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Planbeskrivning 
 

Planprocessen – normalt planförfarande 

 
 
I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras 
eller bevaras. Under samrådsskedet för planförslaget ges berörda möjlighet att lämna 
synpunkter på förslaget. Därefter sker en bearbetning av planförslaget som sedan ställs ut för 
granskning av allmänheten, utställningsskedet. I antagandeskedet godkänns detaljplanen av 
stadsbyggnadsnämnden innan den antas av kommunfullmäktige. Efter antagandet har ej 
tillgodosedda sakägare möjlighet att överklaga detaljplanen innan den kan vinna laga kraft. 

  
 INLEDNING 
  
Handlingar Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, behovsbedömning och 

genomförandebeskrivning. 
  
Syfte Detaljplanarbetet ska utreda förutsättningarna för en möjlig byggnation av 

småhusbebyggelse. 
  
 Plandata 
  
Läge och areal Området är beläget cirka 1 500 meter väster om Torshälla centrum. Torshällaån finns 

ungefär 80–100 meter från östra gränsen av planområdet. Planområdet utgörs av 
relativt platt topografi med höjder mellan cirka 7–11 meter över havet. Barr och 
blandskog finns söder och väster av planområdet. En nyckelbiotop finns i östra delen 
av skogsområdet. Planområdet består enbart av åkermark. Planområdets yta är ungefär 
7 hektar.  
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Planområdets 
avgränsning 

Områdets norra gräns kantar med Folkestavägen. Till söder och väster kantar 
planområdet med ett större skogsområde kallat för Granbacken. Östra gränsen av 
planområdet kantar med Årbyvägen vilken kopplar samman befintliga bostadsområdet 
Granbacken med Folkestavägen. Årbyvägen samt befintliga bostadsområdet 
Granbacken har en gällande ”Byggnadsplan för ett område å sammanlagda Nyby 2:1 
och Årby 1:4 (benämnt Årbyområdet)” antagen i maj 1951. 
 

 

 
 

Markägande Eskilstuna kommun 
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Miljöbedöm-
ning 

För att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL har en 
behovsbedömning gjorts av planförslaget. Planen är förenlig med 
hushållningsbestämmelserna i kap 3, 4 och 5 i miljöbalken. Inga naturvärden eller 
kulturmiljövärden berörs. Inga miljökvalitetsnormer överskrids. 
 
Planförslaget bedöms därför inte innebära någon betydande påverkan på miljön. En 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enlig PBL behövs därför inte 
upprättas. 

  
 Kommunala ställningstaganden 
  
Översiktsplan Planområdet finns angivet som utredningsområde för bostäder i Översiktsplan för 

stadsbygden 2005. 
  
Detaljplan Området är ej tidigare detaljplanelagt. 
  
Årsplan 2011 I kommunens Årsplan 2011 gällande integrationsmålen ska en blandad bebyggelse 

eftersträvas vid nybyggnationer för att bidra till ökad integration. Att skapa en blandad 
bebyggelse, d v s att en stadsdel/ett bostadsområde innehåller olika typer av bostäder 
skapar förutsättningar för integration mellan olika grupper av människor.  

  
Övrigt En nyckelbiotop ligger söder om planområdets södra gräns. 
  
 FÖRUTSÄTTNINGAR 
  
 Natur och kultur 
  
Mark och 
vegetation 

Planområdet består av ett relativt platt åkermark. Det finns inga träd i planområdet. 

  
Markradon Radonhalten är generellt hög i Eskilstuna. 
  
Geotekniska 
förhållanden 

Planområdet utgörs av platt topografi med höjder mellan cirka 7 till 11 meter över 
havet. Jorden inom området utgörs av lera med 1,0 – 8,0 m mäktighet ovanpå fast 
friktionsjord.  

  
Markförore-
ningar 

Cirka 30 meter från områdets södra gräns finns en industritipp som användes på 1960- 
och 70-talen. Hälsofarliga ämnen finns lagrade i tippen. Deponin har funnits i cirka 50 
år, ingen påverkan av de metaller som finns i deponin och det metallhydroxidslam kan 
ses i den åkermark som är befintlig norr om deponin. 
 
