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Samrådshandling

Detaljplan för

Hövdingen 1 m.fl.
(Stenkvistavägen)
Skogsängen
Eskilstuna kommun

Undersökning/Avgränsning av MKB
Planprocessen

Enligt 6 kap 5 § Miljöbalken och lagen om strategiska miljöbedömningar av planer och program skall kommunen
genomföra en miljöbedömning för alla detaljplaner som kan medföra en betydande miljöpåverkan.
Som stöd för kommunens ställningstagande görs en undersökning i ett tidigt skede av planarbetet. Om
undersökningen visar på en betydande miljöpåverkan skall en miljöbedömning göras i form av en
miljökonsekvensbeskrivning(MKB).
I undersökningen finns 3 alternativ:
•

Ja indikerar att planförslaget kommer att leda till en betydande miljöpåverkan i enskild aspekt eller sammanvägt
med andra aspekter.

•

Nej indikerar att planförslaget inte kommer att leda till en betydande miljöpåverkan enskilt eller i en sammanvägd
bedömning.

•

Osäker indikerar att det finns en osäkerhet och att frågan kräver djupare analys för att ett ställningstagande ska
kunna göras.

Bedömningarna är preliminära. Ny kunskap som tillförs under planarbetet kan innebära att bedömningarna måste
omvärderas.
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Figur 1. Skiss som visar nuvarande förslag till planområde. Röd streckad linje motsvarar planområdesgränsen.

Inledning
Planens syfte

Detaljplanen är ett led i genomförandet av stadsläkningens strategier och deras
konkretisering i planprogrammet för Skogsängen. Planprogrammet syftar till att öka
möjligheterna till en långsiktigt god stadsutveckling i Skogsängen genom ett antal
stadsbyggnadsprinciper och en inriktning för framtida planarbete.
Med utgångspunkt i planprogrammet är syftet med detaljplanen att möjliggöra
uppförande av nya bostäder längs Vasavägen och Stenkvistavägen samt ge möjlighet
att utöka befintlig förskola i området. I samband med planläggning prövas även
omgestaltning av Stenkvistavägen och Vasavägen. Intentionen i helhet är att skapa
förutsättningar för en levande och attraktiv stadsdel för såväl boende som besökare.
Planområdet redovisas i Figur 1. Dock är ny bebyggelse är uppdelad i tre delområden
(se Figur 2 nedan):
• Delområde Vasavägen: Radhus längs med Vasavägen
• Delområde Stenkvistavägen: Flerbostadshus längs med Stenkvistavägen, på
befintlig parkeringsyta
• Delområde Kälkbacksvägen: Förskola och flerbostadshus. Intentionen är att
bebyggelse uppförs längs med Stenkvistavägen för att uppnå stadsmässighet
(från torget till och med Friluftsvägen)
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Planområdet är ca 23,3 hektar (233 000 kvm) stort och är beläget i sydöstra delen av
Eskilstuna tätort. Området utgör idag ett bostadsområde från 1960-talet som innefattar
flerbostadshus, en förskola och en större skogsliknande parkmiljö med naturvärden,
Skogsängsparken.
I fråga om gator och trafik innefattar planområdet den större Stenkvistavägen i norr,
Vasavägen i väster, mindre kvartersgator samt gång- och cykelvägar som löper genom
området.
Den mark som inte består av byggnader utgör förutom park- och naturmiljö även
asfalterade parkeringsytor vid Stenkvistavägen och Carl-Johansgatan samt friytor i
form av gårdar, lekplatser, bollplaner och ett torg vid Skogsängens centrum. I
byggnaderna kring torget finns idag mindre centrumverksamheter, vilket skapar ett
mindre stadsdelscentrum i Skogsängen. Just nu använder även Skogsängsskolan
tillfälligt lokaler vid torget för sin verksamhet.

Figur 2. Skiss som ungefärligt visar de tre delområden som avses bebyggas. Nummer 1 motsvarar delområde Vasavägen, 2
Stenkivstavägen och 3 Kälkbacksvägen.

Miljöbalken
Bestämmelser
Är ett genomförande av planen
förenligt med bestämmelserna
om hushållning med mark och
vatten i 3 och 4 kap miljöbalken?

Ja

X

Nej Osäker Kommentar

Eftersom planförslaget innebär förtätning av ny
bebyggelse på redan ianspråktagen mark bedöms
det bidra till en god hushållning av marken
samtidigt som kommunens och därmed det
allmänna behovet av nya bostäder samt
samhällsservice tillgodoses. Detaljplanen innebär
även att grunddragen i den nuvarande
markanvändningen blir densamma som idag.
Därmed bedöms förslaget medföra en fortsatt
lämplig användning av området och således vara
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förenligt med kap 3 i miljöbalken.
Placering av ny bebyggelse avser att ta hänsyn till
platsens förutsättningar, grönområden,
riksintressen samt kultur- och naturvärden som
utpekats vara betydelsefulla ur allmän synpunkt.
Området angränsar i nordväst även till riksintresset
för kulturmiljövård, men förslaget bedöms inte
påverka detta negativt.
Iakttas gällande
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap
miljöbalken?

