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STÖRST BOSTADSPOTENTIAL FINNS I  
ESKILSTUNAS INRE FÖRTÄTNINGSZONEN

Av den totala bostadspotentialen sammanfaller 
cirka 22 000 bostäder med ytor utpekade som plane-
ringsområden för bostäder och blandad bebyggelse. 
Bostadspotentialen inom dessa områden redovisas i 
kartan uppdelat på strategiska lägen för stads- och 
ortsutveckling. Störst potential finns i Eskilstuna, 
följt av Kvicksund, Torshälla och Hållsta.

IDENTIFIER AD BOSTADSPOTENTIAL INOM KOMMUNENS UTPEK ADE PL ANERINGSOMR ÅDEN FÖR BOSTÄDER OCH BL ANDAD BE-
BYGGELSE. 

Siffrorna är ungefärliga och är i tabellen och i kartan avrundade till närmaste hela hundratal.  

BOSTADSPOTENTIAL I STRATEGISKA LÄGEN

Eskilstunas inre förtätningszon: 13 400

Eskilstunas yttre förtätningszon:  2 100

Kvicksund:  1 400

Torshälla:  800

Torshälla huvud:  500

Sundbyholm:  500

Hållsta:  800

Kjula:  600

Ärla:  500

Hällberga: 300

Alberga: 200

Bostadspotential i Eskilstuna

I samband med revideringen av kommunens över-
siktsplan genomförde Spacescape en analys av pla-
nens utbyggnadspotential. Det främsta syftet var att 
svara på om planen rymmer tillräckligt med bostä-
der. Analysen genomfördes parallellt med revide-
ringen av översiktsplanen och fungerade också som 
ett verktyg för att identifiera oklarheter och konflik-
ter i planens strategier och ställningstaganden. 

Utbyggnadsanalysen genomfördes med Spacesca-
pes utbyggnadsmodell, en GIS-baserad modell som 
baserat på drivkrafter och begränsningar för ut-
byggnad modellerar byggbar mark. Drivkrafter och 
begränsningar identifierades genom samrådsver-
sionen av planen samt i workshops och diskussio-
ner med tjänstepersoner. Dessa diskussioner bidrog 
också till att utveckla och tydliggöra översiktspla-
nen. 

Analysen visar att kommunen med råge rymmer de 
bostäder planen tar höjd för. Resultatet visar att det 
finns ett tydligt behov av att prioritera lägen för ut-
byggnad för att i första hand bygga i lägen som bäst 
uppfyller kommunens mål om bland annat mer håll-
bara transporter och bättre stadsmiljö.
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