Konsultföretaget Structor Miljöteknik AB har utfört två fördjupade miljötekniska 
undersökningar av planområdet. Den första undersökningen utfördes under hösten 
2010 och den andra under vintern 2010/2011. Syftet med undersökningarna var att 
kartlägga föroreningssituationen inför anläggande av bostäder.  
 
Slutsatsen av undersökningarna är att marken i planområdet inte bedöms innebära en 
förhöjd exponeringsrisk för boende i området då ytan är bevuxen av tjockt gräs, vilket 
minskar risken för intag via både damning och förtäring. De tungmetaller som vid 
undersökningarna påvisats i fyllnadsmassorna i deponiområdet förekommer inte i 
åkermarksområdet. Sedimentet bedöms innehålla normalt förekommande halter av 
metaller, utom för koppar som något högre än normalt. Påträffade metallhalter bedöms 
inte utgöra vare sig miljö- eller hälsorisker då de bedöms spädas i Eskilstunaån i så 
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stor utsträckning att dessa halter ej har en mätbar effekt på vattenlevande djur och 
växter. 
 
Ingen förekomst av organiskt material har påträffats i deponin som skulle kunna 
generera gas vid nedbrytning. En förstärkning av tätskiktet på slänten för att förhindra 
utlakning av metaller innebär ej att risken för explosion ökar.  
 
Den senaste miljötekniska undersökningen är en del av planhandlingarna.  
 

 
Karta över Granbackens deponiområde. Område för planerad bostadsbebyggelse utgörs i 

dagsläget av åkermark. Höjdkurvor är markerade med kursiverad text. 
  
Historik Planområdet har aldrig varit bebyggt. 
  
Kulturmiljö-
värden 

Det finns inga områden med kulturmiljövärde inom eller i närheten av planområdet. 
Planområdet gränsar till riksintresse kulturmiljö – Torshälla. 

  
Fornlämningar Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Länsstyrelsen bedömer att det inte 

finns behov av arkeologisk utredning av planområdet. 
  
 Bebyggelseområden 
  
Bostäder I dagsläget finns inga bostäder i planområdet. De som är närmast planområdet ligger 

ungefär 50 meter söder om planområdet. I det befintliga bostadsområdet finns ungefär 
20 mindre villor byggda på 1950-talet. 

  
Verksamheter Det finns inga verksamheter inom planområdet eller i dess närhet. 
  
Service Det finns ingen service inom planområdet eller dess omgivning. De boende är 

hänvisade till Torshälla centrum för de flesta servicefunktionerna. 
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De närmaste förskolorna är Staren förskola, Edvardslundsgatan förskola och 
Gökvingegränd förskola; de ligger ungefär 1 800 – 2 200 m från planområdet.  
Den närmaste grundskolan är Gökstensskolan; den ligger ungefär 1 500 m från 
planområdet. Det finns inget gymnasium i Torshälla, boende är hänvisade till 
Eskilstuna. Den närmaste mataffären finns på Östra Torget i Torshälla. 

  
Lek och 
rekreation 

Det finns inga lekplatser eller anläggningar för barn i planområdet. Strax norr om 
området ligger Nyby – Torshälla Ridklubb. Torshälla Golfklubb ligger söder om 
planområdet. Rekreationsmöjligheter finns i skogsområden och i öppna grönområdet 
mellan Årbyvägen och järnvägen.  

  
Naturmiljö Området norra om Folkestavägen bedöms ha ett stort värde för rekreation. 
  
 Gator och trafik 
  
Gatunät och 
trafik 

Det finns två vägar i planområdet: Folkestavägen och Årbyvägen. Folkestavägen utgör 
norra gräns av planområdet. Enligt beräkningar från augusti/september 2010 används 
vägen av ungefär 4 650 bilar/dag. Vägen fungerar som västra infart till Torshälla. 
Årbyvägen utgör östra gräns av planområdet. Den kopplar samman det gamla 
bostadsområdet Granbacken med Folkestavägen. Årbyvägen är en väldigt 
lågtrafikerad gata eftersom den nyttjas bara av boende i befintliga bostadsområdet. 

