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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 samningsskedet 
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 

 Behovsbedömning 

 Kvalitetsprogram – Årby Norra 

 Illustrationsplan 

  
Utredningar Antikvarisk förundersökning, 2017-09-27, WSP 

Antikvarisk utlåtande, 2018-02-23, WSP 

Dagvattenutredning 2018-05-16, WRS 

Flyghinderanalys 2020-02-05, LFV 

Grundvattenavläsningar Årby Norra 2019-07-04 Tyréns 

Parkeringsräkning Årby, 2016-05-24  

Marktenisk undersökningsrapport/Geoteknik Årby Norra Detaljplan, 

Tryéns 2018-11-01 

PM Geoteknik 2016-11-03, Sweco 

PM Översiktlig Miljöteknisk markundersökning 2016-11-02, Ramböll 

PM Översiktlig Miljöteknisk markundersökning, komplettering 2018-03-

07, Ramböll 

PM Årby norra detaljplan, Geoteknik 2018-11-09 Tyréns 

Trafikbullerutredning 2018-08-08, ÅF- Infrastructure AB, uppdaterade 

2020-06-30, Efterklang AB 

Trädinventering 2018-04-18, Trädvårds centrum. 
  
Syfte Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för ny bebyggelse i form av 

flerbostadshus, radhus, äldreboende, förskola, centrumfunktioner samt 

parkering. Den nya exploateringen blir en ny visuell entré till Eskilstuna 

norrifrån varför en god gestaltning är viktig. Framförallt är utformningen mot 

E20 och Mälarvägen viktig för staden. Vid genomförande av planen ska 

gestaltningsfrågor kontrolleras mot kvalitetsprogrammet. Den nya bebyggelsen 

ska även koppla an till kulturmiljön i det befintliga området samt binda ihop 

områdena med varandra i nya offentliga rum. Syftet är även att stärka de 

befintliga ekosystemtjänsterna inom planområdet och binda ihop gröna stråk. 
  
Byggherre- 
dialog 

I maj 2016 bjöd kommunen in byggherrar att tillsammans med sina arkitekter 

lämna intresse för att vara med i en byggherredialog. Syftet med 

byggherredialogen var att utveckla ett nytt bostadsområde i Årby Norra med 

hänsyn till det befintliga bostadsområdet, ur aspekterna genomförbarhet, 

kvalitet och långsiktig hållbarhet. Målet var att tillskapa goda bostäder i en väl 

gestaltad livsmiljö. Viktiga utgångspunkter i projektet har varit att skapa en 

naturlig variation genom att bjuda in olika byggherrar, uppföra olika 

byggnadstyper, skapa en varierad arkitektur och blanda upplåtelseformer. Fem 

byggherrar valdes ut av en jury. Arbetet att ta fram ett strukturförslag har 

bedrivits i workshopform tillsammans med byggherrarna, arkitekter och med 

stöd av landskapsarkitekter. Ett antal dialogmöten med de boende i området har 
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hållits på plats i Årby. 

 

Resultatet av den genomförda byggherredialogen ledde fram till att ett 

strukturförslag för området togs fram som godkändes i ett inriktningsbeslut av 

Stadsbyggnadsnämnden 2017-09-20. Inriktningsbeslutet visar framtida 

utvecklingsramar och förtydligar kopplingar till andra projekt. 

Inriktningsbeslutet ska vara vägledande för kommunen och byggherrarna i den 

fortsatta processen.  

 
 Plandata 
  
Läge och areal 

  
Bilden visar vart detaljplanen är lokaliserad i Eskilstuna och kopplingar som idag 

finns till och från Årby. 

 

Planområdet är cirka 8 hektar stort och ligger norr om stadsdelen Årby, cirka 1 

km norr om centrala Eskilstuna. Söder om planområdet ligger bostadsområdet 

Årby. Årby är en tydlig definierad stadsdel av sammanhängande bebyggelse 

som avgränsas av Årbygatan samt Fristadsvägen. Dessa vägar skapar en 

ringled som omsluter hela Årbyområdet. Utanför dessa lokalgator går E20 norr 

om-, Mälarvägen öster om- och Torshällavägen i söder om Årby. 

Trafikstrukturen skapar en tydlig avgränsning av området. Årbys placering 

invid E20 och en av de större trafiklederna in till centrala Eskilstuna medför att 

området utgör en viktig entré in till staden.  

 

Norr om planområdet ligger Årby IP med flera större fotbollsplaner, Årby 

Naturreservat och stadsdelen Skiftinge. Mellan Årby och Årby Naturreservat 

sträcker sig ett grönstråk som kopplar samman områdena. Söder om Årby 
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ligger stadsdelen Norr där flera olika förtätningsprojekt pågår med en av 

Eskilstunas största på kv. Nätet. Vidare planeras det också för en skola, 

bostäder, kontor och centrumändamål i Slakthusområdet i Munktellstaden. I 

nära anslutning ligger även Munktellstaden med samhällsfunktioner som 

simhall och idrottshall, stadsdelen är även rikt av kulturliv med museum och 

det gamla industriarvet. Öster om planområdet ligger stadsdelen Röksta med 

villa- och radhusbebyggelse samt Årbyskolan som är en större kommunal 

grundskola. Väster om planområdet ligger Vallby med handel och mindre 

industrier som ej får vara störande verksamheter. 
  
Markägande Eskilstuna kommun äger idag till största del marken inom planområdet. 

Befintliga fastigheter i söder har idag tomträtt på delar av ytan som planeras att 

upphöra i samband med planarbetet.  

 

Marken som ägs av Eskilstuna kommun är markerad med blått i bilden nedan. 

Resterande mark inom planområdets södra del ägs av D. Carnegie Notarien 7, 

8, 9, 11 och 12. Notarien 10 ägs av en bostadsrättsförening.  

 
Den sträckande linjen visar planområdets avgränsning. Den blåmarkerade markytan 

ägs av Eskilstuna kommun.  
  
 Kommunala ställningstaganden 
  
Översiktsplan Kommunens gällande översiktsplan 2030 som vann laga kraft 2016-05-17, 

anger att bostadsbyggande i första hand ska ske genom central förtätning. Flera 

boende i centrum ger förutsättningar för ett tryggare och därmed attraktivare 

Eskilstuna. Genom förtätning kan befintlig infrastruktur utnyttjas och det ges 

bättre underlag för service och andra funktioner i staden, vilket i sin tur ger 

bättre förutsättningar för att utveckla Eskilstuna till en miljömässig, 

ekonomiskt och socialt hållbar stad.   
  
Årsplan  Ett åtagande i Årsplan 2020 för Eskilstuna kommun är att minst 600 bostäder 

ska påbörjas byggas varje år. Det behövs även fram till 2030 byggas 70 

förskoleavdelningar, sju grundskolor och en gymnasieskola. Ett nytt 
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äldreboende behöver byggas varje år de kommande fem åren. 

Stadsläkningsområdena är prioriterade stadsdelar för att motverka utanförskap 

vilket man med den fysiska miljön kan göra genom öka tryggheten och skapa 

trivsamma utemiljöer. Man vill även säkra möjligheterna till näringslivstillväxt 

i samhällsplaneringen vilket ska leda till fler jobb.  
  
Stadsläkning Årby är ett av fyra områden inom Eskilstuna vilka ingår i projektet 

Stadsläkning. Projektet är ett långsiktigt och förvaltningsövergripande arbete 

som bygger på övergripande mål från kommunens översiktsplan och 

utbyggnadsstrategin. Syftet med stadsläkningen är att koppla ihop staden, att 

bygga ”broar” mellan stadsdelar och dess invånare, att öka trygghet och trivsel, 

att tillgodose behovet av bostäder, att komplettera ett relativt ensidigt 

bostadsutbud med inslag av småhus, radhus, parhus. Även att möjliggöra för 

arbetsplatser, lyfta befintliga park-, natur- och kulturvärden, öka 

tillgängligheten till hållbara transporter samt att ta tillvara stadsdelars potential, 

mångfald och engagemang är viktiga delar i samband med förtätningen. 

Utvecklingen av den fysiska miljön bör gå hand i hand med sociala satsningar 

och samverkan. 
  
