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Planbeskrivning

Mesta 3:34

Borsökna 1:304

Planprocessen – Standardförfarande

I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras
eller bevaras. Under plansamrådet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Därefter sker en bearbetning av planförslaget som sedan ställs ut för granskning. Om
synpunkter lämnas, ska dessa redovisas och berörda underrättas innan planen antas. Efter
antagandet har ”ej tillgodosedda sakägare” möjlighet att överklaga detaljplanen innan den kan
vinna laga kraft.
Om inga yttranden emot planförslaget inkommer under plansamrådet kan granskningsskedet
uteslutas och planen tas istället upp till beslut om antagande i stadsbyggnadsnämnden.
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INLEDNING
Planprocessen

Detaljplanen är upprättad enligt standardförfarandet PBL (2014:900).

Handlingar

•
•
•
•
•
•

Planbeskrivning med genomförandebeskrivning
Plankarta
Fastighetsförteckning (daterad 2019-10-18, rev. 2020-09-03)
Undersökning/avgränsning av MKB
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Utredningar

•
•

Arkeologisk utredning, Arkeologikonsult, Rapport 2019:3224
Dagvattenutredning Borsökna 1:304, Structor Uppsala AB, 2019-10-25,
rev. 2020-10-21
Dagvatten-PM Mesta 3:34, Structor Uppsala AB, 2019-06-17, rev.
2020-11-05
PM Geoteknik/grundläggning, Borsökna 1:304, GeoStatik
ErikssonWallin AB, 2018-12-04, rev. 2020-08-13
PM Geoteknik/grundläggning, Mesta 3:34, GeoStatik ErikssonWallin
AB, 2018-12-04, rev. 2020-08-17
PM Grundläggning, GeoStatik ErikssonWallin AB, 2021-02-18
Grundvatten-PM, GeoStatik ErikssonWallin AB, 2020-06-03
Naturvärdesinventering Borsökna 1:304, Ekologigruppen, 2018-09-10
PM Akustik, ACAD, 2020-09-07
Trafikutredning, Ramboll, 2020-11-26

•
•
•
•
•
•
•
•
Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse inom två
områden i Borsökna som i fortsatt text kommer benämnas Delområde
Borsökna och Delområde Stenåsvägen. Inom det mindre av de två områdena,
Delområde Stenåsvägen, möjliggörs nya bostäder i villor och parhus. I det
större området, Delområde Borsökna, planeras en blandning av villor, rad-,
par- och kedjehus samt mindre flerbostadshus efter trädgårdsstadens principer
med trädkantade gator och förgårdsmark som formar tydliga och smala
gaturum. Utöver bostäderna möjliggörs nya gator, gång- och cykelvägar och ett
grönstråk med bevarade åkerholmar samt en ny busshållplats på Falkvägen. För
att klara gällande riktlinjer för dagvattenhantering och uppfylla
miljökvalitetsnormer för nedströms liggande recipienter möjliggörs ytor för
dagvattenanläggningar inom planområdet.

Plandata
Läge och areal

Planområdet är beläget i Borsökna, ca 5 kilometer sydväst om centrala
Eskilstuna. Planområdets area uppgår totalt till ca 8 hektar fördelat på två
delområden om ca 7 hektar respektive ca 1 hektar.
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Planområdets läge (röd cirkel) i förhållande till centrala Eskilstuna.
Planområdets
avgränsning

Planområdet är uppdelat i två delområden – Delområde Borsökna i söder och
Delområde Stenåsvägen i norr.
Delområde Borsökna gränsar i norr mot befintlig bostadsbebyggelse längs
Flugmötesvägen, i öster och söder mot Falkvägen och dess intilliggande
naturområde, samt i väster mot Svanvägen.
Delområde Stenåsvägen avgränsas i väster mot Stenåsvägen, i norr och söder
mot befintlig bostadsbebyggelse längs Stenåsvägen och i öster mot
naturområdet vid Tacktorpsjön.

Delområde Borsökna (1) och Delområde Stenåsvägen (2).
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Planområdet berör tre fastigheter: Borsökna 1:304 som ägs av Borsökna
Fastighet AB, del av Mesta 3:34 som ägs av Slottsflygeln II AB samt del av
Borsökna 1:37 som ägs av Eskilstuna kommun.

Kommunala ställningstaganden
Översiktsplan

Planområdet är inte särskilt utpekat i kommunens gällande översiktsplan 2030.
I det förslag till ny översiktsplan som var på samråd sommaren 2019 ingår
Delområde Stenåsvägen i det schematiskt markerade utredningsområdet för
våtmark vid Tacktorpsjön.

Årsplan

I Årsplan 2020 är målsättningen att 600 bostäder ska påbörjas årligen för att
minska bostadsbristen i kommunen. Planförslaget bidrar till att uppnå
strategiska mål genom att möjliggöra uppförande av nya bostäder.

Grönstrukturplan

Planområdet finns inte utpekat i Eskilstuna kommuns grönstrukturplan som
antogs hösten 2020.

Detaljplan

Delar av planområdet berör gällande detaljplan 1165-0 (Detaljplan för
Borsökna Väster) som vann laga kraft 2000-06-21. De delar av planområdet
som berörs är planlagda som allmän plats (gata och natur) vid Svanvägen,
Falkvägen och Stenåsvägen samt som kvartersmark för bostad och
verksamheter vid Stenåsvägens norra del.

Miljöbedömning

För att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL har en
undersökning av ev. betydande miljöpåverkan gjorts av planförslaget. Planen är
förenlig med hushållningsbestämmelserna i kap 3, 4 och 5 i miljöbalken. Inga
miljökvalitetsnormer överskrids och planförslaget bedöms inte innebära någon
betydande påverkan på miljön. En miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL
upprättas därför inte.

Ianspråktagande av jordbruksmark

Delområde Borsökna utgörs huvudsakligen av tidigare jordbruksmark.
Jordbruksmark är av nationell betydelse och ”får tas i anspråk för bebyggelse
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och om
detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredställande
sätt genom att annan mark tas i anspråk” (Miljöbalken 3 kap 4 §).
Den tidigare jordbruksmarken inom planområdet bedöms inte vara
brukningsvärd. Marken är idag gräsbevuxen med inslag av barrträd i de östra
delarna och nyttjas inte längre för sitt ursprungliga ändamål. Den tidigare
jordbruksmarken inom planområdet är en kvarvarande rest av ett större
jordbruksområde i Borsökna som under årens lopp har försvunnit då det har
bebyggts med bostäder eller omvandlats till skogsmark efter att jordbruket
upphört. Planförslaget utgör en förtätning av Borsökna med ny bebyggelse i
anslutning till befintligt bostadsområde där tillgång redan finns till kommunal
infrastruktur i form av bl.a. vägar, VA, el och bredband. Ett annat argument
som talar emot markens lämplighet för jordbruksändamål är de bullerstörningar
som jordbruket skulle medföra mot omgivande bebyggelse samt möjliga
hälsorisker i form av bekämpningsmedel som hamnar i angränsande
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villaträdgårdar. I kommunens avvägning mellan att bibehålla markens tidigare
användning som jordbruksmark eller att ta den i anspråk för bebyggelse anser
kommunen att de allmänna intressena av att möjliggöra bostäder väger tyngre
än att bevara delar av området som jordbruksmark.
Kommunens samlade bedömning är att området får tas i anspråk för föreslagen
bebyggelse och att tidigare användning som jordbruksmark upphör. De högsta
naturvärdena inom planområdet skyddas i och med att de två åkerholmarna
med högst värden blir en del av områdets grönstruktur och förses med
planbestämmelser om att deras karaktär ska bevaras.
Trafikplan

Enligt Trafikplan för Eskilstuna kommun från 2012 ska vid planering och
utformning av huvudnäten trafikslagens behov normalt prioriteras i följande
ordning; 1. Gångtrafik, 2. Cykeltrafik, 3. Kollektivtrafik, 4. Biltrafik. I stråk
med många anspråk och behov bör utformningen prioritera integrering och
ökat samspel mellan trafikanterna. Utveckling av bebyggelsestruktur och
infrastruktur för de olika trafikslagen har stor och långsiktig påverkan på
transporter och resmönster. Strukturen sätter ramarna för både verksamheter
och transportbehov.