X

Luft- och ljudkvalitet bedöms i denna detaljplan
påverkas genom att ny bebyggelse genererar ökad
andel trafik som i sin tur alstrar avgaser samt
buller. Andelen luftföroreningar bedöms dock inte
öka i sådan omfattning att miljökvalitetsnormerna
för utomhusluft riskerar att överskridas. För att
beakta miljökvalitetsnormerna för buller kommer
en bullerutredning tas fram i ett tidigt skede av
detaljplanearbetet.
Miljökvalitetsnormerna för vatten kommer att ses
över genom att en dagvattenutredning tas fram
tidigt i detaljplaneprocessen.

X

Kommer området att tas i
anspråk för sådant ändamål som
omfattas av bestämmelserna i
PBL 4:34 om krav på MKB?

Nej, planförslaget innebär inte att området kommer
tas i anspråk för sådana ändamål som anges i PBL
4:34.

Gällande regleringar och skyddsvärden
Förordnanden/skydd
Berör planen område med
lagenligt skyddad natur enligt
miljöbalken?
Berör planen kulturreservat,
byggnadsminnen eller
fornminnen?

Ja

Nej Osäker Kommentar

X

Det finns ingen skyddad natur inom berört område.
Ca 230 m söder om planområdets sydligaste gräns
ligger däremot naturreservatet Vilsta som är ett
Natura 2000-område (art- och habitatdirektivet).

X

Sörmlands arkeologi AB genomförde under maj
2017 en arkeologisk utredning inför framtagandet
av planprogrammet för Skogsängen med syftet att
fastställa förekomst av forn- och kulturlämningar
inom området. Eftersom planområdet var utpekat
som kulturmiljö av kommunalt intresse i gällande
översiktsplan tog WSP också fram en antikvarisk
förundersökning (kulturmiljöanalys) 2017-09-12
för att påvisa samtliga kulturhistoriska värden i
Skogsängen. Syftet var att ta fram ett
kunskapsunderlag som innefattar kulturhistorisk
värdering, prioritering och övergripande
rekommendationer för kommande
planeringsprocess.
Den arkeologiska utredningen identifierade 10
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objekt som är av arkeologiskt intresse, varav två
bedömdes preliminärt som fornlämningar (se Figur
3). Av dessa ligger den ena mitt i Skogsängsparken
och utgör en boplats. Det andra ligger i västra
delen av parken, väster om gång- och cykelvägen,
och är utpekad som en härd. Marken som berör
dessa fornlämningar avses bli ett allmänt park- och
naturområde, därmed bedöms de inte påverkas.
Även en övrig kulturhistorisk lämning, ett
hägnadssystem (L1982:8265/Eskilstuna 796),
identifierades i skogsdungen öster om förskolan
vid Kälkbacksvägen. Enligt analysen är den utan
behov av vidare åtgärd, eftersom en övrig
kulturhistorisk lämning inte har ett omedelbart
skydd enligt kulturmiljölagen. Vid kontakt med
länsstyrelsen per mail (2020-06-09) meddelade
länsstyrelsen att de ur fornlämningsbild inte har
något att erinra mot exploatering i området för
L1982:8265/Eskilstuna 796.

Figur 3. Utdrag från kulturmiljöanalysen.

Dock ligger förslaget till bebyggelse längs med
Vasavägen inom 100-meterszonen för fornlämning
L1985:6349 som utgör en Fornborg samt möjlig
fornlämning, L1985:6220, som utgör ett depåfynd.
Båda dessa är belägna väster om Vasavägen,
således inte inom planområdet. Ev. kan förslag till
ny bebyggelse hamna inom 100-meterszonen till
en av fornlämningarna i Skogsängsparken,
L1982:8267 som utgör en Härd.
Planavdelningen önskar att länsstyrelsen yttrar sig
kring ovanstående och om det risk för att dessa
fornlämningar kan skadas på grund av att ny
bebyggelse lokaliseras inom deras 100meterszoner. Se Figur 4 nedan.
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Figur 4.Utdrag från Eskilstunakartan som visar 100meterszoner kring fornlämningar.

I närheten av planområdet ligger St Andreas kyrka,
ett kyrkligt kulturminne enligt 4 kap. KML som
dock inte omfattas av tillståndsplikt enligt 4 kap. 23 KML. Planförslaget bedöms inte påverka
kyrkliga kulturminnen.
Planen ska beakta fornlämningar och kulturmiljön
genom att utgå från ovan nämnda utredningar.

X

Riksintressen
Berör planen riksintresse för
natur- eller kulturminnesvård,
rörligt friluftsliv eller Natura
2000-område?

Högt naturvärde
Berör planen område, som
bedömts ha högt regionalt eller
kommunalt naturvärde?