Grönstruktur-
plan 

Planområdet finns utpekat i Eskilstuna kommuns grönstrukturplan, antagen 

2006-11-22. Planen pekar på att det med anledning av att det bor många 

människor i Årby är arealen grönyta per person undermålig med 12 

kvadratmeter per person. Äldre och barn använder till största del sin närmiljö 

och påverkas därmed mest av bristen på grönytor. Norr om Årby Norra ligger 

Årby naturreservat som är rikt på natur- och kulturmiljövärden och erbjuder 

tillgång till stora grönytor för rekreation. Därför är det viktigt att arbeta med 

tydliga stråk som förbinder Årbys bostadsområden med naturreservatet. 

Grönstrukturplanen föreslår att en ny park ska anläggas längs gång- och 

cykelstråket mellan Årby Norra och Årby naturreservat för att stärka stråket.  
  
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.  
  
Detaljplan Planområdet består idag av tre detaljplaner. Största delen av området är 

planlagt med stadsplanen Årbyområdet laga kraft 22 februari 1966. 

Detaljplanen anger till största del mark där garage undantagsvis får uppföras. 
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Samt mindre delar med mark som icke får bebyggas, parkmark, gata, mark 

tillgängligt för underjordiska ledningar, allmän gång- och cykeltrafik samt 

område för allmänt ändamål. Detaljplanen anger även en yta för allmänt 

ändamål där den befintliga förskolan ligger. Delar av Årbygatan i norr är även 

planlagd med stadsplanen Årbyområdet, laga kraft 19 november 1970. 

Området är planlagt som gata. Även detaljplanen Eskilshem 4:1 m.fl. laga kraft 

27 juni 2008 gäller för parken och Årbygatan i den västra delen, området är 

planlagt som parkmark och lokalgata.  
  
Miljöbedöm-
ning 

För att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL har en 

behovsbedömning gjorts av planförslaget. Behovsbedömningen daterad 2018-

01-03 är samråd med Länsstyrelsen. 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 enlig PBL upprättas därför inte.  
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 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
  

När planbestämmelser i plankartan berörs i texten förtydligas kopplingen  

med aktuell bestämmelse inom [ ].  

 
Kvalitets- 
program 

Till detaljplanen finns ett kvalitetsprogram framtaget för att vara ett stöd vid 

samordning och utformning av den yttre miljön mellan Eskilstuna kommun, 

berörda byggherrar och arkitekter. Syftet är att alla inblandade i den fortsatta 

utvecklingsprocessen ska ha en gemensam bild för att säkerställa god 

utformning och hög kvalitet på gestaltningen av byggnader, gårdsmiljöer, gator 

och offentliga rum. Kvalitetsprogrammet anger de grundläggande 

kvalitetskraven och gestaltningsprinciperna för stadsmiljöns komponenter på 

allmänna platser och inom kvartersmark.  

 

Kvalitetsprogrammet är en del av detaljplanen och kopplas till det 

exploateringsavtal/markanvisningsavtal som tecknas mellan kommunen och 

respektive byggherre. Kvalitetsprogrammet ska ligga till grund i 

bygglovsprövningen för bedömningen av byggnadernas utformning som sker 

inom planområdet samt för den bedömningen av byggnaders form-, färg och 

materialverkan (8 kap. 1§ pkt 2 PBL [2010:900]). 
  
 Natur och kultur 
  
Mark och 
vegetation 

Förutsättningar: 

Planområdet utgörs idag av en parkeringsplats med markparkering, 

garagelängor, mindre grönytor, basketplan, förskola och ett gång- och 

cykelstråk. Planområdet är relativt plant, med en höjdskillnad på enbart några 

meter. Ytan inramas av ringleden kring Årby. De centrala delarna av 

planområdet pekas ut i kommunens grönstrukturplan (2006) som 

utredningsområde för framtida parkmark för främst aktiviteter som kan 

kompensera för bristande tillgång till grönytor för boende i befintliga Årby. I 

planområdets västra del finns det idag en park som är en naturlig lågpunkt för 

dagvatten. Planområdet består i övrigt av impedimentsytor och träd i varierad 

storlek och vitalitet.  

Planområdet med de större parkeringsytorna och befintliga impedimentsytor. 

 

Söder om planområdet, i bostadsområdet Årby, ligger Årbyparken som är en 

kommunalt ägd park i mitten och en av de mest använda parkerna i Eskilstuna. 

Parken består av flera större gräsytor som inbjuder till vistelse. Parken präglas 

av ett nätverk med gångstigar och passagemöjligheter. Entréerna till parken och 
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möjligheterna att ta sig till olika målpunkter i och utanför är ganska otydliga. 

Det finns även en större rymdlekplats, utegym, fotbollsplan och en installation 

av landskapskonst. En lekplats för mindre barn är uppförd i Årbyparken intill 

centrumhuset. Runt de befintliga husen på kvartersmark finns sittmöbler, 

stadsodlingar och mindre lekplatser. Parken upplevs lugn och tyst, då de stora 

skivhusen dämpar bullret från den omgivande trafiken. Parken har idag ganska 

låg sköteselnivå och otydliga fastighetsgränser mellan vad som är kommunalt 

och privat mark, vilket göra att underhållet är bristfälligt på vissa ytor.  

 

Rymdlekplatsen i Årbyparken och ett viktig gång- och cykelstråk genom parken. 

 

En ny grönplan för Eskilstuna kommun är under framtagande. I denna pekas ett 

grönt stråk ut från Å-rummet genom Munktellstaden, Ekbacken och Årby 

Norra till Årby naturreservat. Stråket ska fungera både som en ekologisk 

spridningskorridor och som ett rekreativt stråk.   

 

  
Bild från kommande grönplan som pekar ut det gröna stråket, Årby stråket, mellan Å-
stråket och Årby naturreservat.  
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Längs Årbygatan, Mälarvägen samt gång- och cykelstråket som kopplar vidare 

mot Årby naturreservat finns alléer som övervägande utgörs av vuxna träd. Ett 

genomförande av planen innebär att trädallén längs med gång- och cykelstråket 

vid tunneln samt Årbygatan inte kommer kunna bevaras om en byggnation ska 

kunna möjliggöras. Alléer omfattas av biotopskydd (7 kap. 11§ miljöbalken). 

Biotopskyddsdispens har därför sökts i samband med planarbetet. Ansökan om 

att ta ner alléträden har godkänts av Länsstyrelsen 2019-01-24.  

  

Då träd kommer tas bort i samband med en byggnation har en trädinventering 

och värdering av trädens vitalitet (dat. 2018-03-20) genomförts för området 

under detaljplanearbetet i syfte att fastställa trädens vitalitet, bevarandevärde 

och ekonomiska värde. Inom planområdet finns det ca 300 träd. Inventeringen 

visar att träden längs Mälarvägen till största delen består av lindar i dåligt skick 

med lågt bevarandevärde. Träden i gång- och cykelstråket mot naturreservatet 

består till största del av björk och al med låg till högt bevarandevärde. Längs 

Årbygatans södra sida står delar av en allé med oxel, träden har lågt till högt 

bevarandevärde. Ovanstående alléer kommer tas bort i samband med 

exploatering. Mellan Årbygatan och Årby IP står en allé med popplar, de ska 

sparas i samband med exploateringen. Träden har ett bevarandevärde på medel 

till hög men har en stor betydelse för upplevelsen i gaturummet.  

 

Inom planområdet finns det tre träd med påväxt av mistel. Mistel är fridlyst i 

Sverige enligt 8 § Artskyddsförordningen (2007:845). Det innebär att det är 

förbjudet att plocka eller på annat sätt ta bort eller skada vilt levande exemplar 

av mistel. Träd med mistel i får inte fällas eftersom misteln kan skadas. Inom 

planområdet finns tre träd med påväxt av mistel. Två av träden är popplarna 

vid fotbollsplanen som ska bevaras. Det tredje trädet är en Oxel i nordväst vid 

det planerade äldreboendet/förskolan. För avverkning av trädet krävs en separat 

dispens från artskyddsförordningen som söks hos Länsstyrelsen. Dispens för 

misteln har sökts. Ansökan om dispens godkändes av Länsstyrelsen 2020-05-

28.  

 

 

Till vänster, trädplanteringen längs gång- och cykeltunneln med al och björk. Till 

höger, trädplanteringen längs Årbygatan med poppel och oxel.  
  