Cykelplan

Syftet med Cykelplanen för Eskilstuna kommun från 2013 är att skapa en
attraktiv och välfungerande cykelinfrastruktur, där fler väljer cykeln som
transportmedel. Cykeln ska prioriteras i viktiga korsningar med fordon där det
finns stora cykelflöden. Cykelparkeringar ska finnas i attraktiva lägen nära
målpunkter. För att få fler cyklister att använda cykelstråken måste de hålla en
god standard för alla, så väl arbetspendlaren som barnfamiljen. Grundtanken är
att cykelvägnätet ska vara åtskilt från såväl gångvägnätet som bilvägnätet för
att skapa ett enkelt, tryggt och säkert system. Det kräver dock att
korsningspunkter görs säkra så att interaktionen mellan trafikslagen fungerar
problemfritt. I Cykelplanen pekas cykelvägen från centrala Eskilstuna till
Borsökna och Mesta som ett huvudcykelstråk inom kommunen medan
resterande cykelväg längs Flugmötesvägen och Falkvägen är lokala cykelstråk.
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur och kultur
Mark och
vegetation

Delområde Borsökna
En naturvärdesinventering av Delområde Borsökna har utförts av
Ekologigruppen AB. Fastigheten består huvudsakligen av tidigare
jordbruksmark med tillhörande åkerholmar samt inslag av skog. En åkerholme
definieras som en holme av natur- eller kulturmark med en areal av högst 0,5
hektar som omges av åkermark eller kultiverad betesmark. I områdets östra
delar finns inslag av barr- och lövträd.

Delområde Borsökna sett från Svanvägen med åkerholme A (till vänster om
bildmitt) och åkerholme B (till höger). Bild: WSP.
Fyra naturvärdesobjekt har identifierats inom området. Bokstav inom parentes
anger objektets markering i naturvärdeskartan längre ner:
• Liten åkerholme (A) – klass 3, påtagligt naturvärde.
• Träddklädd åkerholme (B) – klass 2, högt naturvärde.
• Lövträdsbryn mot åker (C) – klass 4, visst naturvärde
• Sumpigt skogsbryn (D) – klass 4, visst naturvärde.
Åkerholmar omfattas av det allmänna biotopskyddet och inom ett
biotopskyddsområde är det förbjudet att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder
som kan skada naturmiljön. Åkerholme A och B avses bevaras och inkluderas i
områdets grönstruktur.
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Naturvärdeskarta över Delområde Borsökna där åkerholme A och B har högst
naturvärden. Karta: Ekologigruppen.
Inom planområdet har två särskilt skyddsvärda träd identifierats. På åkerholme
A finns en särskilt skyddsvärd rönn och på åkerholme B finns en särskilt
skyddsvärd sälg med en stambasdiameter på nästan två meter. Avverkning av
träd som uppfyller kriteriet för att vara särskilt skyddsvärt kräver samråd med
länsstyrelsen. Båda träden avses dock bevaras tillsammans med åkerholmarna,
där planbestämmelse införs om att åkerholmarnas karaktär ska bevaras och att
träden enbart får fällas om de är sjuka och utgör en säkerhetsrisk [n1] samt att
marken inte får hårdgöras [n4]. Marklov krävs för fällning av träd med en
stamdiameter på minst 20 cm i brösthöjd (1,3 m över marknivå) [a1] och även
bygglovbefriade åtgärder kräver bygglov inom åkerholmarna [a2] vilket syftar
till att friggebod och attefallshus inte ska uppföras inom området.
Delområde Stenåsvägen
Inom Delområde Stenåsvägen utgörs vegetationen främst av barrträd. Området
undersöktes 2017 i en kommunövergripande naturvärdesinventering av
Eskilstuna, där den norra delen av delområdet beskrevs som olikåldrig
granskog där det huvudsakliga naturvärdet utgörs av död ved. Den södra delen
av delområdet beskrevs som medelålders granskog med inslag av tall och björk
och enstaka död ved. Delområdena klassificerades som naturvärdesklass 3
(påtagligt naturvärde) respektive 4 (visst naturvärde) på en fyrgradig skala.
Sedan inventeringen gjordes har delar av skogen av både klass 3 och 4
avverkats.
Geotekniska
förhållanden,
skredrisk,
grundläggning

Delområde Borsökna
En geoteknisk undersökning av Delområde Borsökna har utförts av GeoStatik
ErikssonWallin AB. Marken i planområdet sluttar lätt söderut och varierar i
höjd mellan ca +25 och +33 meter över nollplanet (höjdsystem RH 2000).
Generellt utgörs jorden av ett mulljordslager överlagrande torrskorpelera på
friktionsjord på berg. De största jordmäktigheterna uppgår till 5-6 meter.
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Baserat på rådande jordartsförhållanden bedöms inte stabilitetsproblem
föreligga inom området. Inom den sydvästra delen av Delområde Borsökna är
leran lös och pålning kan bli aktuellt beroende av byggnadslaster. Inom det
övriga delområdet kan byggnader grundläggas direkt med platta på mark.
Delområde Stenåsvägen
Delområde Stenåsvägen sluttar österut från ca +24 till +20 meter över
nollplanet (RH 2000). Generellt utgörs jorden av ett tunt mulljordslager
överlagrande 2-6 m lös/extremt lös lera på 1-1,5 m friktionsjord på berg. I
norra delen av delområdet förekommer under mulljorden ett ca 1 m mäktigt
lager fastare lera överlagrande ca 1 m sand/friktionsjord på förmodat berg.
Byggnader ska grundläggas på spetsbärande pålar. Uppfyllnader av mark
kommer medföra sättningar. För grundläggningsarbeten ska förstärkning av
jord med kalkcementpelare (KC) göras inom hela det aktuella området. KCförstärkt jord bedöms inte medföra några stabilitetsproblem. Förutsättningarna
för att kunna förstärka marken med gott resultat bedöms som goda.
Detaljprojektering av KC-förstärkning sker i bygglovskedet. Startbesked får
inte ges före det att grundläggning och geotekniska förutsättningar utretts och
redovisats [a3].
Grundvatten
Ett grundvatten-PM har tagits fram av GeoStatik ErikssonWallin AB.
Grundvattennivåer inom planområdet har fortlöpande kontrollerats mellan
oktober 2018 och april 2020. Totalt har fem grundvattenrör placerats ut och
kontrollerats, varav tre inom Delområde Borsökna och två inom Delområde
Stenåsvägen. Inom Delområde Borsökna har grundvattennivån varierat mellan
2,2 – 5,2 m under markytan, medan grundvattennivån i Delområde
Stenåsvägen varierat mellan 0,01 – 2,39 m under markytan.
Markradon

Byggnader ska uppföras radonsäkert.