Som nämnt ovan angränsar planområdet till
riksintresset för kulturmiljövård, men förslaget
bedöms inte påverka detta negativt.
Ca 230 m söder om området finns idag ett Natura
2000-område (art- och habitatdirektivet).

X

En naturvärdesinventering avseende biologisk
mångfald togs fram i samband med
planprogrammet 2017-02-01. År 2017 utfördes
även en naturvärdesinventering av Eskilstuna
stadsbygd där berört område ingick. Dessa
inventeringar visar på att det finns
naturvärdesklasser 2, 3 och 4 i området.
Särskilt skyddsvärt område är den natur som
återfinns mellan fastigheterna Handsken 1,
Hattmakaren 1-2 och Skogsängsparken och som
sträcker sig upp mot rondellen VasavägenStenkvistavägen. Området utgör en tallbacke med
ett flertal rödlistade arter och är klassat som
naturvärdesklass 2. Enligt planförslaget ska detta
område inte exploateras.
Skogsängsparken innehåller både anlagda ytor och
ett orört naturområde som utgör en tallskog. Detta
naturområde är idag en livsmiljö för växter och
djur samtidigt som det tillgodoser rekreativa
behov. I Skogsängsparken finns områden både
med naturvärdesklasser 3 och 4. Översiktsplanen
2030 pekar ut Skogsängsparken som grannskapets
park och grönområde inom 200 m. Förslaget avser
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inte exploatera i Skogsängsparken. Dock ska
detaljplanen ge möjlighet att anordna nya ytor för
lek, aktiviteter och utevistelse inom den redan
anlagda marken.
Längs Vilstastigen finns naturvärdesklass 3 och 4
samt ett flertal skyddsvärda träd. Vilstastigen är
idag ett grönt stråk och en gång-och cykelbana som
knyter samman friluftsområdet Vilsta med
Skogsängen samt Skogsängens idrottsplats.
Eftersom det inte avses bli en exploatering längre
söderut på Vilstastigen bedöms naturvärden inte
påverkas i större omfattning här.
I samband med detaljplanearbetet, under hösten
2020, togs en ekosystemtjänstanalys fram av
Calluna AB där även en trädinventering och
värdering ingick. Analysen syftar till att peka ut
befintliga naturvärden och ekosystemtjänster i
området och påvisa hur dessa påverkas av
planförslaget. Analysen mynnar ut i förslag på
åtgärder för att stärka naturvärden och kompensera
för de som påverkas eller tas i anspråk i samband
med ny bebyggelse. Tillsammans med redan
utförda inventeringar ska denna analys utgöra ett
underlag till detaljplanen.
Skyddsavstånd
Lokaliseras planerade
verksamheter så att
skyddsavstånd till befintlig
bebyggelse inte uppfylls?

X

Planen medger inga störande verksamheter. De
planerade centrumverksamheterna avses endast
medföra aggregat/fläktar invid byggnaderna, vilket
inte bedöms medföra störningar för omgivningen.
Det bedöms inte finnas befintliga störande
verksamheter i omgivningen som kräver
skyddsavstånd till ny bebyggelse. De närmsta
miljöfarliga verksamheterna (drivmedelsstationer)
ligger på ett tillfredställande avstånd från området.

Effekter på miljön
Mark
Kan ett genomförande av planen
skada befintliga
markförhållanden?

Ja Nej Osäker Kommentar

X

Jordarterna i detaljplaneområdet mark utgörs av
sandig morän, glacial lera och urberg. Se Figur 5.
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Figur 5. Utdrag från Eskilstunakartan som visar SGU:s
lager för jordarter i grundlager. Röd = urberg, ljusblå =
sandig morän och gul = glacial lera. Figuren visar även
höjdkurvor i området.