Förändringar: 

Den bakomliggande strukturplanen bygger på en nytolkning av befintliga Årby 

och medger att allmänna parker, gaturum och mötesplatser skapas. I mitten av 

området skapas ett större parkrum som binder ihop det nya bostadsområdet och 

befintliga Årby med Årby naturreservat. Parkrummet är en del av det gröna 

stråk som ska binda samman Munktellstaden, Ekbacken och Åstråket i sydväst 
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med Årby naturreservat. I sydöst ska ett mer urbant stråk skapas från Årby 

centrum över det nya torget till det större parkrummet. Tillsammans skapar 

dessa stråk ett aktivitetsstråk i en öst-västlig riktning mellan det nya 

bostadsområdet och det befintliga. Utformningen av detta stråk är viktig för att 

binda samman bebyggelsen med varandra. I samband med planens 

genomförande ska gröna kvaliteter tillskapas i gaturummen och de planerade 

parkområdena i syfte att öka attraktiviteten i området samt för att kompensera 

för de träd och grönytor som försvinner. En vidare beskrivning av stråken och 

parkrummen finns i kvalitetsprogrammet. Gestaltningen behöver noggrannare 

studeras under och efter detaljplanearbetet.  

 
Bilden visar de tillkommande stråken och deras funktion som ska bidra till att binda 
ihop området och stadsdelen med resterande Eskilstuna. Illustration Eskilstuna 

kommun. 
  
Ekosystem-
tjänster  
 

Ekosystemtjänster är ett sätt att synliggöra de funktioner och processer, direkta 

och indirekta, hos ekosystemen som gynnar oss människor, det vill säga 

upprätthåller eller förbättrar människors välbefinnande och livsvillkor. 

Ekosystemtjänsterna kategoriseras oftast i fyra grupper:  

 De stödjande, grundläggande funktioner som exv. fotosyntes och 

jordmånsbildning 

 Till de försörjande hör de varor som ekosystemen producerar, som mat, rent 

vatten etc. 

 De reglerande och upprätthållande, funktioner som påverkar miljöfaktorer 

såsom t ex klimat, erosion och vattenkvalitet 

 De kulturella, är hur man upplever en plats, som t ex estetiska upplevelser 

och trygghet  

Planområdet idag består övervägande av asfalterade parkeringsplatser, 

mellanliggande gräsytor, alléer samt enstaka träd. Genom att skapa nya parker 

med syfte att gynna biologisk mångfald, klimatutjämna och skapa ett rekreativt 

stråk för människor, det s k ”aktivitetsstråket” bedöms förutsättningarna för att 

fler och nya, ekosystemtjänster kan skapas i området öka. De nya 
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grönområdena i Årby Norra bidrar till att stärka det utpekade gröna stråket 

mellan Å-rummet och Årby naturreservat. Möjligheterna för arter att spridas 

däremellan ökar när det blir mer växtlighet i gatumiljö och fler grönområden.  

 

STÖDJANDE TJÄNSTER 

Ökad konnektivitet Norra Årby ska koppla ihop anslutande biologiska 

naturområden genom spridningsvägar i både öst-västlig och nord-sydlig 

riktning. Genom att koppla ihop olika områden utökas möjligheter för flora och 

fauna att sprida sig till och från kringliggande områden för att söka föda eller 

skapa nya habitat. Det bör inom området underlättas för vertikal och 

horisontell vegetation för att höja förutsättningar för biologisk mångfald och 

habitat.   

 

FÖRSÖRJANDE TJÄNSTER 

Odling i olika skalor bör uppmuntras Exempelvis odling på den egna 

balkongen, gården eller på allmän platsmark samt plantering av fruktbärande 

träd och buskar. Odlingar och fruktträd möjliggör inte bara matproduktion utan 

också pollinering och kulturella tjänster som sociala interaktioner, 

naturpedagogik och estetiska värden. 
 

REGLERANDE OCH UPPRÄTTHÅLLANDE TJÄNSTER 

Gröna strukturer Växter och träd påverkar det lokala klimatet och kommer 

vara en tillgång i det nya Årby. De ökar genom sin skuggning och transpiration 

luftfuktigheten, sänker temperaturen och ger god kvalitet på luften. Träden 

bidrar där de står, till en bättre jordstruktur och tar hand om mycket av det 

dagvatten som uppstår. Val av vegetation ska i första hand utgå från lokalt 

förekommande arter.  

 

Hantering av dagvatten För att inte belasta det kommunala dagvattensystemet 

och inte öka föroreningshalten i Eskilstunaån ska dagvattnet fördröjas och 

renas lokalt, se även dagvattenrapport och kvalitetsprogram.  

 

Bullerdämpande åtgärder Bullret från E20 dämpas inom området av 

bebyggelsens placering, med hög bebyggelse mot norr och tysta gårdar mot 

söder. Hastigheten bör hållas nere på lokala gator. Vegetation i gaturummet har 

endast marginell bullerdämpande effekt, men kan öka upplevelsevärdet och 

minska det upplevda bullret. 

 

Extremväder och klimatförändringar Proaktiva handlingar som minskad 

konsumtion och minskat användande av fossila bränslen kan på sikt påverka 

klimatförändringarna. 

 

KULTURELLA TJÄNSTER 

Olika skalor och funktioner Bilfria stråk i öst-västlig och nord-sydlig riktning 

syftar till att öka tillgängligheten och göra det attraktivt för gående och 

cyklister. Bitvis utgörs stråken av gröna smitvägar och generösa parkytor samt 

ytor för möten och lek mellan kvarteren, som t ex aktivitetsstråket. 

 

Möten, trygghet och lokalt engagemang Planera för gemensamhetslokaler, 

öka medborgardeltagande genom t ex stadsodling, koppla trygghet till 

hållbarhet: engagera boende som exv. lokala kvarter- och bovärdar. 
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Geotekniska 
förhållanden, 
skredrisk, 
grundläggning 
 

Förutsättningar: 

Enligt kommunens övergripande geotekniska kartering består marken inom 

området av lös lera. Sättningar finns på de befintliga husen och ledningarna. 

Vid en geoteknisk utredning 2016 hittades postglacial och lös lera i relativt 

stora mäktigheter inom området, där utredningen poängterade att den planerade 

bostadsbebyggelsen förutsätts grundläggas med fribärande golv ovan stödpålar. 

Marknivåer inom området bör generellt hållas låga då leran troligen är 

sättningsbenägen och konsoliderad för rådande mark- och vattenförhållanden. 

Borrpunkter. Illustration Sweco. 

 

2018 utfördes ytterligare geotekniska utredningar. Utredningarna påvisade att 

jorden i området generellt består av 6–13 m lera ovan friktionsjord och berg. 

Lerans bedömdes vara av torrskorpekaraktär ned till ett djup av 1,5–2,0 m 

under befintlig markyta. Mellan ca 7 – 10 m hittades högsensitiv lera 

(kvicklera) vid provtagning, vilket innebär att leran har en sensitivitet >50 och 

en omrörd skjuvhållfasthet <0,36 kPa. Kvickleran är mycket lättstörd och 

flytbenägen och kan vid störning som exempelvis pålningsarbete/spontslagning 

ge stora sättningar på djupet. Dessa fortplantar sig uppåt. Mäktigheten för 

friktionsjord uppskattas översiktligt, utifrån hejarsonderingar, vara ca 2-4 m. 

Utredningen rekommenderade också, i likhet med den geotekniska utredningen 

från 2016, att bostadsbebyggelse bör grundläggas med fribärande golv ovan 

stödpålar. 
 

Sättningsförhållanden 

Utredningen från 2018 gjorde även en effektivspänningsanalys och studie av 

överkonsolideringsgrad där man kom fram till att leran generellt betraktas som 

normalkonsoliderad. Då leran är normalkonsoliderad är den känslig för 

belastningsökning i form av uppfyllnad, last från byggnad eller 

grundvattensänkning. 

 

Stabilitetsförhållanden 

Till följd av att området är relativt plant, menar utredningen från 2018 att det 

inte föreligger några problem med områdets totalstabilitet. Lerans odränerade 

skjuvhållfasthet bedömdes dock som mycket låg vilket innebär att restriktioner 

för schakter och uppfyllnader kan förkomma i detaljprojekteringen. Enligt 

framtagen utredning från 2018 poängteras dock att en stabilitetsutredning bör 

utföras för att säkra totalstabiliteten av slänterna intill GC-tunneln under 
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Årbygatan. GC-tunneln kommer i framtiden att försvinna och ersättas av en 

passage i gatunivå. Därav förvinner också slänterna i framtiden. 

 

Förändringar: 

 

Grundläggning 

På grund av förekomsten av sättningskänslig lera förväntas grundläggning av 

byggnader inom planområdet att utförs med fribärande golv ovan stödpålar. 

