närturism,  
6. riskerar grundvattennivån,  
7. ökar radonutsläpp,  
8. ökar skogsbrandfaran  
9. riskerar kommande generationers behov av att kunna leva, bo, verka, vistas i 

området.   
10. inte uppfyller hållbarhetskravet  
11. inte folkhälsoaspekter.  

  
 

1. tveksamt 
2. stämmer inte (global hållbarhet avses, t ex fossilfri energiframställning), 
3. stämmer, men landskapsanalysen är en av flera faktorer som vägs 
samman, 
4. remissvaret är daterat 2016, därefter har länsstyrelsen reviderat 
avgränsning av område utifrån uppdatering av underlagen, 
5. angränsande kommuner har inte påpekat något sådant i sina 
yttranden, 
6. - 8. miljöprövningen ska klargöra dessa faktorer, 
9. sant vad gäller möjligheten att vistas i influensområdet kring verken, 
10. hållbarhetskravet ska ses i ett långsiktig och globalt perspektiv,  
11. stämmer för de delar av området som kan vara riskfyllt att vistas i 
under vissa omständigheter.  

Menar att ett utländskt kapitalbolag skrupelfritt vill tjäna pengar, en hänsynslös 
markägare liksom vissa tjänstemän driver en egen ideologi och därigenom åsamkar 
kringboende stress. 
  

Ej en fråga för översiktsplanen 

Yrkar på att kommunen omedelbart ser till att Duvhällen behandlas som det tystområde 
som gällande ÖP (2012) beskriver det som - d v s högst 35 dB(A) och inte som 
projektören beräknat 39,9 dB(A). 

Lyfts i politisk beredning.  

Anser att beskrivningen av vindkraft är ”häpnadsväckande naiv” och så lite baserad på 
fakta.  

Oklart vilken del av beskrivningen som avses och på vilka grunder.  

Enskilda medborgare 
Påstår att MSB menat att de boendes oro för skogsbrand är högst relevant och att 
Duvhällenprojektet inte kan vara en regionalt eller nationellt viktig verksamhet avseende 
elförsörjningen.  
 

Frågan hör hemma i miljöprövningen ej i översitksplanen.  

Enskilda medborgare 
Hänvisar till att den landskapsanalys som tagits fram av WSP visar att det är ett väldigt 
begränsat antal områden som pekas ut som lämpliga för vindkraftsetableringar och att 
de områdena i översiktsplanen som utpekats som lämpliga för prövning på ett flertal 
ställen inte stämmer överens med landskapsanalysens rekommendationer. Ifrågasätter 
om kommunens tjänstemän och politiker ens känner till landskapsanalysens existens.  
 

Värden i landskapsbilden, naturvärden liksom kulturmiljövärden är några 
av de faktorer som vägs in i samband med prövning av vindkraftverk. 
Dessa värden vägs mot nyttan av fossilfri energiförsörjning på nationell 
och global nivå. 
 
Landskapsanalysen är med säkerhet väl känd av samtliga inblandade 
tjänstepersoner. 

Menar att samrådsversionen av översiktsplanen har tappat bort tre utsiktspunkter 
jämfört med landskapsanalysen nämligen:  

Skälet till varför de saknas undersöks. 
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1/ från Sofiebergsåsen mot Kafjärden, 2/ över Mälaren österut från Ängsholmen, 3/ från 
Hjälmaresund både väster- och österut.  
 
Anger två som man menar allvarliga synpunkter: 
1/ översiktsplanen måste återspegla realistiska avstånd mot bostäder med dagens 
vindkraftverk - minst 1000 m avstånd mot bostäder, 2/ landskapsanalysen inarbetas på 
ett seriöst sätt i översiktsplanen och görs lättillgänglig på kommunens hemsida; trots att 
den sägs vara vägledande ges den väldigt liten betydelse.  
 

1/ Avstånden varierar beroende på höjden på vindkraftverken. Uppgifter 
om hänsynsavstånd har lämnats av Enerigmyndigheten och kommunen 
påpekade i sitt yttrande till Miljöprövningsdelegationen vikten av att 
beakta skyddsavstånd relaterat till höjden på verken.  
2/  Se textrutan ovan.   
Länk till landskapsanalysen ordnas i anslutning till texten i frågan.  
 

Enskilda medborgare 
Påpekar att vindkraftbygget kommer att medföra att mycket skog kommer att avverkas, 
trots att senaste forskning visar att skogen kan rädda klimatet samtidigt som den är 
viktig för folkhälsan. Vidare att vindkraftverk innehåller miljöfarliga ämnen, inkräktar på 
intilliggande fastigheters ägande (?)- och brukanderätt (?), lever inte upp till att hushålla 
med naturresurserna.  
 

Skogen har globalt sett betydelse för klimatet, men knappast på lokal nivå 
i Sverige.  
 