Inom områdets västra och södra delar finns det
idag två höjder med berg i dagen. Den södra
höjden har två toppar, som båda sträcker sig som
högst 38 m över havet. Höjden i väst är som högst
32 m över havet. Även denna kulle har två toppar
som avgränsas av en gångväg i dalgången.
Österut i planområdet sluttar marken nedåt mot en
gångtunnel under Stenkvistavägen. De lägst
belägna områdena finns i sydost och är omkring
20 m över havet.
Det finns ett flertal genomförda geotekniska
undersökningar för berört område:
Längs Vasavägen, där det planeras för radhus,
utfördes en geoteknisk utredning år 1962
(stadsarkivet, diarienummer 12262). Vidare har
Kadesjö utfört en geoteknisk undersökning år
1963 för fastigheterna Handsken 1, Hattmakaren
1-2 och Högvakten 1. Denna undersökning visar
att befintliga byggnaderna nästan uteslutande är
grundlagda på berg.
För de befintliga flerbostadshusen (inkl. ytan för
planerade flerbostadshus) längs Stenkvistavägen
finns genomförda utredningar från år 1961
(stadsarkivet, diarienummer 21909, 21910) och
1964 (Byggavdelningen, B 45). Vidare finns en
utredning som berör torgytan och kopplingen
söderut mot Skogsängsparken från år 1963
(stadsarkivet, diarienummer 22043).
Längs med Vilstastigen utfördes
en geoteknisk utredning år 1964 (stadsarkivet,
diarienummer 00991). Dessutom en utredning
som berör tunneln under Stenkvistavägen från år
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1967 (stadsarkivet, diarienummer 12509).
Vid området kring Kälkbacksvägens förskola och
söderut har följande undersökningar gjorts:
• År 1962 (stadsarkivet, diarienummer 21973,
21974, 30770)
• År 1965 (stadsarkivet, diarienummer 22231,
30972)
• Inget undersökningsår (Byggavdelningen,
diarienummer B 193)
• År 1965 Störtloppsvägen och Slalomvägen
(stadsarkivet, diarienummer 22229, 22230,
22226, 22227)
I tidigare utförda miljötekniska undersökningar
återfanns dessutom inget grundvatten, eftersom
jordarna är permeabla och området ligger högt.
Det bedöms inte finnas någon känd risk för skred,
ras eller erosion i området. Eftersom området
ligger högt och till stor del består av morän
bedöms skredrisken vara liten. Sammantaget
förväntas det inte bli några svårigheter att
grundlägga för nya byggnader och därmed uppnå
goda stabilitetsförhållanden. När ett förslag för
byggnadernas placering och utformning är
utarbetat bör en geoteknisk undersökning
genomföras inför byggskedet.

X

Ligger delar av planområdet inom
karterade riskområden för
översvämning?

Kan miljö- och hälsofarliga ämnen
finnas lagrade i marken?

X

Enligt data från Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB) ligger området inte i
närheten av någon sjö, vattendrag eller hav som
riskerar att översvämmas.
Befintlig bebyggelse inom området anlades på
60/70-talet och fyllnadsmassor från den tiden kan
innehålla förhöjda halter av föroreningar. I
samband med detaljplanen Hövligheten 1 m.fl.
(Vasavägen) tog därför Norconsult AB 2019-0122 fram en översiktlig markmiljöteknisk
undersökning för delar av Skogsängen. Genom en
jordprovtagning i anslutning till befintliga
punkthus längs Carl-Johansgatan undersöktes
förekomsten av PCB i mark. I de fyra
provpunkterna påvisades halter avseende PCB
som överstiger riktvärdet för känslig
markanvändning (KM) men under mindre känslig
markanvändning (MKM). För att utreda om
området var mer påverkat av PCB gjordes
kompletterande analyser av ytlig jord genom fler
borrpunkter. I dessa uppmättes inga mätbara
halter.
Där föroreningsnivån överstiger KM (vid
befintliga bostäder som ingår i planområdet) finns
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risk för negativ påverkan på människors hälsa och
miljö eftersom föroreningar påvisades i ytligt
jordprov ned till 0,25 m under markytan. De höga
halterna av PCB vid de befintliga bostäderna ska
därför åtgärdas av fastighetsägaren.
Under hösten 2020, i samband med
detaljplanearbetet, har en miljöteknisk
markundersökning utförts inom planområdet där
bebyggelse avses uppföras för att säkerställa att
marken är eller kan göras lämplig för sitt
ändamål. Dock har i skrivande stund denna
undersökning inte avrapporterats.
Inga övriga kända föroreningar finns
dokumenterade inom området, inte heller någon
tidigare verksamhet som kan föranleda till
misstanke. Närmaste potentiellt förorenat område
(enligt efterbehandlingsstödet som är
länsstyrelsens databas över potentiellt eller
konstaterade förorenade områden) finns norr om
Stenkvistavägen inom Skräddaren 22. Objektet är
ett tidigare tungmetallgjuteri som är klassat som
riskklass 4.
Planområdet ligger utanför högriskområde för
markradon.
Luft och klimat
Kan ett genomförande av planen
medföra försämringar av
luftkvalitén eller förändringar av
klimatet?

X

I detaljplanen ingår att pröva ombyggnation av
Stenkvistavägen. Intentionen med
ombyggnationen är att förbättra framkomligheten
för kollektivtrafiken, fotgängare och cyklister. I
ett långsiktigt perspektiv bedöms detta kunna
påverka luftkvaliteten positivt, genom att utsläpp
från fordonstrafiken minskar.
I och med ökningen av antalet bostäder samt
utökningen av förskolan antas planförslaget
medföra ökad andel motortrafik inom och kring
området. Detta antas i sin tur öka andelen utsläpp
av föroreningar i luften. Dock bedöms detta inte
bli en väsentlig försämring av luftkvaliteten.
Andelen luftföroreningar bedöms inte öka i sådan
omfattning att miljökvalitetsnormerna för
utomhusluft riskerar att överskridas.

Vatten
Kan ett genomförande av planen
medföra försämringar av vattnets
kvalité eller orsaka förändrade flödesmönster?