Möjligen kan mindre, lättare byggnader som är mindre sättningskänsliga (t.ex. 

förråd/soprum), kunna grundläggas med platta på mark. En upplysning har 

införts på plankartan i syfte att uppmärksamma de geotekniska förhållandena. 

 

Hejarsondering har använts för bedömning av förväntade pållängder för slagna 

spetsburna pålar. Generellt kan pålar förväntas nedtränga ca 8–14 m under 

markytan, där pållängder ökar från öst till väst. Utbredning och djup för 

påträffad kvicklera ska utredas vidare i bygglovsskedet för att ta fram lämplig 

pålningsmetod inom området. 

 

 

Underjordiska garage och schakt. Illustration Tyréns. 

 

Underjordiska garage 

Möjligheter för underjordiskt garage i en eller två våningar har, enligt 

framtagna utredningar, bedömts som god inom området med avseende på 

bergnivån. Vid enbart en våning garage kan, beroende på utrymmesbehov, 

schakt utföras med slänt utan, eller med mindre, förstärkningsåtgärder för 

slänten. Eventuell grundvattenproblematik kan begränsas då det finns 

mothållande lera i schaktbotten. Vid två våningar garage bör schakt utföras 

inom stödkonstruktion (spont). 



Eskilstuna kommun   14 (69) 

    
    

    

 

Fyllningsarbeten 

För att inte ytterligare skapa nya sättningsproblem bör markhöjning utföras 

med fullständig lastkompensation. Lastkompensation innebär att befintlig 

”tung” jord schaktas bort och ersätts med ett lättare material. Förslag på lättare 

material kan vara lättklinker, skumglas eller cellplast. 

 

Dränerade ingrepp 

För att grundvattenytan inte ska sänkas ska garage utföras vattentäta. En 

generell utförandebestämmelse gällande byggnadsteknik införs på plankartan 

som reglerar lägsta djup för dränerade ingrepp till + 8,5 meter från nollplanet. 

Det innebär att dränering, alltså avledning av grundvatten för att hålla 

grundläggning torr, begränsas till 1,5 meter under dagens gatunivå. 

Bestämmelsen syftar till att säkerställa att grundvattnet inte sänks för mycket 

och således förhindras skador på befintlig bebyggelse så som sättningar. 

Ledningsgravar under grundvattennivån bör utföras med 

strömningsavskärandefyllning. 

 

Särskild hänsyn 

Som en följd av sättningskänsligheten skall särskild hänsyn tas vid utbyggnad 

av området. Geotekniska frågeställningar som grundläggning, geoteknisk 

kontroll och omgivningspåverkan skall ägnas särskild uppmärksamhet vid 

detaljprojektering och utbyggnad, samt vid bygglovsprövning. 
  
Markradon Förekomsten av markradon är inte kartlagd. Byggnader ska grundläggas 

radonsäkert. Frågan utreds vidare i bygglovsprövningen.  
  
Markförore-
ningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planområdet har historiskt varit jordbruksmark. En översiktlig miljöteknisk 

undersökning av planområdet har utförts (Ramböll 2016-11-02). Inga 

föroreningar påträffades i halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden 

för känslig markanvändning (KM), förutom i en punkt vid förskolan inom 

Notarien 13. Där påträffades PAH i halter över generella riktvärdet för mindre 

känslig markanvändning (MKM) i ett jordprov med inslag av svart 

asfaltsliknande material. Med anledning därav utfördes en kompletterande 

undersökning och riskbedömning (Ramböll 2018-03-07). Avgränsande 

provtagningspunkter visade inga förhöjda halter av PAH och inget mer svart 

missfärgat material påträffades, vilket tyder på att föroreningen är mycket 

lokal. I två punkter i pulkabacken på förskolan påträffades dock PAH i svagt 

förhöjda halter något över KM. Utredningarna visar att föroreningarna inte 

innebär några oacceptabla risker och att det inte finns något behov av 

marksanering.  

 

Inom fastigheten Notarien 11 inventerades fogmassa i byggnader år 2004 och 

förhöjda halter av PCB påträffades. Tomträttsinnehavaren till Notarien 11 lät år 

2014-2015 undersöka fogar och mark mer detaljerat vilket visade på förhöjda 

halter av PCB i både fogar och jord. En marksanering av delar av fastigheten 

där det fanns odlingslådor utfördes år 2016. I en slutrapport från 

marksaneringen framgår att marken är tillfredställande sanerad inom 

delområdet där det fanns odlingslådor, men att det finns PCB i halter över KM 

i schaktväggar. 

 

Efter marksaneringen utfördes ytterligare provtagning inom Notarien 11 och 
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undersökningar sammanställdes av Sweco i en rapport 2017-03-20 på uppdrag 

av D Carnegie & Co, idag Hemlda. Rapporten finns tillgänglig i 

Länsstyrelsernas databas EBH-stödet. Ett föreläggande från Miljökontoret 

angående PCB inom Notarien 11 finns inskrivet i Fastighetsregistret.  

Delar av Notarien 11, bland annat den mark som har sanerats, ingår i 

planområdet och den tänkta markanvändningen är park eller torg. Med 

anledning av förekomsten av PCB inom Notarien 11 undersöktes jord från 

Notarien 13, 14 och 15 i den kompletterande provtagningen, men inga halter 

över KM påträffades (Ramböll 2018-03-07). Utredningarna visar sammantaget 

att PCB förekommer inom delar av Notarien 11, men att det är ett lokalt 

problem som delvis har åtgärdats. Kvarvarande halter av PCB behöver beaktas 

vid framtida markarbeten inom Notarien 11. 

 

  
Historik 

 
Historiskt flygfoto mellan 1955-1967 över norra Eskilstuna innan Årby exploaterades, 

i söder ser man Torshällavägens befintliga sträckning. På bilden ser man även 
Karpbäcken, idag benämnd Kalkbäcken, som är kulveterad. 

 

Årby ritades av arkitekten Gustaf Lettström som vann arkitekttävlingen med 

förslaget ”öppen stad”. Stadsdelen uppfördes 1963-1966 och är en representant 

för efterkrigstidens stadsbyggande och estetiska ideal. Området ger även en 

god överblick över tidens stadbyggnadsideal med den konsekventa 

trafiksepareringen och stadsmiljöer helt präglad av grönska. De stora 

volymerna och den tydliga dominansen i stadsrummet utmärker Årby i 

Eskilstuna som ett monument över tiden. Dess placering invid E20 medför att 

området utgör en viktig och tydlig entré in till staden. 

 

Mitt i Årby ligger stadsdelens hjärta Årbyparken, den utgör en central och 

viktig plats för området och dess omgivning. Landskapet ritades ursprungligen 

av landskapsarkitekten Walter Bauer. 
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Kulturmiljö-
värden 

Förutsättningar: 

Området Årby finns utpekat i ÖP 2030 som kommunalt intresse för kulturmiljö 

med beskrivningen större enhetligt område med flerfamiljshus byggda 1963-

66. Trevåningshus och sjuvåningshus samlade kring en stor grön gård. En 

antikvarisk förundersökning (Antikvarisk förundersökning, WSP, 2017-09-27) 

har tagits fram för befintliga delarna av Årby för att tidigt lyfta fram vilka 

värden som idag finns. Den klargör att befintliga Årby med b.la. ”sitt 

karaktäristiska exteriör, grönstruktur, trafiksepareringen är känslig för 

förändringar. Vid en exploatering finns väl tilltagna ytor i norr om bebyggelsen 

för parkeringen där utrymme till frihet i gestaltning kan ges såvida att 

stadsplaneidealen respekteras och områdets sammantagna karaktär inte 

påverkas för mycket.” 
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Bilden beskriver områdets känslighet och tålighet för förändringar kopplat till 
kulturmiljön. Illustration WSP. 

 

Placeringen av de befintliga byggnaderna är systematiskt och rytmiskt, vilket 

ger en förutsägbarhet och enhetlig variation i miljön och skapar olika 

rumsligheter. Byggnaderna är luftigt placerade med öppningar/släpp för att ge 

goda dagsljusförhållanden i alla bostäder. Arkitekturen i Årby är att beakta som 

särskilt värdefullt bebyggelseområde för sin tids bostadsarkitektur, som präglas 

av välstuderade och effektiva planlösningar, rationellt byggsätt och ett 

medvetet reducerat uttryck i fasad.  

