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Lokalieringsutredning bryggor vid Ängsholmen östra 
 

Bakgrund 
Kommunen arbetar sedan 2018 med att ta fram en detaljplan för fastigheten 
Ängsholmen 1:2. Detaljplanen ska möjliggöra anslutning av bostadsbebyggelsen till 
kommunalt VA, samt avstyckning av tomterna.  
 
Syfte 
Syftet med lokaliseringsutredningen är att utreda lämpliga placeringar av bryggor i 
samband med detaljplanering av Ängsholmen Östra. Lokaliseringsutredningen ska 
studera möjliga lokaliseringar på gemensamma brygglösningar för fritidsbåtar till 
fritidsboende i planområdet och studera möjliga lokaliseringsalternativ både inom och 
utanför planområdet. 
 
Förutsättningar 
Närhet till bryggor anses viktigt för ett område med fritidshusbebyggelse som ligger 
sjönära. Möjlighet till rekreation och friluftsliv var central när dessa områden först 
bebyggdes och är fortsatt idag en viktig del. Närheten till sjön, med möjlighet att ha en 
båt bedöms som starka intressen inom planområdet. Tillgång till brygga och båt innebär 
även att tillgången till vattnet ökar.  
 
Planområdet är inom riksintresse för rörliga friluftslivet för Mälaren med öar och 
strandområden enligt 4 kap 2§ Miljöbalken. Bryggor på lämpliga platser kan bidra till 
allmänhetens tillgång till friluftslivet. I Länsstyrelsens rapport ”Beskrivning av 
nationallandskapets natur och kulturvärden i Sörmlands län” går det att läsa att 
anläggning av bryggor ska ske på ett sätt som kanaliserar friluftslivet till mindre känsliga 
områden i riksintresset.  
 
I planområdet idag finns det ca 15 bryggor med varierad laglig status. Där flera av 
bryggorna har tillkommit helt eller delvis innan 1975 medan andra är sentida utan 
upphävt strandskydd. Majoriteten av bryggorna bedöms vara uppförda och nyttjas 
gemensamt av flera grannar, medan knappt hälften av bryggorna som finns bedöms vara 
uppförda och nyttjas av en enskild närboende. Kommunens inventering av befintliga 
bryggor visar att det för de bryggor som tillkommit efter 1975 så saknas det dispens och 
anmälan av vattenverksamhet för samtliga bryggor utom den västra bryggan i 
Skabbsviken, Ängholmsvägen.  
 
Alla bryggor i området utom en är utformade för småbåtar, ibland i kombination med 
badstege. Undantaget är bryggan vid den kommunala badplatsen, Skabbenbadet, som är 
en cirka 20 meter lång flytbrygga som läggs i under säsong och nyttjas endast till 
badning. Badplatsen drivs av Ängsholmens friluftsförening som erhåller kommunala 
driftbidrag.  
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Utifrån förutsättningarna på platsen med många fritidshus i sjönära läge bedöms det 
finnas en tydlig efterfrågan av bryggor i området både idag och framöver.  
 
Inom Eskilstuna kommun finns idag en brist på båtbryggor för fritidsbåtar. Inom 
planområdet finns idag 118 fritidshustomter som genererar ett behov av båtplatser. 
Utifrån de behov som finns i planområdet har boende genom åren byggt ut båtbryggor 
för fritidsbåtar och ordnat det i framför allt gemensamma brygglösningar. Med hänsyn 
till naturvärden längs strandkanter och i vattnet samt allmänhetens tillgång till 
strandkanterna är det önskvärt att även framöver samla behovet av båtplatser i 
gemensamma bryggor.  
 
Kommunen anser att det är viktigt att bryggor tillkommer och bevaras på rätt plats för 
att ta hänsyn till både allmänhetens tillgång till stränderna, naturvärdena och riksintresset 
för rörligt friluftsliv. Kommunen erfar att ”felplacerade” allmänna bryggor när det gäller 
t.ex. otillgängliga bryggor som är svåra att nå eller ligger långt från fritidsbebyggelsen 
som ska använda den, leder i större utsträckning till att otillåtna bryggor anläggs utan 
tillstånd inom strandskyddat område. Därav blir denna lokaliseringsstudie av bryggor ett 
viktigt underlag för detaljplanen när det gäller vart bryggor lämpligast placeras och/eller 
vilka befintliga bryggor som ska säkras i detaljplanen genom upphävande av strandskydd 
samt möjliggörande av byggrätt för brygga. 
 