X

En av intentionerna med planarbetet är att i en så
stor utsträckning som möjligt bevara och stärka
natur och växtliv. Därför förväntas planen inte
medföra stora förändringar/försämringar för
områdets mikroklimat.
Området ligger högt och i de miljötekniska
undersökningarna fanns inget grundvatten
eftersom jordarna är permeabla och området
ligger högt. Då planområdet inte ligger närheten
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av en yt- eller grundvattentäkt bedöms föreslagen
bebyggelse inte påverka grundvattnet negativt.
I april 2019 utförde DHI en skyfallskartering för
Eskilstuna kommun i syfte att kartlägga
konsekvenser av extrema regn med olika
återkomsttid, där hänsyn är tagen till
ledningsnätskapacitet. Skyfallskarteringen
innefattade planområdet och gjordes för ett 100årsregn med klimatfaktor 1,25.
Enligt skyfallskarteringen finns ett flertal
utpekade lågpunkter och därmed risk för
översvämning (stående vatten) vid torget, CarlJohansgatan, Vilstastigen samt inom befintlig
innegård tillhörande flerbostadshuset väster om
Vilstastigen (Skogsängsgatan 22G). Även
fotbollsplanen i norra delen av Skogsängsparken
är en utpekad lågpunkt där det finns risk för
stående vatten.
Störst risk för stående vatten finns på den öppna
ytan öster om Vilstastigen (väster om befintligt
parkeringsgarage). Dock avses denna yta inte
bebyggas enligt förslaget. För övriga lågpunkter
har det inte rapporterats in problem med stående
vatten och därmed antas att det inte brukar uppstå
problem med detta här.
Risk för översvämning och dagvattenhantering i
samband med föreslagen exploatering ska utredas
i en dagvattenutredning som kommer ligga till
grund för detaljplanen. I denna utredning avses
även förslag till åtgärder redovisas.
I planområdet finns idag ett flertal vatten-,
dagvatten-, och spillvattenledningar. Ny
bebyggelse avses att bli anpassad till alternativt
medföra flytt av befintliga ledningar.
Allmännyttiga ledningar som ligger inom
kvartersmark kommer att skyddas med
markreservat för allmännyttiga underjordiska
ledningar (u-område) i plankartan.
Vid bebyggelse som planeras längs Vilstastigen
finns ett idag större ledningsstråk bestående av
två vattenledningar, en spillvattenledning och en
dagvattenledning, varav en av vattenledningarna
är en mycket viktig huvudledning mellan Vilsta
vattentorn och Djurgårdens vattentorn. Detta
ledningsstråk ska skyddas med ett mer
omfattande u-område i plankartan.
Vegetation
Kan ett genomförande av planen

X

Som nämnt ovan har en naturvärdesinventering
avseende biologisk mångfald tagits fram i
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samband med planprogrammet 2017-02-01.
Inventeringen visar på att det finns en stor del
naturvärden i området i klasserna 2, 3 och 4.

påverka vegetationsförhållandena
i området?

Föreslagen exploatering kommer medföra att träd
och viss växtlighet ianspråktas längs Vasavägen
och Stenkvistavägen. För att avgöra hur dessa
påverkas och vilka åtgärder som behöver vidtas
för att skydda alternativt kompensera för dessa
ska ekosystemtjänstanalysen tillämpas.
Planförslaget avser generellt att bevara och stärka
grönska i så stor utsträckning som det är möjligt i
avvägning mot andra intressen. Bevarande och
tillförsel av grönska kan förutom att stärka den
biologiska mångfalden också bidra till ett bättre
mikroklimat, förbättrad dagvattenhantering och
rekreativa värden för boende och besökande i
Skogsängen.
Skogsängsparken som både är en anlagd park
samt en livsmiljö för växter föreslås inte
exploateras. Parken avses snarare stärkas genom
att möjliggöra anordnande av ytor för lek,
aktiviteter, och umgänge samt förbättrade gröna
kopplingar till parken.

X

Djurliv
Kan ett genomförande av planen
påverka djurlivet i området?

Skogsängsparken som är en livsmiljö för djur
avses inte exploateras. Parken föreslås snarare
stärkas genom att möjliggöra anordnande av ytor
för lek, aktiviteter och umgänge samt förbättrade
gröna kopplingarna till parken.
Att ianspråkta växtlighet i övriga delar av
området kan dock påverka djurlivet eftersom
dessa naturmiljöer kan vara skydd- och
livsmiljöer för djur och insekter. Med hjälp av
ekosystemtjänstanalysen avses påverkan på
djurlivet kunna bedömas under planarbetet.

Stads-/landskapsbild
Kan ett genomförande av planen
påverka stads/landskapsbilden?

X

Utsikten mot och silhuetten av Skogsängen
kommer att förändras vid planerad byggnation.
Eftersom det avses byggas ett högre punkthus
alternativt en högre byggnad med symbolvärde
kommer analys av påverkan på stadsbilden
behöva göras under planarbetet. Vidare bör en
solstudie göras för att se över vilka
ljusförhållanden både befintlig och ny bebyggelse
får.
En del i detaljplanearbetet innebär att studera hur
befintlig koppling som finns mellan torget och
Skogsängsparken kan stärkas och kompletteras.
Vidare avses torget som platsbildning att stärkas
för att bli mer levande och aktiverat än det är
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idag. Detta bedöms generera positiva effekter för
stadsbilden invid torget.