 

Husen i norr består av lamell- och skivhus i fyra till åtta våningar. Husen är 

belägna i ett zick-zackmönster, där skivhusen är orienterade i väst- östlig 

riktning och lamellhusen i nord-sydlig riktning. Längorna består av två stycken 

hus av varje typ och är sammanbyggda i varandras gavlar med balkonger.  

 

Den östra delen av Årby består av tre stycken skivhus på 12 våningar. De tre 

husen är placerade i nord-sydlig riktning. Huset i mitten är tillbakadraget in i 

området i förhållande till de två yttre husen som ligger i linje med varandra. 

Det mittersta huset innehåller en lägre byggnad där Årby centrum och 

kommersiella verksamheter finns.  
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De befintliga byggnaderna i Årby och vad som karakteriserar dem. Illustration WSP. 
 

Förändringar: 

En antikvarisk konsekvensbeskrivning (Antikvarisk utlåtande, WSP, 2018-02-

23) av det framtagna strukturförslaget har tagits fram. I förhållande till plan- 

och bygglagen bör Årby betraktas som ett särskilt värdefullt 

bebyggelseområde. Slutsatsen från konsekvensbeskrivningen är att Årby har en 

stor tålighet för den föreslagna kompletteringen som planförslaget medger. 

Planförslaget innebär att områdes ursprungliga avgränsning samt 

landskapsrummets siluett och entrén till Eskilstuna från norr förändras. I övrigt 

är förslaget utformat på ett sådant sätt att kulturmiljövärden inte påverkas och 

Årbys befintliga kulturhistoria kommer fortsättningsvis var läsbar och tydlig. 

Påverkan på de kulturhistoriska värdena är därmed försumbar. Se vidare bilder 

på hur områdets avgränsning och landskapsbildens påverkan under Placering, 

utformning, material, byggnadsteknik nedan.  

 
  
Fornlämningar Inga fornlämningar finns inom planområdet. I anslutning till planområdet vid 

E20 ligger fornlämning RAÄ- Eskilstuna 284:1 och 512:1. Dessa bedöms inte 

påverkas av planförslaget.   
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 Bebyggelseområden 
  
Bostäder Förutsättningar: 

Inga bostäder finns idag inom planområdet. På parkeringsytan finns sex 

garagelängor till de boende i Årby som kommer behöva tas bort i samband med 

genomförandet. Söder om planområdet ligger bostadsområdet Årby med cirka 

3000 boende i cirka 1300 lägenheter. Nordväst om planområdet ligger ett fåtal 

villor insprängda mellan småindustrifastigheter.  

 

Förändringar: 

 
 Illustration över förslaget.  Illustration Eskilstuna kommun, i samarbete med Tyréns, 

Okidoki! arkitekter, Arkitektstudio Haga, White arkitekter och KOD arkitekter. 

 

Den nya bebyggelsen möjliggör för ca 500-700 nya bostäder i form av 

lägenheter och radhus. Förslaget innebär bland annat att nya byggrätter för 

flerbostadshus i sex till tio våningar uppförs som skivhus i en öst-västlig 

riktning parallellt med E20. Byggnaderna ämnar ge en varierad volymverkan 

mot E20 och ge Eskilstunas entré en ny siluett (nr 1). I nord-sydlig riktning 

planeras byggrätter för lägre lamellhus i fyra våningar. Byggnaderna utförs 

med släpp mellan volymerna för att undvika monotoni samt skapa smitvägar 

för boende genom området (nr 2). En ny bostadstypologi införs i stadsdelen i 

form av radhus om två till tre våningar (nr 3). Vidare införs ytterligare en ny 

bostadstypologi i form av mindre punkthus i fyra till fem våningar (nr 4). I den 

västra delen uppförs ett äldreboende och en förskola med en grön skolgård 

vänd in i området (nr 5). I den östra delen uppförs ett höghus som ger 

Eskilstuna en ny visuell entrébild. Höghuset sitter ihop med ett parkeringshus 

och kontorsbyggnad för att skapa ett bullerskydd mot förskolegården och 

resterande stadsdel (nr 6). I byggrätten kommer det även finnas möjlighet att 

inrätta kontor och centrumändamål. En ny mötesplats skapas i form av ett torg 

och en grön park söder om den befintliga förskolan. På torget möjliggörs en 

byggrätt för ett allaktivitetshus (nr 7). Se vidare beskrivning om byggnaderna 

under placering, utformning, material, byggnadsteknik nedan.  
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Detaljplanen medger även en yta med kvartersmark norr om de befintliga 

husen mot aktivitetsstråket för att fastighetsägarna ska kunna uppföra ramper 

eller ordna cykelparkering på sin egen fastighet. Ytan innebär inte en utökad 

byggrätt men ger möjlighet att komplementbyggnader kan uppföras i mindre 

skala. 
  
Förskola Förutsättningar: 

Enligt Boverkets rekommendationer ska ett barn i förskolan ha en friyta på 30 

till 40 kvadratmeter per barn. Friyta för lek och utevistelse som begrepp 

omfattar den yta som barnen kan använda på egen hand vid sin utevistelse. En 

friyta är ytan som går att leka på och som är tillgänglig för barnen i huvudsak 

under skoltid men även i viss mån på fritiden. Förskolegården rekommenderas 

att inte vara under 3000 kvm för att uppnå en god kvalité.  

 

Inom planområdet ligger idag Årbygatans förskola, förskolan är idag uppdelad 

på 7 avdelningar med ca 145 barn. Norr om planområdet ligger Prästängens 

förskola. Öster om planområdet ligger Årbyskolan som är en kommunal 

grundskola vilken nås genom en gång- och cykeltunnel under Mälarvägen.  

 

Förändringar: 

I samband med att nya bostäder tillskapas i området kommer Årbygatans 

förskola byggas ut med två avdelningar. Byggnaden planläggs som Skola [S] i 

plankartan med en BTA på 2500 kvm och en höjd på 8 meter. Den nya 

förskolegården blir cirka 4200 kvadratmeter stor (räknat på säkerställda ytor 

som uppnår 55 ekvivalent dBA) fördelat på ca 185 barn efter ombyggnationen 

vilket ger en friyta på cirka 23 kvadratmeter per barn. 

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att friytan är acceptabel i ett sådant 

centralt läge i staden. Förskolans placering i staden gör att den även kan nyttja 

Årby naturservat, Årbyparken (parken i mitten av husen i befintliga Årby) och 

de nytillkomna parkerna i planförslaget. Hämtning och lämning till 

förskolegården ska primärt ske från torgytan i söder. Parkeringsfickor för av 

och påstigning ska uppföras på torgytan i söder. Varutransporter ska ske norr 

ifrån för att separera trafiken med förskolebarnens utemiljö, ett nytt kök byggs 

även ut i norr. Mindre entréer för hämtning och lämning kan ske från andra håll 

och parkering sker i så fall på gatumark. Förskolegården kan med fördel 

samnyttjas av boende i området på kvällar och helger. 
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Illustrationen som visar den befintliga förskolans placering i kvarteret (den låga 

byggnaden i mörkgrått) med planerad bebyggelse runtom. Illustration Eskilstuna 

kommun, i samarbete med Tyréns, Okidoki! arkitekter, Arkitektstudio Haga, White 

arkitekter och KOD arkitekter. 

 

I den västra delen av detaljplanen medges en förskola och ett äldreboende i fem 

våningar. Förskolan regleras i detaljplanen med S1 så att den enbart kan 

uppföras i de nedre planen vilket motsvarar en yta om ca 2000 kvm. För att 

säkerställa en god utemiljö ska en separat innegård till förskolan skapas på 

minst cirka 3000 kvm. Friytan säkerställs genom korsmark och en begränsning 

i komplementbyggnaders fotavtryck [e2]. 100 kvadratmeter av 

komplementbyggnader tillåts inom korsmarken. Förskolan ska uppföras med 6 

avdelningar (ca 120 barn) vilket innebär att friytan blir ca 25 kvm per barn på 

skolgården. Förskolan kommer ha en planlagd park i direkt anslutning till 

förskolan och en planlagd park strax öster om den. Dessa kan med fördel 

användas som komplementytor till skolgården. Stadsbyggnadsförvaltningen 

bedömer därför att friytan, och de närliggande parkerna som skapar 

komplementytor, är acceptabel i ett sådant centralt läge i staden. Hämtning och 

lämning till förskolegården ska primärt ske från västra delen av Årbygatan i 

parkeringsfickor. Förskolegården kan med fördel samnyttjas av boende i 

området på kvällar och helger. 