Markförorening Det finns inga uppgifter om markföroreningar inom planområdet och inga
ar
kända tidigare verksamheter som ger upphov till misstanke om föroreningar.

Inga ytterligare undersökningar av marken har därför gjorts. Vid eventuell
upptäckt av markföroreningar ska kommunens miljökontor informeras.
Historik

Delområde Borsökna har historiskt använts som jordbruksmark, medan
Delområde Stenåsvägen har varit en del av skogen runt Tacktorpsjön. I
närområdet finns äldre fritidshusbebyggelse där husen under årens lopp har
byggts till eller ersatts med permanentbostäder. Under 2000-talet har ytterligare
villabebyggelse tillkommit på tidigare jordbruksmark längs Flugmötesvägen,
Svanvägen och Falkvägen.
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Ortofoto över Borsökna från 1960 med planområdet markerat med gul färg.
Bild: Eskilstuna kommun.
Kulturmiljövärden

Planområdet berörs inte av några utpekade kulturmiljöer. Ca 60 meter öster om
Delområde Stenåsvägen går dock gränsen till riksintresseområdet Åsby-Stenby
äng som är utpekat som riksintresse för kulturmiljövård. Riksintresseområdet
är ca 6 km2 stort och beskrivs som en för landet unik fornlämningskoncentration vid vatten på och omkring Åsbyåsen med gravfälts- och
boplatsmiljöer.
Den föreslagna bebyggelsen bedöms inte negativt påverka kulturmiljön då det
är en förtätning intill befintlig bostadsbebyggelse som avskärmas av vegetation
från riksintresseområdet.

Fornlämningar

En arkeologisk utredning av planområdet har utförts i november-december
2018 av Arkeologikonsult. Inom Delområde Borsökna påträffades tre objekt:
en fossil åker etablerad runt sekelskiftet 1900 (objekt 1 i figur nedan) samt två
mindre boplatser från yngre bronsålder (objekt 2 och 3).
Lämningarna av den fossila åkern bestod av fem röjningsrösen och ett
dikessystem. Marken här togs upp för odling först kring sekelskiftet 1900 och
åkern avvecklades under andra halvan av 1900-talet då skog istället planterades
på ytan vilket skyddat rösena och dikena från det moderniserade jordbruket.
Objektet bedöms som övrig kulturhistorisk lämning.
Det ena boplatsområdet (objekt 2) bestod av en härd, ett mindre stolphål, en
grop samt en nedgrävning där kol från härden daterades till 770-430 f.Kr. I det
andra boplatsområdet (objekt 3) framkom en ränna och en grop som daterades
till samma ålder som objekt 2. Objekten tolkas som fragmentariska spår av en
då strandnära boplats och bedöms därmed som fornlämning.
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Karta över identifierade objekt vid den arkeologiska utredningen av
planområdet. Bild: Arkeologikonsult.
Inom Delområde Stenåsvägen gjordes inga fynd av antikvariskt intresse.
Ingen vidare åtgärd föreslås för objekten som har daterats, undersökts och
dokumenterats. Lämningarnas kunskapspotential bedöms därmed som
uppnådd. Länsstyrelsen kommer inte att ställa krav på ytterligare arkeologiska
åtgärder.
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Bebyggelseområden
Bostäder

Inom planområdet föreslås ny bostadsbebyggelse [B] i form av rad-, par- och
kedjehus, villor samt mindre flerbostadshus. Fullt utbyggt kan planområdet
rymma upp till ca 150-170 bostäder med fokus på mindre bostäder för att skapa
en variation i Borsöknas lokala bostadsbestånd som idag domineras av villor.
Illustrationerna i detta avsnitt visar ett maximalt utbyggt planförslag, det
verkliga antalet bostäder kan dock bli mindre.
Inom Delområde Borsökna planeras för en bebyggelse med trädgårdsstaden
som utgångspunkt. Det innebär bland annat att grönskan är påtaglig och präglar
hela området med en centralt placerad park, väl gestaltade gaturum kantade av
grönska i form av trädrader längs gatorna och förgårdar med planterbar mark.
Trädgårdsstaden karaktäriseras av tydliga gaturum där bebyggelsen placeras
nära gatan. Förgårdsmarken framför husen ger plats för vistelse och bidrar till
liv och gemenskap i området. Små häckar avgränsar gatan för att tydliggöra
vad som är privat och gemensamt och för att bidra med grönska till
gaturummet.
I området eftersträvas både en sammanhållen gestaltning av området och en
variation i uttryck. Området föreslås ges en färgsättning som binder samman de
olika delarna och de olika hustyperna. Varje hustyp ges en bestämd grundkulör
som sedan kan varieras så närliggande hus aldrig har samma ton. En tydlig men
återhållsam variation.

Illustration över ett alternativ till utbyggnad av området med exempel på olika
huskulörer. Bild: Elghammar AB.
Verksamheter

Inga verksamheter planeras inom området.
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Delområde Borsökna

Illustration över föreslagen struktur inom Delområde Borsökna med nya gator
och en blandning av olika hustyper. Illustrationen visar ett exempel på möjlig
högsta utbyggnadsgrad, hustyperna och deras exakta placering kan varieras
inom många av kvarteren. Bild: Elghammar AB.
Gaturummen är smala för att skapa en trivsam karaktär, där husen placeras med
en fasad fyra meter från gatan [p1]. Förgårdsmark med plats för häckar och
mindre träd ordnas mot gatan och på den privata sidan av huset anläggs lite
större trädgårdar. Planförslaget möjliggör hus i en eller två våningar med
möjlighet till inredd vind, en skala som ansluter väl till befintlig bebyggelse i
området. Husens entréer riktas mot gatan för att tydligare knyta an till
gaturummet.
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Gatuperspektiv i Delområde Borsökna. Bild: Carbonwhite.
För att skapa variation utmed gatorna eftersträvas att minst två hustyper ska
finnas längs varje gata. Med hustyper avses villor, parhus, radhus, kedjehus och
flerbostadshus. De olika hustyperna kan också placeras olika i förhållande till
gatan, med fasaden utmed gatan eller snedställd vilket skapar olika upplevelser
i gaturummet.
För att skapa en mjukare övergång till omgivande bebyggelse får enbart villor
uppföras längs Svanvägen samt på den norra sidan av Svanvägens förlängning
till Falkvägen [f1]. Högsta utnyttjandegrad för villatomterna är 25 %
byggnadsarea [e3] och minsta fastighetsstorlek är 600 kvm [d1]. Inom den
övriga delen av Delområde Borsökna planeras för en relativt tät bebyggelse
med en högsta utnyttjandegrad på mellan 35 – 50 % byggnadsarea inom
respektive egenskapsområde, utöver detta får komplementbyggnader om högst
6 kvm uppföras för att undvika alltför bebyggda trädgårdar [e1, e2]. Högsta
tillåtna byggnadshöjd inom hela delområdet är 6,5 m för huvudbyggnad och 4
m för komplementbyggnad. Husens takvinklar ska vara mellan 15–35 grader
för att ansluta till omgivningens karaktär.
Största tillåtna byggnadsarea för villor och kedjehus är 120 kvm (med undantag
för villorna längs Svanvägen), parhus 150 kvm per byggnadskropp, radhus 220
kvm per byggnadskropp samt flerbostadshus 180 kvm per byggnadskropp [e4].
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Delområde Borsökna från norr med Borsöknasjön i bakgrunden. Bild:
Carbonwhite.
Med hänsyn till geotekniska förhållanden ska byggnader inom delområdet
uppföras utan källare.
Delområde Stenåsvägen
Inom Delområde Stenåsvägen planeras enbart för villor och/eller parhus [f2].
Högsta tillåtna byggnadshöjd är 6,5 m för huvudbyggnad och 4 m för
komplementbyggnad. Högsta utnyttjandegrad är 25 % byggnadsarea inom
respektive egenskapsområde [e3]. Husens takvinklar ska vara mellan 15–35
grader för att ansluta till omgivningens karaktär. Bostadsbebyggelsen placeras i
delområdets norra del medan den södra delen planläggs som naturmark.
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Föreslagen struktur inom Delområde Stenåsvägen med villor och/eller parhus i
norr och naturmark i söder. Bild: Elghammar AB.
Med hänsyn till geotekniska förhållanden ska byggnader inom delområdet
uppföras utan källare. Startbesked får inte ges före det att grundläggning och
geotekniska förutsättningar utretts och redovisats [a3].
Service