  
Gång- och 
cykelvägar 

Det finns inga gång- eller cykelvägar i planområdet. 

  
Kollektivtrafik Det finns inga busslinjer som går genom planområdet eller i dess närhet. Den mest 

centrala busshållplatsen för Torshälla ligger på Östra Torget. Det är cirka 1 100 m från 
västra gränsen av planområdet och 1 600 km från östra delen av planområdet till den 
busshållplatsen. Det finns tre busslinjer som har sina busshållplatser på Östra Torget, 
linje nummer 2, 14 och 15.  Den närmaste busshållplatsen till planområdet heter 
Holmenleden (finns cirka 400 – 900 m från planområdet). På den hållplatsen stannar 
bara lågtrafiklinjen 14 vilken trafikerar mellan Östra Torget och Mälarbaden. Endast 
busslinjen 2 trafikerar mellan Torshälla och Eskilstunas.  

  
Parkering Det finns inga parkeringar i planområdet. De närmaste allmänna parkeringsplatserna 

finns norr om Folkestavägen och öster om kyrkogården. 
  
 Störningar 
  
Buller  Ingen bullerstörande verksamhet finns i närheten av planområdet.  
  
 Teknisk försörjning 
  
Vatten och 
avlopp 

Vatten och avlopp finns i Årbyvägen som försörjer befintligt bostadsområde 
Granbacken. 

  
El, tele, 
bredband och 
värme 

Luftledningar för el finns idag i södra kanten av planområdet. Telias ledningar finns 
inom planområdet.   

  
Dagvatten Planområdet är idag inte anslutet till något dagvattensystem. 
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 FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING 
  
 Natur och kultur 
  
Mark och 
vegetation 

Inga grönområden kommer att tas i anspråk vid genomförandet av detaljplanen 
eftersom hela planområdet består i dagsläget av åkermark. Området kommer att bli 
grönare jämfört med dagsläget eftersom stora delar av det kommer att bestå av 
kvartersmark med privata gårdar tillhörande nya villor och radhus. 

  
Markradon Ny bebyggelse skall uppföras radonsäkert. 
  
 Bebyggelseområden 
  
Bebyggelse Villor och radhus bildar ett område med Folkestavägen och dess nya cykelväg i norr. 

Mot dem ligger radhus i två våningar. Genom att de kantar vägen kommer det att bli 
en tydlig signal för bilisten att den kör in i Torshälla.  Området planeras för fyra olika 
hustyper, två radhusvarianter och två villatyper. Husen förses med carport på tomten 
och gästparkering kantar de små lokalgatorna, där de nordsydliga blir enkelriktade. I 
söder spretar villorna ut i landskapet för att få fina utblickar, bra ljus och samtidigt blir 
de inkilade i landskapet. Grönstråket möter kullen och blir även ett stråk som tar hand 
om dagvattnet. 
 
 En förskola kommer att kunna uppföras i västra delen av planområdet. Förskolan är 
avsedd för att ta hand om små barn och beräknas rymma minst fyra avdelningar. 

  
Placering och 
utformning 

Husen placeras med högre hus i norr och nord öst och lägre i söder. Mitt i området 
skapas en plats för lek och umgänge från den sträcker sig gångvägar ut i området och 
till den nya gång- och cykelvägen längs Folkestavägen. 

  
Grundläggning En preliminär geoteknisk undersökning finns för norra delen av planområdet. Enligt 

den ska de flesta byggnader grundläggas på pålar. Fyllning under byggnader som skall 
pålgrundläggas skall efter mulljordsavtagning utföras med icke tjälfarligt, pålningsbart 
material – sand eller sandig morän. Vid höjdsättning av området måste risken för 
oacceptabla sättningar på grund av uppfyllnad beaktas. Risken för oacceptabla 
sättningar varierar med lermäktigheten över området och är störst i den sydvästra 
delen samt minst i den centrala delen. En kompletterande geoteknisk undersökning ska 
genomföras i bygglovskedet. 