X

Miljöpåverkan från omgivningen
Kan befintlig miljöstörande
verksamhet i omgivningen ha
negativ inverkan på projektet?

Det bedöms inte finnas befintliga störande
verksamheter i omgivningen som kräver
skyddsavstånd till ny bebyggelse. De närmsta
miljöfarliga verksamheterna (drivmedelsstationer)
ligger på ett tillfredställande avstånd från
planområdet.

Effekter på hälsa och säkerhet
Störningar
Kan ett genomförande av planen
medföra störningar; t ex utsläpp,
buller, vibrationer, ljus?

Säkerhet
Kan ett genomförande av planen ge
effekter på hälsa och säkerhet?

Ja

X

Nej Osäker Kommentar

Då planområdet innefattar den större infarten
till Eskilstuna, Stenkvistavägen, antas det idag
alstras höga nivåer buller samt avgaser från
förbipasserande trafik. Planförslaget bedöms
medföra att luft- och ljudföroreningar förhöjs
inom och i närheten av området genom att ny
bebyggelse genererar ökad andel trafik.
Andelen luftföroreningar bedöms dock inte
öka i sådan omfattning att
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft
riskerar att överskridas. Däremot behöver
buller från intilliggande trafik utredas under
detaljplanearbetet. I planen föreslås både nya
bostäder och den utökade förskolan uppföras
nära vägarna och därför blir det särskilt viktigt
att se över framtida ljudnivåer och eventuella
åtgärder som krävs för att minska dessa i en
bullerutredning.

X

Vägarna som angränsar till planområdet,
Stenkvistvägen och Vasagatan, är inte
utpekade som leder för transport av farligt
gods. Vidare ligger planområdet utanför
högriskområde för markradon.
Planens intention genom ombyggnation av
Stenkvistavägen och Vasavägen är att
förbättra möjligheter att använda
kollektivtrafik samt gå och cykla. Detta antas
bidra till att fler människor transporterar sig
genom fysisk aktivitet vilket i sin tur kan ge
en positiv effekt på hälsan.
Ett genomförande av planen bedöms inte
medföra risk för människors hälsa och
säkerhet.

Barn och ungdomar
Kommer planen att påverka barn och
ungdomar negativt?

X

Generellt finns det i Skogsängen goda
möjligheter för barn att röra sig fritt inom sin
närmiljö. Skogsängsparken bjuder på
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naturupplevelser, utomhusaktiviteter,
bollplaner och lekytor.
Barn och ungdomar bedöms, likt vuxna,
påverkas när man bygger om och nytt i ett
befintligt bostadsområde. Särskilt i
Skogsängen då planprogrammet anger att
andelen barn i Skogsängen är större än
kommunens genomsnitt. I detta planförslag är
intentionen att skapa och förbättra platser för
lek, aktiviteter och umgänge. Detta bedöms ha
en positiv inverkan på barn.
I och med att planförslaget innebär en
utökning av Kälkbacksvägens förskola
kommer yngre barn att påverkas. Intentionen
är att befintlig förskola rivs och att ny
förskolebyggnad uppförs närmast vägen för
att skapa ett bullerskydd mot gården samt
möjliggöra så att befintlig förskola kan vara
kvar under byggtiden (så barnen inte behöver
flyttas till en tillfällig lokal). Vidare kommer
kommunens riktlinjer för skolors och
förskolors utemiljöer tillämpas för att
säkerställa att barnen får tillräckligt med
friyta. I detta delområde avses även bostäder
uppföras. Dock är förskolan och dess behov
högsta prioritet vid nybyggnation här.
För att utreda vilka konsekvenser
planförslaget får för barn samt bedöma vad
som är barnets bästa i projektet kommer en
barnkonsekvensanalys (BKA) att genomföras
och tas fram under detaljplanearbetet. Ett
mycket viktigt underlag i denna analys är
barnens egna perspektiv och därför kommer
dialoger med barn och unga att utföras som
underlag till BKA:n.

Effekter på hushållning av mark, vatten och andra resurser
Mark- och vattenanvändning
Kan ett genomförande av planen
medföra avsevärd förändring av mark
och vattenanvändning i området?

Naturresurser
Kan ett genomförande av planen
medföra ett avsevärt uttömmande av
någon ej förnyelsebar naturresurs?

Ja

Nej Osäker Kommentar

X

Planförslaget innebär en förtätning med ny
bostadsbebyggelse i befintligt bostadsområde
samt utökning av befintlig förskola. Därmed
bedöms genomförandet av detaljplanen inte
innebära avsevärd förändring av
markanvändningen i området.