Närmaste matbutik finns i Stenby ca 3,5 km öster om planområdet. Närmaste
förskolor är Berga förskola och British Mini som ligger ca 900 m respektive
2 km öster om planområdet. Närmaste skola är Mesta skola, ca 2 km öster om
planområdet.

Jämställdhet,
integration

Idag är planområdet obebyggt. Genom att möjliggöra bostäder kommer fler
människor röra sig i området, vilket kan skapa en ökad känsla av trygghet på
platsen. Bostadsbebyggelsen som föreslås skapar en variation i det lokala
bostadsbeståndet som i huvudsak utgörs av villor, vilket underlättar för yngre,
äldre och ensamstående att kunna bo kvar eller flytta till Borsökna. En
utbyggnad av gång- och cykelvägar och busstrafik i området förbättrar
jämställdheten då de bidrar till en rättvisare fördelning av gaturummets
tillgängliga utrymme.

Barnperspektivet

Planförslaget medför goda möjligheter för barn att röra sig fritt i sin närmiljö.
Nya gång- och cykelbanor knyter samman planområdet internt och med
omgivningen vilket skapar möjlighet för trygga skolvägar. Ett grönområde med
lekplats anläggs i mitten av Delområde Borsökna.

Tillgänglighet

Planområdet är tillgängligt med bil, cykel samt till fots. Byggnader och
bostäder ska utformas enligt gällande bestämmelser och lagkrav för
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tillgänglighet.
Busshållplats Västra Borsökna är belägen ca 400 m söder om Delområde
Borsöknas södra del och drygt 1 km söder om Delområde Stenåsvägen. I
planförslaget möjliggörs en ny busshållplats med vändslinga på Falkvägens
östra sida, norr om Taltrastvägen.

Friytor
Lek och
rekreation

I planförslaget sträcker sig ett parkstråk genom Delområde Borsökna.
Parkstråket föreslås innehålla en centralt belägen lekplats, bollplan och stora
grönytor för rekreationsändamål. De två trädbevuxna åkerholmarna bevaras
och blir en del av områdets grönstruktur. En allmän gång- och cykelväg löper
genom parkstråket och binder samman det nya området med omgivningen
[GÅNG, CYKEL].
Borsöknasjön med tre olika badplatser ligger ca 150 m söder om planområdet.
I Delområde Stenåsvägens södra del planläggs en större grönyta som allmän
plats [NATUR]. Grönytan fungerar som västlig entré till naturområdet runt
Tacktorpsjön. En befintlig stig som utgår från Stenåsvägen österut mot sjön
justeras så att stigen ansluter till Stenåsvägen vid den planlagda grönytan.
Närmaste kommunala lekplatser finns vid Bjurvallaparken, ca 400 m öster om
planområdet samt vid Vipvägen, ca 500 m söder om Delområde Borsökna.
Intill korsningen mellan Falkvägen och Taltrastvägen planläggs en mindre yta
som parkmark [PARK] för att bekräfta befintlig markanvändning.

Naturmiljö

De två trädbevuxna åkerholmarnas karaktär ska bevaras och träd med en
stamdiameter på minst 20 cm i brösthöjd (1,3 m över marknivå) får endast
fällas om trädet är sjukt och utgör en säkerhetsrisk [n1]. Marklov krävs för
fällning av träd med en stamdiameter på minst 20 cm i brösthöjd (1,3 m över
marknivå) inom åkerholmarna [a1].
Planområdet ligger i anslutning till stora naturområden intill Tacktorpsjön.
Naturreservaten Skiren-Kvicken och Tolamossen ligger ca 1,5 km nordväst om
planområdet och Borsöknasjön med tillhörande grönområden ligger ca 150 m
söderut.

Vattenområden
Vattenområden Det finns inga vattenområden inom planområdet.
Strandskydd

Planområdet berörs inte av strandskydd.
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Gator och trafik
Gatunät och
trafik

Planområdet ligger i anslutning till gatorna Falkvägen, Svanvägen och
Stenåsvägen. Falkvägen som övergår i Flugmötesvägen direkt öster om
planområdet varierar i bredd mellan ca 5,9 – 6,1 m och fungerar som
genomfartsväg för lokaltrafiken i Borsökna. Falkvägen trafikeras av ca 1400
fordon ÅDT (årsmedeldygnstrafik). Svanvägen och Stenåsvägen är glest
trafikerade lokalgator som är ca 4,5 m breda.
Falkvägen
I planförslaget föreslås en ny gång- och cykelväg anläggas på Falkvägens
västra sida, se avsnittet Gång- och cykelvägar nedan. Gatan upplåts som allmän
plats [GATA] och får kommunalt huvudmannaskap. I övrigt föreslås ingen
ombyggnad av vägen.
Svanvägen
En gångbana och ett svackdike med grönska anläggs på den östra sidan av den
befintliga Svanvägen. Vändplanen tas bort och istället förlängs gatan österut
fram till Falkvägen. Svanvägen upplåts som allmän plats och får kommunalt
huvudmannaskap. Körbanans bredd blir ca 4,5 m med en tillhörande 2 m bred
gångbana och ett 2 m brett svackdike mellan kör- och gångbana.
Stenåsvägen
Den del av Stenåsvägen som är belägen intill Delområde Stenåsvägen
planläggs som allmän plats med kommunalt huvudmannaskap för att bekräfta
befintlig markanvändning. I övrigt föreslås ingen ombyggnad av vägen.
Kvartersgator
De tre kvartersgatorna inom planområdet upplåts som
gemensamhetsanläggningar [g1] på kvartersmark. Körbanornas bredd blir ca
4,5 m med en trädplanterad grönremsa på 2 m och en gångbana på 2 m vilket
illustreras i gatuprofilen nedan. Den smala gatubredden i kombination med
bebyggelse nära gatan skapar ett tydligt och trivsamt gaturum och håller nere
hastigheten i området. Det sammankopplade gatunätet gör att ytkrävande
vändplaner undviks.