 



Eskilstuna kommun   22 (69) 

    
    

    

 

 
Illustration på förskolan med äldreboendet i väster samt trygghetsboendet i norr. En 

grön innergård skapas till framförallt förskolan men även till äldreboendet. 
Illustration Eskilstuna kommun, i samarbete med Tyréns, Okidoki! arkitekter, 

Arkitektstudio Haga, White arkitekter och KOD arkitekter. 

 
  
Verksamheter 
och service  

Förutsättningar 

I Årby finns det idag ett mindre centrum som inrymmer livsmedelsaffär, 

ungdomsverksamhet, pizzeria, trafikskola samt bibliotek. Idag är det brist på 

arbetsplatser eller äldrevård i stadsdelen.  

 

Förändringar: 

För att skapa förutsättningarna och integrera arbetsplatser i stadsdelen medger 

detaljplanen att kontorsbyggnader får uppföras i parkeringshuset och i höghuset 

som planeras i områdets östra del. Angöring till kontorsbyggnaden ska ske på 

ytan söder om byggnaden och parkering sker i parkeringshuset.  

 

Detaljplanen medger centrumfunktioner i största delen av den nya bebyggelsen 

för att skapa attraktiva bottenvåningar samt skapa en flexibilitet i användningen 

över tid. Byggnadshöjden är även tilltagen för att lokaler på 4,5 m ska kunna 

skapas i bottenvåningarna. Framförallt uppmuntras placering av lokaler utmed 

det väst- östliga aktivitetsstråket för att skapa ett levande stråk som binder 

samman den befintliga bebyggelsen med den nya. Caféer, restauranger eller 

liknande verksamheter har möjlighet att i dessa lägen anordna uteserveringar 

på kvartersmark eller till viss del på parkmark i bilfria lägen med kvällssol. 
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Lägen för lokaler längst det aktivitetsstråket med möjlighet till uteservering i bilfria 

miljöer och med kvällssol. Illustration Eskilstuna kommun. 

 

I den västra delen av detaljplanen medges för ett äldreboende, en förskola samt 

ett trygghetsboende. Äldreboendet och trygghetsboendet kan med fördel länkas 

ihop med ett skärmtak sidledes för att kunna nyttja varandras anläggningar. En 

trädgård till äldreboendet/ trygghetsboendet kan skapas på innergården, 

takterrasser eller på balkonger. Ett tillagningskök förslås uppföras norr om 

äldreboendet för att samnyttja med trygghetsboendet och förskolan. 

Angöringen till köket sker på ytan norr om äldreboendet där även vissa 

parkeringsplatser för besökande kan anläggas.   

 
  
Placering, 
utformning, 
material, 
byggnads-
teknik 

För mer detaljerad beskrivning av bebyggelsens placering, utformning och 

gestaltning, se Kvalitetsprogrammet. I bygglovsskedet ska dialog ske med 

stadsarkitekten eller liknande, för att i detalj studera byggnadernas gestaltning.  

 

Landskapsbild: 

Med sin storskalighet och kontraster i färgsättning är befintlig bebyggelse i 

Årby ett tydligt och viktigt inslag i stadsbilden. Från stora delar av norra 

Eskilstuna är området i siktlinje. Från E20 är Årby en viktig del av stadens 

siluett och markerar entrén till Eskilstunas centrala delar. 

 

Ny bebyggelse: 

Ett genomförande av detaljplanen kommer påverka stadsbilden. Sett norrifrån 

kommer den nya bebyggelsen bli en viktig del i stadens silhuett och utgöra en 

ny visuell entré till Eskilstuna. De nya byggnaderna längs Årbygatan ämnar ge 

en varierad volymverkan mot E20 och skapa en ny stadssiluett då fronten på 

bebyggelsen flyttas och kompletteras med en ny årsring.  



Eskilstuna kommun   24 (69) 

    
    

    

 

 
Illustration över förslagets påverkan på Eskilstunas entré. Illustration Eskilstuna 

kommun, i samarbete med Tyréns, Okidoki! arkitekter, Arkitektstudio Haga, White 

arkitekter och KOD arkitekter. 

 

När befintliga Årby byggdes uppfördes det som ett monument över dåtidens 

arkitektur genom att placera tre höga skivhus i ett entréläge som definierar 

stadsdelens centrum. I samband med att en ny årsring skapas norr om Årby 

skapas ett nytt monument för nutidens arkitektur. Detaljplanen medger ett 

punkthus på cirka 20 våningar och en totalhöjd på max 70 meter. Punkthuset är 

en av de högsta byggnaderna i Eskilstuna och gestaltningen är därmed viktig. 

Byggnaden kommer att ses från långt håll i staden och påverka landskapsbilden 

norrifrån. Byggnaden ska uppföras smäcker och harmonisera med de befintliga 

skivhusen för att man fortsätt ska kunna utläsa den befintliga bebyggelsens 

struktur.  
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Illustration hur höghuset syns från E20, rondellen vid E20 och rondellen vid väg 

53/Torshällavägen. Illustration Eskilstuna kommun, i samarbete med Tyréns, Okidoki! 

arkitekter, Arkitektstudio Haga, White arkitekter och KOD arkitekter. 

 

Placering: 

 
Illustration över byggnadernas placering i relation till befintliga Årby. Illustration 

Eskilstuna kommun, i samarbete med Tyréns, Okidoki! arkitekter, Arkitektstudio 

Haga, White arkitekter och KOD arkitekter. 

 

Ramarna för placeringen av bebyggelsen i strukturförslaget bygger till största 

del på en nytolkning av den befintliga bebyggelsestrukturen och 

byggnadshöjden, där en ny årsring adderas till Årby. Bebyggelsen har en öppen 

kvartersstruktur med stora ytor för allmän platsmark för att stadsdelen inte ska 
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kunna privatiseras utan även ska kunna användas av de boende i befintliga 

Årby. Inom varje kvarter planeras för en variation av flerbostadshus och radhus 

med möjligheter att kunna uppföra lokaler i bottenvåningen. Den nya 

bebyggelsen följer huvudsakligen Årbygatans befintliga sträckning. Den nya 

bebyggelsen placeras så att släpp skapas genom kvarteren för gående. Släppen 

skapar en smitväg genom området och därmed ökar tillgänglighet inom 

området. Släppen skapas även för att skalan på volymerna ska brytas upp och 

generera en mer varierad volymverkan mot gatan.  

 

 
Illustration över de olika bebyggelsetypologierna som presenteras nedan, med 

befintliga Årby i bakgrunden. Illustration Eskilstuna kommun, i samarbete med 

Tyréns, Okidoki! arkitekter, Arkitektstudio Haga, White arkitekter och KOD 

arkitekter. 
 

Utformning: 

 

Skivhusen, sex till tio våningar  

 

 
Elevation över skivhusen i östra delen av stadsdelen. Illustration Tyréns. 

 

Plankartan reglerar skivhusen i norr till bostad [B] med möjlighet till 

centrumändamål [C] för att skapa attraktiva bottenvåningar och en flexibilitet 

över tid. Bebyggelsens placering lämnar en två meter förgårdsmark runt husen 
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som planläggs med prickmark. Ytan kan användas för cykelparkering, 

dagvattenhantering eller plantering. Balkonger får sticka ut max 2 meter från 

byggnaden och burspråk max 1,5 meter. Balkonger och burspråk får först 

uppföras på en höjd om minst 3 meter från mark. Ett rikligt och varierande 

balkongliv samt uteplatser i bottenvåningarna tillåts mot den södra sidan i 

gynnsamma sollägen. 

 

 
Illustration som visar ett av de nya skivhusen och lamellhusen (bakom). Illustration 
Okidoki! arkitekter. 