Idag består Skabbviken av cirka 7 bryggor av varierande standard och syfte. 
Ägarförhållandena verkar vara enskilda. Friluftsföreningen verkar inte tillhandahålla eller 
samordna några bryggor inom planområdet. Bryggorna har tillkommit från 1970-talet 
och succesivt byggts ut och till.  
 
Tjuvkällaviken i södra delen av planområdet består av 5 bryggor varav 3 båtbryggor och 
en badbrygga, samt fast brygga på land som ser ut att utgöra en kaj. Dessa bedöms vara 
enskilda.  
 
Topografi 
Planområdet är relativt kuperat med stor förekomst av berg i dagen. Höjdskillnader 
inom planområdet är cirka 20 – 25 meter med branta sluttningar mot vattnet. Stora delar 
av strandlinjen bedöms som otillgänglig på grund av höjdskillnader.  
 
Insprängt i detta finns två vikar, Skabbviken och Tjuvkällaviken, med relativt goda 
förutsättningar för brygganläggningar. I Skabbviken förekommer dock ett relativt stort 
vassbälte som hindrar etablering av bryggor.  
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Ängsholmsberget möter Mälaren. Höjdskillnader tydliga 
 
Naturmiljö 
I området mellan bryggområde 1 och 2 (bild sid 6) finns ett vassbälte som sedan 1960 
har krympt avsevärt. Detta bedöms inte ha skett genom en naturlig process, utan genom 
mänsklig påverkan. Den vassbård som finns kvar där idag kan utgöra en viktig miljö som 
både lekplats, barnkammare och födosöksplats för fisk. Det är också en viktig livsmiljö 
för vissa fåglar.  
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Illustration som visar placering av befintliga bryggor jämfört med var terrängen ej är lämplig för bryggor 
 
Sammanfattningsvis så är bryggorna generellt sett etablerade på de platser som är 
möjliga utifrån områdets förutsättningar. Mindre tillgängliga områden har undvikits.  
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Inventerade naturvärden inom planområdet. Bryggor är generellt förlagda utanför inventerade områden 
med naturvärden 
 
Riksintresse för rörliga friluftslivet 
Planområdet är inom riksintresse för det rörliga friluftslivet Mälaren med öar och 
strandområden. Inom området av riksintresse ska turismens och friluftslivets, främst det 
rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 
 
I beskrivningen för riksintresset nämns bland sammanfattande kvalitéer bland annat bad, 
båtliv, tillgängliga strandområden och allemansrättslig tillgänglighet till strandområden.  
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Metod/Avgränsning 
I lokaliseringsutredningen har 6 platser valts ut, se ortofoto, utifrån följande krav: 

• Platsen ska ligga inom radie av 2 km fågelvägen från planområdet. 
• Platsen ska antingen vara detaljplanelagd för bryggor redan idag alternativt vara 

ianspråktagen av bryggor idag. 
• De tre befintliga bryggor som finns vid Skabbholmen har inte studerats i 

lokaliseringsutredningen då de ligger i direkt anslutning till tilltänkta fastigheter. 
De är inte heller ett alternativ för en gemensam lösning då det är begränsad 
tillgänglighet till dem. 

 
Lokaliseringsutredningen har främst genomförts genom platsbesök och studier av 
kommunens tillgängliga kartmaterial. Gällande detaljplaner i området har studerats, samt 
översiktsplanens ställningstaganden och eventuella naturvärden som identifierats på 
platsen sedan innan har studerats.  
 

Valda lokaliseringsalternativ 
 
  

1. 

3. 

2. 

4. 

5
 2  

 
6. 
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Möjliga lokaliseringar 
 
1. Skabbviken, Ängsholmsvägen 

 
Lokalisering alternativ 1 – Skabbviken, Ängsholmsvägen 
 
Området är centralt beläget inom planområdet. Här finns redan idag småbåtsplatser 
fördelat på fem gemensamma bryggor. För att minimera påverkan på naturvärdena på 
platsen utgår lokaliseringsutredningen från de befintliga bryggorna istället för en eller 
flera nya bryggor på platsen. 
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Fördelar Nackdelar  
Inom planområdet för Östra Ängsholmen. Bryggorna 
är centralt placerade inom planområdet med närhet till 
aktuella tomter/framtida fastigheter 

Båtplatserna fördelas på flera 
bryggor vilket påverkar en större 
yta av strandlinjens värden. 