Illustration över gatusektion för kvartersgatorna inom Delområde Borsökna.
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Inklusive förgårdmark på båda sidorna får gaturummet en bredd på 16,5 m.
Bild: Elghammar AB.
En trafikutredning har tagits fram av Ramboll. I utredningen beräknas att det
illustrerade antalet bostäder inom Delområde Stenåsvägen genererar ca 60
resor per dygn, vilket motsvarar ca 25-30 bilar ÅDT. För Delområde Borsökna
uppskattas ca 1300 resor per dygn, varav ca 780 bilresor. Detta motsvarar ca
570 bilar ÅDT. Antalet bilar är färre än antalet bilresor då det i genomsnitt är
mer än en person per bil.
Majoriteten av arbetsplatser och målpunkter nås norrut via Falkvägen och
Flugmötesvägen och den största delen av trafiken förväntas därmed använda
denna väg. Planförslaget förväntas ge en liten ökning av trafik på Falkvägen
förbi planområdet (40 bilar ÅDT) då in- och utfarterna är placerade långt
norrut respektive söderut inom Delområde Borsökna.

Beräkning av ökade trafikflöden som genereras av den planerade bebyggelsen,
räknat i ÅDT (fordon per årsmedeldygn). Bild: Ramboll.
Gatukorsningarna inom planområdet utformas så att svängande sopbilar och
räddningsfordon har full framkomlighet.
Gång- och
cykelvägar

Planen möjliggör en ny kommunal gång- och cykel(GC)-väg längs Falkvägens
västra sida. Sträckningen längs Falkvägen är utpekat som framtida lokalt
cykelstråk i Eskilstuna kommuns cykelplan och är en förlängning på den GCväg som anlagts längs Flugmötesvägen 2014. GC-vägen ryms huvudsakligen
inom Falkvägens befintliga vägområde, men en mindre del av fastigheten
Borsökna 1:304 planläggs som allmän plats (gång och cykel) för att möjliggöra
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GC-vägen där befintligt vägområde inte räcker till. GC-vägen föreslås få en
bredd om 3,75 m. GC-vägen ska utformas genomgående vid korsningarna med
Svanvägen, vilket innebär att GC-vägen är upphöjd i förhållande till gatan.
Längs Svanvägens östra/södra sida planeras för en 2 m bred gångbana som
ryms inom den allmänna platsen för gatuändamål.
Gångbanor föreslås anläggas längs alla kvartersgator inom planområdet.
Gångbanorna får en bredd om 2 meter och blir en del av den
gemensamhetsanläggning som upprättas för kvartersgatorna. Då
trafikmängderna på kvartersgatorna förväntas bli små så anläggs inga separata
cykelbanor.
Längs det nya parkstråket föreslås en 3,75 m bred GC-väg som binder samman
Svanvägen med korsningen Falkvägen-Taltrastvägen. GC-vägen upplåts som
allmän plats [GÅNG, CYKEL]. Korsningarna med kvartersgatorna planläggs
som gatumark [GATA] för att möjliggöra passage för både bilar, gående och
cyklister. I korsningarna ska extra fokus läggas på gestaltningen för att
uppmärksamma passagen för samtliga trafikanter samt lämpliga
hastighetsdämpande åtgärder anläggas för biltrafiken. I Delområde Borsöknas
nordöstra del möjliggörs även en allmän GC-väg i nord-sydlig riktning från
Svanvägens planerade förlängning för att kunna möjliggöra en framtida GCkoppling mellan det nya området och Flugmötesvägen.
Den nya busshållplatsen vid Falkvägen kopplas ihop med befintlig GC-väg vid
Taltrastvägen. Nya hastighetssäkrade GC-passager anordnas vid Falkvägen och
Taltrastvägen.
Kollektivtrafik

Närmaste befintliga busshållplats finns ca 400 m söder om Delområde
Borsöknas södra del och drygt 1 km söder om Delområde Stenåsvägen.
Turtätheten är 20 min dagtid och 30 min kvällstid med en restid på ca 30 min
till central Eskilstuna (Fristadstorget).
I planförslaget möjliggörs en ny busshållplats med vändslinga på Falkvägens
östra sida, norr om Taltrastvägen. Då hållplatsen blir ändstation för busslinjen
behöver reglerplats och vändmöjlighet för buss anordnas, vilket föreslås
anläggas på den sydöstra sidan av Falkvägen vid Taltrastvägen.
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Natur

Skiss över förslag till utformning av busshållplats med tillhörande vändslinga
och GC-passager på Falkvägen och Taltrastvägen. Bild: WSP/Elghammar AB.
Parkering

Ett av målen med trädgårdsstaden är att parkerade bilar inte ska dominera i
gaturummet. Bilparkering får inte anläggas på förgårdsmarken framför husen
utan ska istället ske mellan eller bakom husen.
För villor, kedjehus och parhus anläggs bilparkering i direkt anslutning till
respektive bostad. Vid radhus får högst 10 bilplatser anordnas per
parkeringsplats för att undvika storskaliga parkeringsplatser inom
bostadsområdet. Vid flerbostadshus anordnas parkeringsplatser inom
bostadsgården. Gästparkeringar och angöringsplatser till husentréer kan
anordnas i de trädkantade grönytorna som skiljer vägbanan från gång- och
cykelbanan.
Cykelparkering möjliggörs inom kvartersmark vid entréer och i eget förråd vid
varje bostadshus.
Parkeringstalen inom planområdet är i linje med Eskilstuna kommuns
parkeringsstrategi.

Störningar
Buller

Ett akustik-PM har tagits fram av ACAD. I detta PM framgår att inga
riktvärden för trafikbullret överskrids i området i dagsläget. Den trafikökning
som planförslaget bedöms medförs leder inte heller till några överskridna
riktvärden, varken för tillkommande eller befintliga omkringliggande bostäder.
De bostäder som har högst nivåer av trafikbuller är bostadshusen på Falkvägen
25-31, direkt söder om planområdet, där den ekvivalenta bullernivån vid fasad i
det framtida scenariot som mest uppgår till 52 dB(A), vilket är under gällande
riktlinje för buller vid bostadsfasad.
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Ekvivalenta trafikbullervärden vid Delområde Borsökna. Bild: ACAD.
Då buss i linjetrafik planeras att i framtiden trafikera Falkvägen ska
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13)
beaktas även gällande lågfrekvent buller i sovrum.
Risker

Det finns inga kända riskobjekt i eller i närheten av planområdet.

Teknisk försörjning
Vatten och
avlopp

Planområdet ingår i Eskilstuna Energi och Miljös verksamhetsområde för
vatten och avlopp (VA) och kommer att anslutas till det kommunala VA-nätet.
Flödesuttag testades vid brandposten vid Flugmötesvägen/Solvägen i februari
2020, vilket visade att kapacitet finns för vidare utbyggnad av brandvatten i
området.

El, tele,
bredband och
värme

Planområdet kommer att anslutas till el, telefon och bredband. Fjärrvärme finns
inte framdraget till området.
Två nya transformatorstationer föreslås inom Delområde Borsökna för att
försörja den nya exploateringen [E1].