 

I plan medges en högsta byggnadshöjd om 32 meter i den östra delen följt av 

en varierande byggnadshöjd längs siluetten med syfte att skapa en 

volymvariation, se bilden nedan. Husen ska variera mellan sex och tio 

våningar. En varierad volymverkan ämnar ge stadssiluetten en ny årsring, där 

befintliga Årby tillåts att synas i släppen mellan byggnaderna och i de delar av 

husen som är upp till sex våningar höga. Vid en av byggrätterna regleras 

uppbrytningen av en utformningsbestämelse [f4]: huvudbyggnad ska brytas upp 

i två byggnadshöjder längs Årbygatan där 30 procent av byggnadens yta 

åtskiljs genom minst en våning:  

 

 

 

 

 

 

 
Hur planbestämmelsen f4 ska tolkas 

 

Anledningen till att enbart denna byggrätt innehar bestämmelsen är för att det 

inte funnits en byggherre som detaljstuderat byggnadens utformning (i 

jämförelse med andra byggrätter som regleras med egenskapsgränser och olika 

byggnadshöjder). Stadsbyggnadsförvaltningen har dock bedömt att en 
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uppbruten siluett är av vikt för att skapa en ny årsring och därför bedömt att det 

är av vikt att den nya byggnaden ska följa idéen när den detaljstuderas i 

bygglovsskedet.  
 
Planen har tagit höjd för att möjliggöra en förhöjd sockelvåning om 4,5 meter 

för att skapa levande bottenvåningar. Taken ska utformas platta för att spegla 

de befintliga byggnaderna i Årby och regleras därför så att en lutning på 

maximalt 10 grader tillåts. Taken kan med fördel utformas gröna för att 

fördröja dagvattnet.   

 

Sockelvåningen, hela det första våningsplanet, på byggnaderna ska utformas i 

tegel för att skapa ett sammanhängande element genom stadsdelen [f2] 

Resterande utformningen av byggnadernas fasad är mer fri. Entréer ska vändas 

mot den allmänna gatan för att skapa liv och rörelse mot de allmänna områdena 

[f3] 

 

Skivhuset i väster är planerat att uppföras som ett trygghetsboende som ska 

samnyttja vissa delar med äldreboendet/förskolan söder om det. Ett skärmtak 

eller liknande kan uppföras mellan byggnaderna. 

 
Bilden visar skivhusen i norr som skapar en varierad volymverkan mot E20 och de 

nya bostadstypologierna i området. Illustration Eskilstuna kommun, i samarbete med 

Tyréns, Okidoki! arkitekter, Arkitektstudio Haga, White arkitekter och KOD 

arkitekter. 
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Lamellhus, fyra våningar 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Elevation över skivhusen och lamellhusen i östra delen av stadsdelen. Illustration 
Tyréns. 

 

I nord-sydlig riktning planeras byggrätter för en lägre bebyggelse i fyra 

våningar. Plankartan regleras för bostad [B] med möjlighet till centrumändamål 

[C]. Byggnadshöjden regleras till 16 meter där det finns möjlighet att uppföra 

en förhöjd sockelvåning. Parkering under lamellerna sker i garage närmast den 

befintliga förskolan i öst. Byggnaderna ska uppföras med släpp mellan 

volymerna för att undvika monotoni vilket regleras med prickmark i 

plankartan. Där lamellhusen angränsar till de stora parkerna regleras släppen 

med x1 i syfte att säkerställa allmän tillgång till parken från flera håll, vilket ska 

motverka att parkerna inte får en ”privat” känsla över sig. 

Parkeringsmöjligheten regleras även med b1 i plankartan så att planterbara 

bjälklag kan uppföras ovan de nedgrävda parkeringsgaragen. Vad gäller 

utformningen av tak, fasad, entréer, balkonger och burspråk gäller samma som 

för skivhusen. 

 

 
Illustration på ett av släppen mellan lamellhusen. Illustration Okidoki! arkitekter.  
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Punkthus, fyra våningar 

 

 
Elevation över punkthusen i östra delen av stadsdelen, till höger syns också ett 
av lamellhusen. Illustration Tyréns. 

 

En ny bebyggelsetypologi införs i stadsdelen genom byggrätter för mindre 

punkthus. Punkthusen kan uppföras i fyra våningar och regleras med en 

byggnadshöjd om 14 meter. Punkthusen ska öka variation i stadsdelens 

bebyggelse, och bistå med volymhanteringen mellan de befintliga skivhusen, 

de nya skivhusen och radhusen. Parkeringen för punkthusen ska lösas i 

parkeringsgarage. Entréer ska vara vända mot den allmänna gatan [f3] och 

sockelvåningen ska uppföras i tegel [f2].  

 

Radhus, två till tre våningar 

 

 
Elevation över radhusen i östra delen av stadsdelen, till vänster syns också ett av 

skivhusen och till höger ett av punkhusen. Illustration Tyréns. 

 

Ytterligare ny bebyggelsetypologi införs i stadsdelen genom byggrätter för 

radhus. Radhusen får uppföras med ett våningsantal om två till tre våningar och 

en högsta byggnadshöjd på 11 meter. Parkering till radhusen kan ske på egen 

fastighet eller i parkeringsgarage.  

 

Plankartan regleras så att enbart radhus kan uppföras [f1]. Radhusen får 

närmast placeras 2 meter från den allmänna gatan för att upprätthålla god sikt 

för trafikanter, marken mot gatan prickas i plankartan. Entréer ska vändas mot 

den allmänna gatan [f3] för att bidra med stadsmässigheten i gaturummet. 

Utformningen av byggnadernas fasad och takutformning är fri men bör 

harmonisera med resterande bebyggelse.  

 

Släpp mellan radhusen skapas genom prickmark. Under de två större 

radhuskvarteren möjliggörs för ett parkeringsgarage vilket ska beaktas vid 

uppförandet. Parkeringsgaragen regleras i plankartan med [(P3)] och får 

uppförs som en 3D-fastighet. 

 

Äldreboendet/förskolan 

I västra delen av planområdet tillåts en byggrätt för förskola endast i 

bottenvåningen [S1], Äldreboende [D1] samt för bostad [B]. Byggnadshöjden 
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regleras till högst 23 meter. Innergården till förskolan vänder sig från 

Årbygatan och omsluts av radhusbebyggelsen i väst. Förskolegården ska vara 

minst 3000 kvm. Innergården förses med kryssmark i plankartan så att enbart 

komplementbyggnader kan uppföras för att säkerställa att förskolegården 

uppförs med tillräckligt stora ytor. Takvåningen till äldreboendet kan utformas 

aktiv med en takterrass där växthus får uppföras. Vad gäller utformningen av 

tak, fasad, entréer, balkonger och burspråk gäller samma reglering som för 

skivhusen. 

 

Befintlig förskola 

Den befintliga förskolan i östra delen av området får en utökad byggrätt för att 

möjliggöra utbyggnad. Förskolan planläggas i plankartan som skola [S] med en 

max höjd på 8 meter och en maximal BTA på 2500 kvm för att säkerställa 

ytorna till förskolegården. Under den utökade förskolegården i väster medges 

parkering under mark [(P3)] vilket ska beaktas vid utformningen av skolgården.  

 

Punkthuset 20 våningar 

Ett 20 våningar högt punkthus som ska ha en karaktärsfull gestaltning placeras 

i entrén in till centrala Eskilstuna. Punkthuset kommer vara synligt från olika 

delar av staden, framförallt från E20 och vid entrén in och ut från staden. Då 

byggnaden har en viktig plats i staden kommer den utgöra ett landmärke. 

Samtidigt är byggnaden en avslutning och början in i planområdet vilket gör att 

stor vikt ska läggas vid byggnaden utformas så att den uppfattas som etiskt 

tilltalande. Byggnaden uppförs med bostäder [B], kontor [K] och 

centrumfunktioner [C] i plankartan. I plankartan regleras totalhöjden till 70 

meter. Entréer ska vändas mot gatan eller torg [f5]. 

 

Höghuset ska sitta ihop med parkeringshuset dels för att undvika att en smalt 

mellanrum skapas och som en bullerskärm till förskolan och resterande 

bostadsområde. Gynnsamma förhållanden för lokaler skapas i ett bullerskyddat 

och soligt västläge där människor kommer att röra sig till och från 

parkeringshuset och förskolan. Utformningen av marken mellan byggnaderna 

och förskoletomten samt torget behöver ha en sammanhållen och genomtänk 

gestaltning. Ytan ska även fungera som en passage till parkeringshusets entré. 

Se vidare om höghusets gestaltning i kvalitetsprogrammet.      

 

Parkeringshuset 

 

 
Elevation över parkeringshuset. Illustration White arkitekter. 