  
Markförore-
ningar 

En noggrannare kontroll av tätskiktet på slänten bör genomföras för att bedöma antalet 
”öppna sår” och om det är motiverat med en förstärkning av tätskiktet. En förstärkning 
skulle kunna motverka direktkontakt och eventuell urlakning från de ”öppna sår” som 
finns i slänten om de bedöms förekomma i större utsträckning än enstaka. Inga 
åtgärder för framtida bostadsbebyggelse anses vara motiverade att utföras med 
avseende på risker från utlakning av föroreningar från deponin.  
 
De förhöjda halter som påträffats bedöms antingen vara naturligt förekommande eller 
ha sitt ursprung från andra källor. Detta borde kunna hanteras i samband med 
projektering för bostäder där man hantera frågor som rör dagvattenhantering, odling 
mm. Inga efterbehandlingsåtgärder anses vara nödvändiga. 

  
Material och 
byggnads-
teknik 

Husen förses med fasader av framförallt trä. Även puts och skivmaterial kan 
förekomma i mindre omfattning. Husen detaljeras genom ett spel i fasaden med 
liggande och stående träpanel och med varierande lock-, slät- och fjällpanel. Kulörerna 
är hämtade från naturen och med tonvikt på gulgröna mättade samt ljusa nyanser. 
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Taken utförs som sadel- och pulpettak och några av husen i två våningar förses med 
takterrass. Husen har två mer slutna sidor och två öppna, vilket tillsammans med de 
vinklade placeringarna bidrar till att de boende får privathet. 
 

  
 Friytor 
  
Lek och 
rekreation 

I mitten av planområdet kommer en lekplats att finnas. Den kommer att vara 
allmäntillgänglig för alla boende i närområdet. Strax väster om Årbyvägen vilken 
utgör en av planområdets gränser finns cirka 2 hektar stor gräsyta vilken kan användes 
som rekreationsområde. Området norr om Folkestavägen bedöms ha ett stort värde för 
rekreation. 

  
Naturmiljö Planområdet gränsar i söder till ett kuperat skogsområde kallat för Granbacken. 

Skogsområdet och andra närliggande naturmiljöer utanför planområdet påverkas inte. 
Vegetationen i övrigt kommer att ändras från öppen mark till tomter med  
trädgårdskaraktär.  

  
 Gator och trafik 
  
Gatunät och 
trafik 

Det nya gatunätet kommer att ha en genomgående karaktär och kommer att kopplas 
till det befintliga nätet, inga återvändsgator kommer att finas i planområdet. Angöring 
till de planerade hustomterna görs via nya allmänna vägar. En ny infart från 
Folkestavägen skapas, den kommer att bli placerad i nordvästra delen av planområdet. 
Årbyvägen vilken kopplar samman befintliga bostadsområdet Granbacken kommer att 
fungera som andra infart till planområdet. Tre nya lokala gator parallella till 
Årbyvägen kommer att vara enkelriktade.   
 
Vägområde ska vara 7,5 meter mellan fastighetsgränserna och körbanan ska vara 5 
meter bred i fall av dubbelriktade gator. Vägområde ska vara 5,5 meter mellan 
fastighetsgränserna och körbanan ska vara 3 meter bred i fall av enkelriktade gator. 
Längst varje gata ska på minst en sida en gångbana finnas. Bredden av gångbanan ska 
vara minst 2 meter. En gångbana ska finnas på minst en sida längst varje gata. En 0,5 
meters bred zon mellan körfältet och trottoardelen skall utföras som gräsmaserad yta 
vilken möjliggör vatteninfiltration. 
 
Årbyvägen ska bredas ut och byggas enligt gatusektionen från illustrationer. Nya gator 
i området ska också byggas enligt gatusektioner från planillustrationen. 