X

Detaljplanens genomförande innebär inte ett
avsevärt uttömmande av någon ej förnyelsebar
naturresurs.
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X

Transporter/Kommunikation
Kan ett genomförande av planen ge
upphov till betydande ökning av fordonstrafik?

I planarbetet ingår ombyggnation av
Stenkvistavägen som på lång sikt innebär att
kollektivtrafiken ska få ett separat körfält.
Förbättring av framkomligheten för
kollektivtrafiken samt gång och cykel bedöms
påverka aktiva och hållbara transporter
positivt, och därigenom minskar andelen
privat fordonstrafik.
I och med ökningen av antalet bostäder antas
andelen motorfordon och motortrafiken öka
vid och inom planområdet. Utöver detta
kommer troligtvis utbyggnaden av förskolan
medföra en ökning av hämtnings- och
lämningstrafiken.Dock är det i detta skede
svårt att bedöma huruvida det skulle leda till
en betydande ökning av fordonstrafiken. Detta
studeras vidare under planarbetet.

Rekreation, rörligt friluftsliv
Kan ett genomförande av planen
försämra kvalitén eller kvantiteten på
någon rekreationsmöjlighet?

X

Vilstastigen som slingrar sig genom
skogsområdet i planområdet bidrar till
områdets höga frilufts- och rekreationsvärde.
Områdets idag lummiga karaktär pga. den
befintliga växtligheten och skogsområden
kommer att bevaras i planen. Ny bebyggelse
bedöms inte försämra tillgängligheten till
Vilsta friluftsområde längre söderut, utan
snarare stärka viktiga kopplingar dit.
I delområdet Kälkbacksvägen kommer dock
med största sannolikhet växtlighet närmast
Stenkvistavägen försvinna till förmån för nya
bostäder. Med hjälp av
ekosystemtjänstanalysen avses åtgärder hittas
för att för att kompensera för att växtlighet ev.
försvinner här.
Sammantaget bedöms planen inte försämra
kvaliteten eller kvantiteten för
rekreationsmöjligheter.

Kulturmiljövård
Kan ett genomförande av planen
negativt påverka område med fornlämning eller annan värdefull kulturhistorisk miljö?

X

Som nämnt ovan identifierande den
arkeologiska utredningen 10 objekt som är av
arkeologiskt intresse, varav 2 bedömdes
preliminärt som fornlämningar. Marken som
berör dessa fornlämningar avses bli ett allmänt
park- och naturområde, och därmed kommer
de inte påverkas.
Även en övrig kulturhistorisk lämning, ett
hägnadssystem (L1982:8265/Eskilstuna 796),
identifierades i skogsdungen öster om
förskolan vid Kälkbacksvägen. Vid kontakt
med länsstyrelsen per mail (2020-06-09)
meddelade länsstyrelsen att de ur
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fornlämningsbild inte har något att erinra mot
exploatering här.
I närheten av området ligger St Andreas
kyrka, ett kyrkligt kulturminne enligt 4 kap.
KML som dock inte omfattas av tillståndsplikt
enligt 4 kap. 2-3 KML. Förslaget bedöms inte
påverka detta.
Skogsängen är utpekat som kulturmiljö av
kommunalt intresse i den gällande
översiktsplanen. Området byggdes i slutet av
1960-talet av allmännyttan och befintlig
bostadsbebyggelse är mycket välbevarad.
Enligt kulturmiljöanalysen ska bebyggelse och
strukturer i Skogsängen betraktas som särskilt
värdefulla i lagens mening. Viktiga kvaliteter
och värden i Skogsängen är
trafiksepareringen, den övergripande
bebyggelse- och grönstrukturen samt
arkitekturen.
I samband med den antikvariska
förundersökningen tog WSP även fram en
fördjupad känslighetsanalys för Skogsängens
centrum. Analysen anger att torgbildningen
bör framhävas samt att ett levande centrum
med besökare och liv kan stärka det
kulturhistoriska värdet.
Då detaljplanen avser utgå från ovan nämnda
utredningar bedöms dess genomförande inte
innebära väsentlig negativ påverkan på
fornlämningar eller annan värdefull
kulturhistorisk miljö.

Övergripande miljömål och bärkraftsprinciper
Långsiktiga miljömål
Finns det någon risk att ett
genomförande av planen
åstadkommer effekter som
strider mot de fyra
kretsloppsvillkoren eller andra
långsiktiga miljömål?
Har ett genomförande av
planen effekter som var för sig
är begränsade men
tillsammans kan vara
betydande?
Har ett genomförande av
planen miljöeffekter som kan
orsaka skada på människors
hälsa, direkt eller indirekt?