Redan ianspråktaget med befintlig brygga. Vassbälte viktig miljö för 
djurlivet. Västra bryggan bör tas 
bort för att ge utrymme för 
vassvegetationen 

Skyddad vik  
Kommunen äger marken  
Möjlighet att lägga i båtar  
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2. Skabbviken, Skatvägen 

 
Lokalisering alternativ 2 – Skabbviken, Skatvägen  
 
Området är placerat i den norra delen av planområdet, i direkt anslutning till Skatvägens 
vändplats. 
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Fördelar Nackdelar  
Inom planområdet för Östra Ängsholmen, med närhet 
till aktuella tomter/framtida fastigheter 

Vassbälte viktig miljö för 
djurlivet. Bryggan bör tas bort 
enligt kommunbiolog 

Redan ianspråktaget med befintlig brygga. Strandskydd måste upphävas för 
att röja vass och sly 

Tillgång till befintlig infrastruktur  
Kommunen äger marken  
 
3. Tjuvkällaviken 
Området är placerat i södra delen av planområdet. Här finns idag fem bryggor som vid 
inventeringen bedömts vara uppförd av närboende för enskilt syfte. 
Lokaliseringsutredningen har utgått från hur bryggsituationen ser ut på platsen idag, dvs 
enskilda brygglösningar. Tre av fem befintliga bryggor på platsen är uppförda innan 
1975. 
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Lokalisering alternativ 3 – Tjuvkällaviken  
 
Fördelar Nackdelar  
Inom planområdet, med närhet till aktuella tomter/ 
framtida fastigheter 

Omfattas av utökat strandskydd, 
300 m 

Redan ianspråktaget med befintlig brygga Befintliga bryggor är uppförda för 
enskilt bruk 

Skyddad vik Området kan vara viktigt för 
djurlivet, både det limniska och 
terrestra. Inga bryggor bör finnas 
enligt kommunekolog 

Kommunen äger marken  
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4. Starvägen 
Området är placerat söder om planområdet, i slutet av Starvägen vid Torshällaåns utlopp 
i Mälaren. Området är idag inte detaljplanelagt och är i aktuell översiktsplan markerat 
som möjligt naturreservat. 

 

 
Lokalisering alternativ 4 – Starvägen 
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Fördelar Nackdelar  
I direkt anslutning till södra delen av planområdet Ingen befintlig infrastruktur 
Kommunen äger marken Ej planlagt, utanför planområdet 
 Är utpekat som möjligt 

naturreservat i översiktsplanen 
och är avsedd att utredas. 

 Omfattas av utökat strandskydd, 
300 m 

 Nya bryggor behöver tillskapas 
 Inom område med ädellövskog 

 
 5. Mälbyviken/Norra udden 

Området är placerat väster om planområdet och ansluter till norra delen. Området är 
idag detaljplanelagt för ”Småbåtshamn för bryggor”. Inom markanvändningen finns idag 
tre bryggor. Två större som är gemensamma samt en mindre av mer enskild karaktär. 
Inom markanvändningen för bryggor bedöms det inte få plats med någon ny brygga, 
utan det detaljplanen eventuellt rymmer är en förlängning av den kortaste bryggan. 
Marken som är aktuell ägs idag av Ängsholmens sommarstugeförening. 
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Lokalisering alternativ 5 – Mälbyviken/Norra udden 
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Fördelar Nackdelar  
Belägen i anslutning till norra delen av planområdet Kommunen har inte rådighet av 

marken då fastigheten ägs av 
Ängsholmens 
sommarstugeförening. 

Finns eventuellt utrymme att utöka en av de befintliga 
bryggorna i gällande detaljplan 

Ny brygga alternativt en 
förlängning av befintlig brygga 
behöver göras. 