Avfall

Inom Delområde Borsökna kan avfallshantering ske med nedgrävda
markbehållare eller genom ovanmarkssortering i miljöhus. Om nedgrävda
markbehållare anordnas ska dessa placeras så att inga lyft behöver ske över
gångbana. Riktlinjen är att bostäder ska ha ett högsta gångavstånd av 50 m till
sin närmaste avfallsbehållare.
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Inom Delområde Stenåsvägen föreslås hämtning av avfall ske vid respektive
bostadshus.
Dagvatten

Structor Uppsala AB har tagit fram dagvattenutredningar för de två
delområdena.
Delområde Borsökna
Marken inom Delområde Borsökna avvattnas idag genom dikessystem som
mynnar ut i Borsöknasjön som i sin tur avvattnas till Eskilstunaån. Avrinningen
sker från nordväst mot sydöst.
Inom delområdet föreslås öppna dagvattenlösningar i så stor utsträckning som
möjligt. Dagvattenhanteringen ska ske i enlighet med Eskilstuna kommuns
dagvattenplan och -policy. Dimensionering och höjdsättning ska ske enligt
Svenskt vattens publikationer P110 och P105. Planbestämmelse införs om att
minst 50 % av fastighetsyta ska vara genomsläpplig.

Principskiss för öppen avrinning från bebyggelse. Från Svenskt vatten P105.
Svanvägen och dess förlängning till Falkvägen upplåts som allmän plats (gata)
och inom gaturummet anordnas ett svackdike med grönska för hantering av
dagvatten.
Kvartersgatorna som upplåts som gemensamhetsanläggning på kvartersmark
avvattnas mot skelettjordar eller växtbäddar i gaturummet. Där det är möjligt
rekommenderas öppna växtbäddar med en ytlig fördröjningszon men om det
behövs mer hårdgjord yta kan skelettjordar med fördröjning under mark
anläggas. Bräddvatten leds ner via kupolbrunnar till dagvattenledning dit även
dränering från växtbäddarna leds.
Från taken leds dagvattnet ut genom utkastare på grönytor. Grönytorna
höjdsätts så att dagvattnet samlas i en låglinje med ett krossdike under, i ett
infiltrationsstråk. Infiltrationsstråken dräneras till dagvattenledning eller till de
öppna fördröjningsytorna.
I parkstråket föreslås ett dagvattendike anläggas som fungerar som en
uppsamlare av dagvatten från kvartersmarken. Normalt kommer diket vara torrt
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men fyllas vid regn. Botten kan anläggas som en bäck med sten och växlighet
som trivs i blöta miljöer och bredden på diket kan varieras för att få ett mer
naturligt intryck. Så stor del som möjligt av området bör höjdsättas så att
avrinningen kan nå dagvattendiket. I södra delen kommer det dock inte vara
möjligt, där kan en öppen fördröjningsyta samla upp dagvattnet för att uppnå
tillräcklig fördröjningsvolym innan det når servisledning [E3].

Avvattningsplan för Delområde Borsökna. Bild: Structor Uppsala AB.
Exploateringen inom området leder till att dagvattenflödena kommer att öka i
och med den ökade hårdgjorda ytan. För att dagvattenflödet vid ett 20-årsregn
inte ska öka krävs ca 700 m3 fördröjningsvolym inom kvartersmark. Denna
volym bedöms rymmas inom planområdet vilket visas i flödesschemat nedan.