  
Kollektivtrafik Planen medför inga förändringar för kollektivtrafiken. Boende i planområdet är 

hänvisade till busshållplatser på Östra Torget i centrala Torshälla, som finns ungefär 1 
800 m från östra delen av planområdet.  

  
Gång- och 
cykelvägar 

En ny gång- och cykelväg kommer att anläggas på södra sidan av Folkestavägen. 
Längst varje gata ska på minst en sida en gångbana finnas. Bredden av gångbanan ska 
vara 2 meter. En gångbana ska finnas på minst en sida längst varje gata. En 0,5 meters 
bred zon mellan körfältet och trottoardelen skall utföras som gräsmaserad yta vilken 
möjliggör vatteninfiltration. Nya gång- och cykelvägar ska byggas enligt gatusektioner 
från planillustrationen. 
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 Förslag på utformning av trottoarer i området       Skiss som visar föreslagen utformning av 
                                                                                makadamdike med geotextil och dränledning. 

                                                                    Måttangivelser är ungefärliga och 
                                                                      fastställs i detaljprojekteringsskedet 

  
Parkering Parkering för dem boende i området löses dels på privata hustomter. Det kommer att 

finnas cirka 20 allmänt tillgängliga parkeringsplatser på de tre nya enkelriktade lokala 
gator. De parkeringsytor som finns längs vissa lokalgator skall utföras som en 
gräsarmerad yta med hålsten av betong, permeabel asfalt eller en kombination av 
dessa. 

 
Parkering skall utföras av gräsarmerade ytor med hålsten 
av betong, permeabel asfalt eller en kombination av dessa 

 
  
 Störningar 
  
Buller  En bullerutredning för planområdet togs fram i september 2010. Enligt den är 

Folkestavägen den största bullerkällan i planområdet. På grund av det ska de närmaste 
byggnader stå minst 17 meter bort från vägen. Resultaten från beräkningarna visar för 
det norra området att fasader som ligger närmst Folkestavägen får en dygnsekvivalent 
ljudnivå inom intervallet 60-61 dBA med en hastighet på 60 km/h och för en hastighet 
på 50 km/h fås en dygnsekvivalent ljudnivå inom intervallet 58-59 dBA. Ljudnivåerna 
överstiger således riktvärdet på 55 dBA för de fasader som ligger närmast 
Folkestavägen. För att möjliggöra bostadsbebyggelse här skall att avsteg från 
riktvärden med hänsyn till trafikbuller göras. För att avsteg från riktvärdena skall 
kunna medges anges i rådet bland annat att det går att åstadkomma en ljuddämpad sida 
(45 – 50 dBA vid fasad). Med genomgående bostäder kan detta uppfyllas då ljudnivån 
vid samtliga fasader riktade mot söder (bort från Folkestavägen) understiger 50 dBA. 
Dessutom ska ett bullerplank mellan Folkestavägen och cykelvägen vilken kopplar 
samman Torshälla och Folkesta placeras. Bullerplanket ska vara minst 110cm och 
maximalt 130cm hög. Höjden är begränsad eftersom det ska behållas en visuell 
koppling mellan cykelvägen och miljön på andra sidan av Folkestavägen. 
Bullerplanket kommer ytterliggare att sänka bullernivå i planområdet. 
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Ett bullerplank som ska placeras mellan den nya  

cykelvägen och Folkestavägen ska utformas i form av gabion. 
  
 Teknisk försörjning 
  
Vatten och 
avlopp 

Eskilstuna Energi och Miljö AB är huvudman för ledningsnätet fram till området. 
Exploatören ska träffa en överenskommelse med ledningsägaren om anslutning och 
utbyggnad av vatten- och avloppsledningarna. Området kommer att försörjas med 
kommunalt vatten och spillvatten. Anslutning till kommunalt vatten och avlopp sker 
enligt gällande VA-taxa. Utbyggnad av vatten, avlopp och dagvatten inom 
detaljplaneområdet står exploatören för. 