Skogen är generellt viktig för folkhälsan, men friluftsliv kan bedrivas på 
andra platser än just inom vindkraftverkens influensområde.  
 
Inverkan ur miljösynpunkt, privat markägande m m ställs mot nyttan av en 
s k ren energiproduktion.    

Tror att hen inte kommer att kunna bruka jord och skog som hen önskar eller avstycka 
eller ens sälja sin fastighet. Eller ens kunna sälja marken. 
 

Inom en omkrets kring varje verk motsvarande verkets höjd kan det vara 
problematiskt att bruka jorden.  

Anser att en industripark i skogen inte är att hushålla med naturresurserna som är ett av 
målen för översiktsplanen.  
 

Globalt sett är det att hushålla med naturresurserna med tanke på 
alternativet - d v s fossil energiproduktion - även om det lokalt kan 
upplevas oönskat. 
.  

Känner sig drabbade av kommunens godkännande av vindkraftsindustri i ett område 
som tidigare var utpekat som ”tyst område” och ”stort opåverkat område”.  
 

Se ovan om vad som sagts om riksdagsbeslut om satsning på förnybara 
energikällor.  

Hävdar att man kommer att ha synliga vindkraftverk i tre väderstreck, även söder om, 
vilket inte stämmer med att kraftverken ska placeras norr om fastigheter för att undvika 
skuggvandring. Pekar också på hälsoaspekter t ex infraljud.  

Vindkraftverkens placering är en fråga för miljöprövningen. Avståndet 
minst 100 m ska gälla för verk av höjden 210 m, vilket kommunen också 
påpekade i sitt yttrande.  

Enskilda medborgare 
 
Kräver att ”tystområdet” behålls för framtida generationer. 
Markvärdet har sjunkit enormt.   
Biverkningar många av driften både för människor och miljö liksom av själva byggandet.  
 

Se ovan.  
 
Miljöprövning ska klargöra förenligheten mellan miljöstörning och 
kringboende. 
 

Enskilda medborgare 
Vill klaga på kommunens handläggning av planerad vindkraft i Duvhällen och då särskilt 
objekt D2 = det västligaste.  
 
Varför har kommunen inte reagerat på att MPD ger tillstånd till att få bygga på vår mark 
utan tillstånd? 

Markfrågor i samband med vindkraftprojekt är helt och hållet en fråga 
mellan vindkraftintressent och markägare. Intressenten har inte rättighet 
att nyttja mark för vindkraft utan avtal/överenskommelse med 
markägaren. Kommunen har inte skyldighet att skydda 
kommuninnevånarnas äganderätt.  



147 
 

 
Kommunen har tagit bort beteckningen ”tyst område” för vår skog utan vårt 
medgivande. 

De tysta områden som var utpekade i ÖP 2013 hade som enda egenskap 
att de låg på ett visst avstånd från bilvägar med en viss bedömd hastighet 
och bedömd frekvens fordon per dygn. Utpekandet utgick ifrån ett 
antaganden. Det saknas tillförlitliga metoder för att kartlägga tysta 
områden. Det är överhuvudtaget vanskligt att på ett realistiskt sätt 
bedöma eller beräkna bullernivåer, särskilt i en så expansiv region som 
Mälardalen med bullerkällor från många håll. Avstånd och frekvens av 
störande ljud är bara några faktorer. Vädersituation och vindförhållanden 
inverkar starkt på utbredningen av ljud från bil- tåg- och flygtrafik, jord- 
och skogsbruk. I Eskilstuna kommun liksom i ett flertal andra kommuner i 
landet (dock långt ifrån alla) har man pekat ut ”stora opåverkade 
områden” baserade på länsstyrelsens kartläggning. Dessa områden 
representerar det närmaste man kan komma ”tysta områden” i nuläget.  

Enskilda medborgare 
Det framgår inte någonstans att kommunen är positiv till vindkraft. Borde finnas ett 
ställningstagande som uttrycker detta.  

Ställningstagande enligt förslaget läggs till. 

 
Planen efter samrådet  
Större förändringar som har skett efter samrådet redovisas i tabellerna ovan. Politiskt har önskemål om korrigeringar i temadelarna; näringsliv, transport och 
mobilitet samt landsbygd genomförts. Utöver de större förändringar som nämns har fler mindre justeringar av text och ställningstaganden gjorts.  

Kartan har löpande bearbetas för att öka graden av användarvänlighet. Information om objekten i kartan (attributdata) har bearbetats och lagts till. Data om 
själva datat (metadata) har kompletterats och setts över. Koppling mellan text och karta har förbättrats. Länk mellan temakarta och valbar stor karta har 
förtydligats med en större ”knapp”. Koppling mellan Stadsbyggnadsweb och planhandlingen (i Storymap) har bearbetats. 

 

 

 

 