Flödesschema för dagvatten inom Delområde Borsökna med beräknad
fördröjningsvolym fördelat på fördröjningsanläggningar. Figur: Structor
Uppsala AB.
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Föroreningsbelastningen från Delområde Borsökna har beräknats i dagvattenoch recipientmodellen StormTac Web där beräkningarna har utgått från ovan
nämnda förslag till dagvattenhantering. Takytorna renas i
översilningsyta/gräsyta och sedan i makadammagasin. Gräsytorna renas i
makadammagasin och vägytorna renas i växtbäddar. Den öppna fördröjningen,
som ligger nedströms övriga dagvattenanläggningar, har inte tagits med i
reningsberäkningarna. Detta eftersom dess utformning samt fördelningen av
dagvatten som avrinner till dagvattendiket respektive den andra öppna
fördröjningsytan ännu inte är klarlagd. De öppna systemens främsta funktion är
fördröjning men de kommer även innebära ytterligare ett reningssteg.
Dagvatten från parkeringsytor och andra krossytor runt husen har inte
beräknats att renas men eventuell avrinning från dessa ytor kommer antagligen
även det att nå infiltrationsstråken eller växtbäddarna. Till följd av dessa två
faktorer kan reningseffekten anses vara något underskattad.
En ökning av föroreningar i dagvattnet från området är en naturlig följd när
naturmark bebyggs. Det är inte möjligt att rena dagvattnet ner till de låga
föroreningsnivåer som en skog eller äng har. För jämförelse ligger
föroreningshalterna dock väl under vedertagna men ej bindande riktvärden för
dagvatten. Halt och mängd av fosfor beräknas dock vara mindre i planerad
situation jämfört med befintlig vilket innebär att planen bidrar till att förbättra
övergödningssituationen i Eskilstunaån.
Delområde Stenåsvägen
Föreslagen dagvattenhantering inom Delområde Stenåsvägen bygger på lokalt
omhändertagande av dagvattnet där så mycket vatten som möjligt infiltreras
nära källan och överskottsvatten avleds till dike mot Tacktorpssjön.
Det finns i dagsläget ingen känd problematik med dagvattenavrinning från
resterande delar av avrinningsområdet i väster. Både skogsmarken och
villaområdet antas enligt SGU ha ”medelhög genomsläpplighet”, vilket talar
för att en stor del av avrinningen hinner infiltrera innan det når Delområde
Stenåsvägen. Då uppströms villaområde inte är anslutet till dagvattenledningar
och det är okänt hur stor kapacitet eventuella vägdiken har för att ta hand om
avrinning från högre liggande terräng västerut föreslås nedsänkta
infiltrationsstråk på tomtmark inom exploateringsområdet.
Infiltrationsstråken föreslås anläggas längs med Stenåsvägen och mellan
infarter till husen. Dessa infiltrationsstråk ska vid stora nederbördstillfällen
kunna omhänderta avrinning från uppströms avrinningsområde och från viss
del av parkeringsytor och infarter på tomterna. Fördröjning sker på den
nedsänkta markytan och i porer i makadammagasin under markytan. Eftersom
marken inom exploateringsområdet förutsätts ha låg infiltrationskapacitet
förses infiltrationsstråken med dräneringsledning som kopplas till en tät
dagvattenledning. Brunnar avleder större regn direkt till dagvattenledningen.
Det ska dock tilläggas att det endast är vid mycket stora nederbördstillfällen
när marken uppströms är mättad som infiltrationsstråken beräknas omhänderta
och leda dagvatten som avrinner från väster.
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Till följd av en ökad risk för vattenbrist med bevattningsförbud som följd blir
det allt vanligare att samla in dagvatten för att använda till exempelvis
bevattning. Det finns planer på att implementera detta inom delområdet, genom
att använda dagvatten som avrinner från takytorna till bevattning. Detta kan
utföras med exempelvis regnvattentunnor intill varje hus eller med en nedgrävd
tank på varje tomt som ansluts till vattenutkastare. Regnvattentunnor medför
generellt en mindre insamlad vattenvolym än underjordiska tankar. Taken
föreslås avvattnas mot grönytor med hjälp av utkastare. Marken runt husen ska
luta bort från husen. Nedanför utkastaren ska det anläggas en ett par meter lång
ränndal som leder vattnet bort från husgrunden. Tomterna antas få en viss
lutning ner mot skogen i öster.
Det system för insamling av takvatten som i dagsläget planeras är en
underjordisk tank på varje tomt. Utifrån en takarea på cirka 130 m 2 per hus
rekommenderas, utifrån tillverkarens riktlinjer, en volym på cirka 5 m3 för
varje tank. Det innebär att den totala volymen i samtliga åtta tankar blir 40 m3.
Detta är mer än dubbelt så stor volym som den erforderliga
fördröjningsvolymen för dagvatten från takytor, vilken beräknats till 16 m3
utifrån ett 10-årsregn. Att samla in regnvatten från taken bör därmed vara en
effektiv metod för att minska dagvattenflöden från delområdet.
Om insamlingen av takvatten av någon anledning inte kan genomföras föreslås
som ett alternativ att taken avvattnas mot grönytor med hjälp av utkastare.
Marken ska då luta bort från husen och nedanför utkastaren ska det anläggas en
ränndal med ett par meters längd som leder vattnet bort från husgrunden. Om
avrinningen från taken sker till grönytor får det en trög avledning och
infiltration med både ytterligare fördröjning och reducering.
Dagvattnet från dräneringen i infiltrationsstråken längs med vägen föreslås
samlas upp i en tät dagvattenledning som sedan leds mot infiltrationsstråket i
öster. Härifrån kan det dagvatten som inte perkolerat vidare i marken ledas mot
det befintliga diket som går till Tacktorpssjön. Om marknivån på tomterna
planeras att höjas är det möjligt att dagvattnet kan ledas via ett nytt
bäckliknande dike mot det befintliga diket. Om nivåerna inte medger detta får
det avledas i en dagvattenledning under mark.
Med föreslagna åtgärder beräknas delområdets dagvattenflöde från minst ett
dimensionerande 10-årsregn kunna fördröjas till befintlig situations flöde. För
Delområde Stenåsvägen är dimensioneringen gjord efter Svenskt Vatten P110
som för gles bostadsbebyggelse anger minimikrav om 2-årsregn för fylld
ledning och 10-årsregn för trycklinje i marknivå.
Flera föroreningar beräknas öka med avseende på halt och belastning efter
exploatering trots långtgående reningsåtgärder, vilket är naturligt då naturmark
exploateras. Dock beräknas föroreningshalterna i utgående dagvatten med god
marginal uppfylla riktvärden. Dessutom kan ytterligare rening förväntas i diket
mellan delområdet och recipienten, och insamling av takvatten till bevattning
kan också förbättra föroreningssituationen.
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Principiellt förslag till dagvattenhantering inom Delområde Stenåsvägen med
det uppströms belägna avvattningsområdet markerat i den övre bilden. Bild:
Structor Uppsala AB.
Eventuella förändringar i dagvattenflöden från delområdet får inte påverka
sjösänkningsföretaget för Tacktorpssjön negativt. Med ovan föreslagna
dagvattenlösningar beräknas flödet från delområdet kunna fördröjas till
befintlig situations flöde innan det når diket som går till Tacktorpssjön.
Därmed bör flödet till sjön inte förändras mer än försumbart och sjön bedöms
inte ta emot en större vattenmängd än idag. Dessutom kommer eventuellt
dagvatten från delområdet att rinna en sträcka på cirka 300 m i det befintliga
diket, som inte ingår i sjösänkningsföretaget, innan det når sjön. Detta bidrar
till ytterligare flödesutjämning och infiltration av dagvatten.
En eventuell ökning av föroreningar i dagvattnet från delområdet får inte leda
till ökad föroreningsbelastning i dagvatten inom sjösänkningsföretaget. Detta är
viktigt för exempelvis kväve och fosfor som annars kan bidra till
övergödningsproblematik i Tacktorpssjön. Rening av dagvatten kommer ske
inom delområdet och dessutom kommer transporten i diket medföra en
utspädning och infiltration av föroreningar i dagvattnet. Delområdets area utgör
ungefär 1 % av arean för Tacktorpssjöns totala tillrinningsområde, vilket
innebär att de flöden och föroreningar från dagvatten inom delområdet som
leds via diket till Tacktorpssjön bedöms få en försumbar påverkan på
sjösänkningsföretaget.
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Utifrån detta resonemang bedöms inte exploateringen inom delområdet
påverka tillrinningen till sjösänkningsföretaget vid Tacktorpssjön mer än
försumbart. Exploateringen bedöms inte innebära någon försämrad avvattning
av markerna inom båtnadsområdet eller ökat underhåll av det avbördande diket
som ingår i sjösänkningsföretaget.

GENOMFÖRANDE
Organisatoriska frågor
Tidplan

Nov-dec 2019
Januari 2021
April 2021
April 2021

Samråd
Granskning
SBN antar detaljplanen
Detaljplanen vinner laga kraft förutsatt att den inte
överklagas.

Genomförande- Genomförandetiden är 5 år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.
tid
Under genomförandetiden har fastighetsägaren rätt att få sitt bygglov beviljat i

enlighet med detaljplanen. Detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl
föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men
den kan då ändras eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom
planen behöver beaktas.
Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet.

Ansvarsfördelning

Allmän plats
Eskilstuna kommun ansvarar för anläggande, ombyggnad och drift av gator,
gång- och cykelvägar och busshållplats inom allmän platsmark. Bekostandet av
dessa anläggningar fördelas mellan Eskilstuna kommun och Borsökna
Fastighet AB.
Eskilstuna Energi och Miljö AB (EEM AB) ansvarar för anläggande samt drift
och underhåll av vatten- och avloppsledningar, dagvattenhantering,
fjärrvärmeledningar och bredband fram till anslutningspunkt.
Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB (EEM Elnät AB) ansvarar för
anläggande samt drift och underhåll av elledningar fram till anslutningspunkt.
Slottsflygeln II AB ansvarar för och bekostar återställande av stig och
återplantering av träd inom naturmarken inom Mesta 3:34.
Kvartersmark
Borsökna Fastighet AB ansvarar för och bekostar samtliga arbeten som ska
utföras inom kvartersmark för bostadsändamål inom Delområde Borsökna med
undantag för fördröjningsyta för dagvatten inom kvartersmark för teknisk
anläggning – dagvattenhantering [E3] samt dagvattendike [n3] inom
kvartersmark för bostadsändamål i Delområde Borsökna.
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Slottsflygeln II AB ansvarar för och bekostar samtliga arbeten som ska utföras
inom kvartersmark för bostadsändamål inom Delområde Stenåsvägen.
Eskilstuna Energi och Miljö AB (EEM AB) ansvarar för och bekostar
projektering, anläggande och drift av fördröjningsyta för dagvatten inom
kvartersmark för tekniska anläggningar – dagvattenhantering [E3] samt
dagvattendike [n3] inom kvartersmark för bostadsändamål i Delområde
Borsökna. Övriga dagvattenanläggningar inom kvartersmark bekostas,
projekteras och utförs av exploatörerna. Eventuellt kan det bli aktuellt att träffa
en överenskommelse om att exploatörerna ansvarar för att anlägga någon del
av de allmänna dagvattenanläggningarna. I det fallet ska separat
genomförandeavtal skrivas mellan EEM AB och exploatörerna kring detta.