Tillgång till befintlig infrastruktur  
 
6. Mälbyviken/Jollebasen 
Området ligger ca 0,5 km – 1 km väster om planområdet. Området är idag 
detaljplanelagt som ”Småbåtshamn med bryggor”, inom det området finns idag sex 
bryggor. Det bedöms inte få plats en till brygga inom markanvändningen, däremot 
bedöms det finnas utrymme för förlängning av en av bryggorna. Fastigheten ägs idag av 
Eskilstuna kommun men det finns osäkerheter kring vem det är som ansvarar för 
bryggan idag  
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Lokalisering alternativ 6 – Mälbyviken/Jollebasen 
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Fördelar Nackdelar  
Tillgång till befintlig infrastruktur Enskilda bryggor (Torshälla 

segelsällskap?) 
Kan finnas möjlighet att förlänga befintliga bryggor 
enligt gällande plan 

Relativt långt avstånd från södra 
delarna av planområdet, vilket 
riskerar att otillåtna bryggor 
uppstår inom planområdet 

Kommunen äger delar av marken Bara en mindre utbyggnad av 
befintlig brygga bedöms rymmas 
inom befintlig detaljplan. 

 Förlängning av befintlig brygga 
behöver göras. 

 
Sammanvägd bedömning och rekommendation 
Ingen av de föreslagna lokaliseringarna i den här lokaliseringsutredningen bedöms vara 
tillräcklig stor för att lösa hela planområdets behov av bryggor för småbåtar. Området 
består av 118 sommarstugor och det finns redan idag totalt 16 bryggor - 8 som bedömts 
vara bryggor för enskilt bruk och 8 gemensamma bryggor i planområdet. Därför är 
bedömningen att 2-4 av platserna som presenteras i lokaliseringsutredningen skulle 
behövas för att täcka behovet. Det exakta antalet avgörs av vilka av lokaliseringarna som 
väljs då de varierar i omfattning.  
 
Fördelen med att dela upp bryggorna på flera olika platser är att påverkan på 
strandskyddet i form av påverkan på djur- och naturvärden samt allmänhetens påverkan 
till strandkanten minskar på den enskilda platsen. Genom att välja mindre anläggningar 
kan man även i större utsträckning nyttja platser som redan är ianspråktagna för bryggor. 
 
Utifrån lokaliseringsutredningen görs följande bedömning: 
 
Skabbviken, Ängsholmsvägen – Fördelen att befintliga bryggor kan nyttjas i 
kombination att lokaliseringen ligger inom planområdet gör att platsen anses lämplig och 
är en av lokaliseringarna som bör föreslås. 
 
Skabbviken, Skatvägen - Fördelen att befintliga bryggor kan nyttjas i kombination att 
lokaliseringen ligger inom planområdet gör att platsen anses lämplig och är en av 
lokaliseringarna som bör föreslås. 
 
Tjuvkällarviken – Fördelen är att befintliga bryggor kan nyttjas, nackdelen är dock att 
de idag inte är gemensamma. En gemensam lösning skulle kunna vara möjlig att tillskapa 
på platsen, men de befintliga gemensamma lösningar som redan finns i planområdet 
bedöms starkare än Tjuvkällarviken. 
 
Starvägen – Avskrivs som aktuellt då området är utpekat i översiktsplanen som möjligt 
naturreservat. 
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Mjälbyviken/Norra udden – Platsen har eventuellt förutsättningar för utbyggnad utav 
en av bryggorna, dock kommer troligtvis inte den nya bryggan kunna generera tillräckligt 
många småbåtsplatser. Då kommunen inte äger marken är alternativet i dagsläget inte 
möjligt eller aktuellt. Jämfört med att nyttja en plats där bryggor redan är färdigutbyggda 
ger alternativet Norra udden en större påverkan på strandskyddet. 
 
Mjälbyviken/Jollebasen – Kombinationen att endast en mindre tillbyggnad av en 
befintlig brygga är möjlig på platsen tillsammans med att området ligger relativt långt 
ifrån planområdet gör att det finns andra lokaliseringsalternativ som är lämpligare. 
 
Slutsats 
Resultatet av lokaliseringsutredningen visar att Ängsholmsvägen och Skatvägen anses 
mest lämpade platser för lokalisering av gemensamma bryggor för småbåtar. 
Alternativen finns redan idag och bedöms i sin omfattning vara tillräckliga. De båda 
lokaliseringarna bedöms vara de som påverkar strandskyddet i minst omfattning. Då 
påverkan på växt- och djurlivet samt allmänhetens tillgång till strandkanten och 
vattenbrynet är mindre än att ta jungfruligmark i besittning. 
 
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
Planenheten 
 
 
 
Martin Malmgren  Malin Björklund 
Planarkitekt   Teamledare 
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