Ja

Nej

X

X

X

Osäker

Kommentar

Genom att förtäta inom redan ianspråktagen
mark, förbättra möjligheter för hållbara
transporter samt utgå från
naturvärdesinventering samt
ekosystemtjänstanalys bedöms det inte finns
någon risk för detta i detaljplanen.
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Sammanfattning
Positiva effekter
av planens
genomförande

Detaljplanen medger nya bostäder och en större förskola – funktioner som det idag
finns hög efterfrågan på. Då förslaget främst innebär exploatering av redan
ianspråktagen mark och ny bebyggelse på parkeringsytan vid Stenkvistavägen medför
planen även en effektivare användning av marken. Omgestaltning av Stenkvistavägen
och Vasavägen avses även främja hållbara transporter och skapa mer attraktiva och
stadsmässiga gaturum.
Trots att grönska och träd kommer ianspråktas finns det möjligheter med hjälp av
naturvärdesinventering och ekosystemtjänstanalys att kompensera och genomföra
olika åtgärder för detta i planområdet.
Eftersom planen genomförs ger det samtidigt skäl till att åtgärda eventuella
markföroreningar och därmed minska risken för negativ påverkan på människors hälsa
och miljön.
Vidare avser detaljplanen stärka Skogsängens centrum och Skogsängsparken med ytor
för lek, aktiviteter och umgänge vilket bedöms vara positivt för både vuxna och barn
som bor i eller besöker området. Detaljplanen som helhet bedöms kunna stärka
Skogsängen och koppla samman stadsdelen med dess omgivning.

Negativa effekter Det finns risker för negativ påverkan i fråga om naturvärden, dagvattenhantering,
av planens
bullernivåer, markföroreningar, kulturmiljön samt barn och unga om dessa frågor inte
genomförande
studeras vidare. Eftersom detaljplanen avser att utreda dessa frågor genom att utgå

från redan framtagna utredningar samt ta fram nya analyser och utredningar bedöms
det därför vara hanterbart.

Nollalternativ

Om detaljplanen inte genomförs fortsätter stora ytor (parkeringsytor och impediment
mark) att användas ineffektivt. Vidare kommer behovet av förskoleplatser och
bostäder inte kunna tillgodoses i samma utsträckning, både lokalt i Skogsängen och
för kommunen i stort.
I fråga om markföroreningar är det minst lika stor chans till positiva effekter som ev.
negativ påverkan om detaljplanen genomförs. Om planen inte genomförs åtgärdas inte
ev. markföroreningar och därmed kvarstår risker för människors hälsa och miljön.
Om gatorna inte byggs om fortsätter icke-hållbara transportslag dominera trafiken och
det är fortfarande sämre förutsättningar att transportera sig fysiskt med gång och
cykel. Detta i sin tur innebär på lång sikt fortsatt negativ påverkan på miljön samt
negativa konsekvenser för människors hälsa. Utan omgestaltade gator, ny bebyggelse,
stärkta kopplingar m.m. blir inte Skogsängen ”läkt” med dess omgivning.

Sammanfattande Genomförd undersökning visar att genomförandet av planen inte kan antas ge upphov
kommentarer
till betydande miljöpåverkan. Det innebär att en strategisk miljöbedömning med

tillhörande miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap 3 § miljöbalken inte behöver
upprättas. Bedömningen grundas på följande:
• Planförslaget innebär förtätning av ny bebyggelse främst på redan
ianspråktagen mark vilket bedöms bidra till en god hushållning av marken
samtidigt som kommunens och därmed det allmänna behovet av nya bostäder
samt samhällsservice tillgodoses.
• Planförslaget överensstämmer med den gällande översiktsplanen.
• Genomförandet bedöms inte innebära några risker för människors hälsa.
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•
•

Miljökvalitetsnormerna riskerar inte att överskridas.
Planen bedöms sammantaget ge en ringa miljöpåverkan.

Ovanstående bedömning gäller under förutsättning att följande utredningar tas fram i
planarbetet:
• Dagvattenutredning
• Bullerutredning
• Översiktlig miljöteknisk markundersökning (markföroreningar)
• Ekosystemtjänstanalys (inkl. trädinventering)
• Barnkonsekvensanalys
Och att planen utgår från utredningar som är framtagna i samband med
planprogrammet:
• Naturvärdesinventering
• Arkeologisk utredning
• Kulturmiljöanalys inkl. fördjupning

Kommunens ställningstagande
Med utgångspunkt i ovanstående gör kommunen följande bedömning:

Markera
med X

Ett genomförande av detaljplanen har inte någon påvisbar negativ effekt på miljön, hälsan eller
hushållningen med mark, vatten och andra resurser.
Planbeskrivning enligt PBL.
Ett genomförande av detaljplanen kan få negativa effekter, men under förutsättning att
förebyggande åtgärder vidtas så kan man undvika att dessa blir betydande.
Konsekvenser och åtgärder redovisas i planbeskrivningen, enligt PBL.
Ett genomförande av detaljplanen kan få en betydande påverkan på miljön, hälsan eller
hushållningen med mark, vatten eller andra resurser.
En MKB enligt 4 kap. 34 § PBL erfordras.
Miljöpåverkan är så betydande att andra lokaliseringsalternativ bör utredas.

Avgränsning
MKBdokumentet

Det krävs ingen strategisk miljöbedömning med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning.

X
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