  
 
El, tele, 
bredband och 
värme 

Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB ansvarar för elledningar fram till anslutnings-
punkt. Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB är huvudman för ledningsnätet i 
området. En ny eltransformatorstation kommer att placeras i mitten av området. 
Kostnaden för utbyggnaden av elnätet ingår i anslutningsavgiften enligt gällande 
prislista.   

 
Området förbereds för anslutning till Stadsnätet. Placering av eventuella 
områdesnoder och skåp ska ske i samråd mellan exploatören och ledningsägaren. 
  
Uppvärmningsfrågan ska beaktas med inriktning på förnyelsebar energi. Förbrukning 
av högkvalitativ elenergi ska minimeras. Användning passivhusteknik bör övervägas 
fast tillgång fjärrvärme finns för planområdet. 

  
Avfall Avfall ska hanteras enligt Eskilstunas lokala renhållningsordning. Avfall lämnas i 

enskilda soptunnor. 
 

Dagvatten Bebyggelsen inom planområdet bedöms vara väl disponerad med hänsyn till 
dagvattenhantering. Det är dock viktigt att höjdsättningen ägnas stor omsorg för att 
undvika att vatten blir stående på tomtmark. Diket vilket skär genom planområdet 
kommer att omplaceras och det kommer att löpa i områdets södra del, utmed det 
planerade gångstråket. Avseende dagvattenhanteringen är den nya placeringen 
gynnsam då diket får en avskärande funktion för dagvatten från den angränsande 
slänten i söder. Dessutom är placeringen fördelaktig ur utrymmes- och 
säkerhetssynpunkt. Vid exploatering av aktuellt planområde ökar andelen hårdgjorda 
ytor, vilket får till följd att ytavrinningen ökar på grund av minskade 
infiltrationsmöjligheter. För att tillse att flödet från området inte ökar, samt minimera 
risken för översvämningar, föreslås utjämning av dagvattenvolymer. Genom att aktivt 
arbeta med att reducera andelen hårdgjorda ytor reduceras mängden dagvatten som bör 
omhändertas. Gator inom kvartersmark skall utformas så att endast erforderlig köryta 
asfalteras. De parkeringsytor som finns längs vissa lokalgator skall utföras som en 
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gräsarmerad yta. En 0,5 meters bred zon mellan körfältet och trottoardelen skall 
utföras som gräsmaserad yta vilken möjliggör vatteninfiltration. Med detta 
tillvägagångssätt reduceras mängden dagvatten från vägområdet. Dagvattenavrinning 
från vägar inom planområdet föreslås företrädesvis utjämnas i makadamfyllda diken. 
Genomsläppliga beläggningar kan med fördel även användas på andra ytor såsom 
mindre parkeringsytor. Exempel på genomsläppliga material är hålsten av betong, 
permeabel asfalt och grus, eller en kombination av dessa. 

 

 
  
 ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
  
Genomförande-
tid 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 

  
Huvudmanna-
skap 

Kommunen är inte huvudman för allmän platsmark.  
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ARBETSGRUPP 

  
 Arbetet med detaljplanen har bedrivits i projektform. Medverkande tjänstemän har 

varit: 
  
 Jaroslaw Bartosiak 

Ivan Andic 
Camilla Björkman 
Stella Lindstam 
Camilla Ärhlund 
Stella Lindstam 
Anna Lindén 
Michael Edlind 
Joakim Larsson 
Jörgen Westerlund 

SBF/Planavdelningen 
SBF/Planavdelningen 
Avd/Mark och fastighet 
Modellera Arkitektur 
SBF/Planavdelningen 
Modellera arkitektur 
Miljö- och räddningstjänstförv/Miljökontoret 
Eskilstuna Energi & Miljö 
Eskilstuna Energi & Miljö 
Eskilstuna Energi & Miljö 
 

 

  
  
 Stadsbyggnadsförvaltningen 

Planavdelningen 
 
 
 
 

 Björn Sjölund 
Planchef 

Jaroslaw Bartosiak 
Planarkitekt 
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