Fastighetsrättsliga frågor
Berörda
fastigheter

Berörda fastigheter är Borsökna 1:304, del av Mesta 3:34 samt del av Borsökna
1:37.

Fastighetsbildning

Planförslaget innebär att kvartersmarken ska regleras till egna fastigheter. Det
exakta antalet fastigheter regleras inte av detaljplanen, intentionen från
Borsökna Fastighet AB är att skapa ett antal större fastigheter inom Delområde
Borsökna som upplåts som bostadsrättsföreningar, med undantag för villorna
längs Svanvägen. Inom Delområde Stenåsvägen planeras separata villa- eller
parhusfastigheter.
Den allmänna platsen för gatumark och gång- och cykelväg samt kvartersmark
för tekniska anläggningar (transformatorstation och dagvattenhantering)
föreslås genom fastighetsreglering överföras från Borsökna 1:304 till Borsökna
1:37. Den allmänna platsen för gatumark och gång- och cykelväg (ca 5070
kvm) är markerad med A1 och röd färg i figuren nedan. Kvartersmarken för
transformatorstationer (ca 150 kvm) är markerad med A2 och mörkblå färg i
figuren nedan. Kvartersmarken för dagvattenhantering (ca 390 kvm) är
markerad med A3 och mörkblå färg nedan.
Från Borsökna 1:37 föreslås ca 1040 kvm överföras till Borsökna 1:304 för att
planläggas som kvartersmark för bostadsändamål. Området är markerat med B
och grön färg i figuren nedan.
Från Mesta 3:34 föreslås ca 2340 kvm överföras till Borsökna 1:37 för att
planläggas som allmän plats (natur). Området är markerat med C och orange
färg i figuren nedan.
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Föreslagna fastighetsrättsliga förändringar inom planområdet.
Kostnader för fastighetsbildning inom Delområde Borsökna ombesörjs och
bekostas av Borsökna Fastighet AB. Kostnader för fastighetsbildning inom
Delområde Stenåsvägen ombesörjs och bekostas av Slottsflygeln II AB.
Gemensamhets Kvartersgatorna, grönytan inom Delområde Borsökna samt anläggningar för
anläggningar
dagvattenhantering i Delområde Stenåsvägen är planlagda som markreservat

för gemensamhetsanläggningar [g1, g2, g3]. Gemensamhetsanläggningar
föreslås även att bildas för parkeringsgränderna som anordnas intill vissa av
radhusen. Ytorna är inte markerade i detaljplanen utan får bestämmas vid
detaljprojekteringen av området. Exploatörerna ansöker om och bekostar
bildandet av samtliga gemensamhetsanläggningar samt ansvarar för planering
och anläggande av dessa. För driften ansvarar därefter de bostadsrätts- och/eller
samfällighetsföreningar som bildas för anläggningarna.
Ledningsrätt

Inga befintliga ledningsrätter finns inom planområdet. I de fall ledningar
behöver flyttas, eller på annat sätt åtgärdas, på grund av exploateringen står
exploatörerna för kostnaderna. EEM AB ansöker om och bekostar bildandet av
nya ledningsrätter för dagvattendiket [n3, u] inom kvartersmark i Delområde
Borsökna.

Exploateringsavtal

Exploateringsavtal kommer att tecknas mellan kommunen och exploatörerna.
Avtalet kommer att reglera att kommunen bygger ut kommunala gator, gångoch cykelvägar samt busshållplats med vändslinga inom planområdet och
kostnadsfördelningen mellan kommunen och exploatörerna. Exploatörerna ska
även bekosta omdragning av stig och plantering av träd inom naturområdet i
Delområde Stenåsvägen.

Avtal om
utsläpp av
dagvatten

Exploatörerna kontaktar och sluter avtal med de dikesföretag och/eller ägare av
dagvattendiken som kommer att få ta emot dagvatten från
exploateringsområdena.
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Ekonomiska frågor
Kostnader

Detaljplanen bekostas av exploatörerna och regleras genom plankostnadsavtal
mellan exploatörerna och Eskilstuna kommun.
EEM AB ansvarar för och bekostar alla allmänna anläggningar fram till
anslutningspunkt både för vatten, spillvatten och dagvatten. EEM AB bekostar
även projektering och anläggande av fördröjningsyta för dagvattenan inom
kvartersmark för tekniska anläggningar – dagvattenhantering [E3] samt
dagvattendike [n3] inom kvartersmark för bostadsändamål i Delområde
Borsökna. Övriga dagvattenåtgärder inom kvartersmark bekostas av
exploatörerna.
Exploatörerna bekostar anslutning av kvarteret till elnät, vatten- och avloppsnät
enligt gällande taxa.
Eventuell flytt av ledningar på kvartersmark bekostas av berörd exploatör.
Exploatörerna bekostar den fastighetsbildning som behövs för att genomföra
detaljplanen.

Tekniska frågor
El

Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB är huvudman för ledningsnätet i
området.

Vatten och
avlopp

Utbyggnad och anslutning av VA och dagvatten för byggnation inom
planområdet bekostas av exploatörerna. Ytor för allmänna ledningar inom
kvartersmark planläggs som u-område. Exploatörerna träffar en
överenskommelse med ledningsägaren, Eskilstuna Energi och Miljö AB, om
anslutning till vatten- och avloppsnätet mot avgift.
I och med exploateringen behöver ytterligare brandposter tillskapas i
planområdet. Placering av brandposter ska ske i samråd med räddningstjänsten.
Exploatörerna står för kostnaden för brandposterna.

Fjärrvärme

Fjärrvärme finns inte framdraget till området.

Parkering

Exploatörerna ansvarar för att anordna parkeringsplatser för boende enligt
gällande parkeringsnorm inom blivande kvartersmark.

Dagvatten

Dagvatten för planområdet ska hanteras i enlighet med den utredning som
tagits fram av Structor Uppsala AB och som utgör underlag till detaljplanen.
Dagvattenanläggningar är anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken.
Inför anläggande av dagvattenanläggningar ska exploatörerna kontakta
Eskilstuna kommuns miljökontor.
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ARBETSGRUPP
Arbetet med detaljplanen har bedrivits som byggherreplan i projektform med
medverkan av kommunala tjänstepersoner. Planhandlingarna har upprättats av
WSP Sverige AB genom Alexander Larsson och Ewa Wåhlin. Projektledare
och ansvarig planarkitekt på Eskilstuna kommun har varit Charlotte
Bäckstrand, SBF/Planavdelningen.
Övriga medverkande tjänstepersoner har varit:
Carina Källkvist
Karin Stolt
Charlotta Kjellström
Charlotte Mörn
Lars Nording
Ove Månsson
Daniel Tucic
Camilla Björkman
Emina Jusic
Emma Martinsson
Crafton Caruth
Mats Janson
Johanna Eriksson
Conny Pettersson
Jimmy Lindholm
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