 

Norr om punkthuset planeras för ett parkeringshus [P2] som även kan inhysa 

kontor [K] samt centrumfunktoner [C]. I framtiden kan parkeringshuset 

uppföras som en 3D-fastighet. Ingen specifik tredimensionell användning 

(parantessättning, likt P1, P3 och S1) införs på plankartan då byggnaden ska ha 

möjlighet att på ett flexibelt sätt, byggas och anpassa de olika våningsplanen 
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till framtida parkerings-, kontors-, och verksamhetsbehov. På samma sätt som 

punkthuset är det av stor vikt att parkeringshuset utformas så att det uppfattas 

som estetiskt tilltalande.  

 

Byggnadshöjden regleras i plan till 25 meter. Höjden på byggnaden är tilltagen 

så att det möjliggörs en bottenvåning med högre rumshöjd för att möjliggöra en 

omvandling av byggnadens funktioner i framtiden. Taket kan uppföras publikt i 

form av sportaktiviteter eller grönska. Möjlighet finns även att uppföra 

kontorsbyggnader högst upp i byggnaden. Grönska på fasaderna och 

transparens genom materialvalen öppnar upp parkeringshusets volymer och 

bryter upp storskaligheten. Utformningen och mötet med förskolegården väster 

om byggnaden är viktig och ska utformas god så att skalan inte upplevs för stor 

mot förskolegården.  

 

In- och utfart för fordon till byggnaden ska ske från Årbygatan i väster för att 

leda in trafiken i garaget så tidigt som möjligt. Entréer för gående ska 

framförallt ske i sydväst om byggnaden i mötet med punkthuset samt norr om 

byggnaden för enkelt nå fotbollsplanerna. 

 

Allaktivitetshuset 

I områdets östra del planeras för en större torgyta. I mitten av torget skapas yta 

för en byggrätt som planläggs som centrumändamål [C]. Byggnaden ska 

innehålla funktioner som skapar möten och aktiviteter i stadsdelen. 

Byggnadens funktioner får gärna spilla ut på torgytan i form av torghandel och 

odlingar. Byggnadshöjden på byggnaden är 10 meter och byggnadens BTA är 

maximalt 1000 kvm. 

 

Mur och komplementbyggnader 

I det västra kvarteret med radhus och punkthus ska murar och 

komplementbyggnader placeras mot parken och allmänna gatan [f6]. Syftet är 

att skapa en inramning av gatan/parken och en tydlighet i gatu- och 

parkrummet. 

 

Återvinningshus för Notarien 10 

Framför Notarien 10 regleras en yta om 7 x 18 meter (126 kvadratmeter) så att 

en byggnad för återvinning/sophantering kan uppföras framför det befintliga 

huset: 

 

 
Markerad yta där plankartan möjliggör för uppförande av återvinningshus och 

parkering för rörelsehindrade för befintlig fastighet. 
  



Eskilstuna kommun   34 (69) 

    
    

    

 

Garageuppfarter 

I det västra och östra kvarteret regleras tre mindre byggrätter med en 

byggnadshöjd om 3 meter. Byggrätterna möjliggörs i plankartan för att kunna 

uppföra garageuppfarter från parkeringsgaragen. 

 
Jämställhet, 
integration 

Planförslaget medför fler bostäder i ett centrumnära läge som innebär att fler 

människor kommer integreras i staden och stadsdelen. Detaljplanen medger att 

arbetsplatser kan skapas inom stadsdelen i form av kontor samt mindre butiker 

och verksamheter i bottenvåningarna som även bidrar till att skapa aktiva 

bottenvåningar.  

 

Området används idag framförallt som parkeringsyta som till stora delar saknar 

belysning vilket bidrar till en upplevd otrygghet. I samband med byggnationen 

av de nya bostadshusen kommer nya gator, gång- och cykelbanor och parker att 

uppföras. Belysningen på dessa platser ska vara god och trygghetsskapande. 

Även nya mötesplatser skapas längs aktivitetsstråket och på torget där 

interaktion mellan den befintliga boende i stadsdelen och de nya människorna 

som flyttar in kan ske.  
  
Barn-
perspektivet 

Idag utgörs området huvudsakligen av en stor parkeringsyta. På parkeringen 

finns två basketplaner anlagda med eftersatt underhåll. Det är osäkert i vilken 

utsträckning basketplanerna används. Platsens markanvändning uppmuntrar 

inte till stadigvarande vistelse för barn. Mötesplatser och lekmöjligheter finns 

idag i de centrala delarna av Årbyparken. Årby är idag trafikseparerad vilket 

främjar barnens fria rörlighet inom stadsdelen. Dock är gränserna mellan vart 

man får köra och inte otydliga idag vilket gör att olovlig körning sker på 

cykelbanorna inne i området.   

  

Planförslaget innebär en ny användning av området med flera gröna inslag på 

allmän plats. Infrastrukturen är uppbyggd för att få in så lite trafik som möjligt 

i området och in-utfart till de nedgrävda garagen sker i nära anslutning till 

Årbygatan. I området skapas bilfria områden samt ”gångfartsområden” som 

skapar trygga miljöer för barn. Gestaltningen av parkmiljöerna, torgbildningen 

och de bilfria områdena är avgörande för hur platserna kommer uppfattas.  

 

Detaljplanen ger förutsättningar för lokaler i bottenplan för att skapa mer 

livfulla gatumiljöer. Detta bidrar till en upplevd trygghet och skapar liv och 

rörelse till platsen. Bebyggelsestrukturen är lättläst och följer den struktur som 

idag finns i Årby vilket gör att öppna rum i form av parker skapas.  

 

Den befintliga gång- och cykeltunneln under Årbygatan tas bort i samband med 

byggnationen. Gestaltningen av passagen över Årbygatan till Årby 

naturreservat blir viktig för att främja barn och ungdomars rörelser.  
  
Tillgänglighet Byggnader och lägenheter ska utformas enligt gällande bestämmelser och 

lagkrav för tillgänglighet.  

 

Tillgängligheten till de befintliga husen ska vara fortsatt god efter planens 

genomförande. Möjligheten till att angöra de befintliga byggnaderna i norr ska 

finnas kvar och sker via den nya gågatan i området. För att möjliggöra 

gångpassager mellan det befintliga området och det nya området kommer 
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servitutsavtal tecknas mellan kommun och berörd fastighetsägare. Syftet är att 

säkra tillgängligheten i området samt knyta samman befintliga Årby med den 

nya exploateringen. För att byggnaderna inte ska upplevas för monotona och 

för att skapa smitvägar genom den nya bebyggelsen för gående skapas passager 

mellan husen i öst-västligriktning.  

 
  
Solstudie 

Solstudie vid vårdagsjämning, sommarsolstånd, höstdagjämning, vintersolstånd över 

planområdet och angränsade bebyggelse. 
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Friytor 
  
Lek och 
rekreation 

Förutsättningar: 

På parkeringen finns idag två basketplaner anlagda som är eftersatta. 

Resterande yta inom planförslaget förutom förskolegården och parken i väster 

uppmuntrar inte till lek och rekreation idag. 

 

Förändringar: 

Planförslaget innehåller flera nya parker som möjliggör för lek och 

rekreationsmöjligheter. Detaljplanen styr inte vart en ny kommunal lekplats ska 

placeras men föreslår att den uppförs i det centrala parkstråket eller i den västra 

parkstråket. Spontan lek kommer ges förutsättningar i parkmiljöerna som 

planeras i området. Strukturen i planområdet medger inga privata innergårdar 

på kvartersmark utan all lek och rekreation sker på allmän platsmark.  

 

Ett rekreativt grönt stråk ska skapas genom planområdet och binda ihop 

Årbyparken med Årby naturreservat och i en förlängning även knyta an till 

Åstråket genom Munktellstaden.  
  
Naturmiljö Norr om E20, i nära anslutning till området, finns Årby naturreservat. En gång- 

och cykelbana förbinder planområdet med naturreservatet. Kopplingen mellan 

Årbyparken och Årby naturreservat är planerad att förstärkas i samband med 

genomförandet. Stråket kommer även vara en viktig rekreativt stråk för de 

människor som flyttar in söder om Årby där det idag sker flera större 

bostadsexploateringar. Se vidare beskrivning under ekosystemtjänster ovan. 
  
 Vattenområden 
  
Vattenområden Det finns idag inget känt vattenområde inom planområdet.  
  
Strandskydd Planområdet omfattas inte av strandskydd.  
  
 Gator och trafik 
  
Gatunät och 
trafik 

Förutsättningar: 

Väg 53 och E20 utgör vägar av riksintresse. 

 

Planområdet nås idag med bil från Årbygatan via Torshällavägen och 

Mälarvägen. Årbygatan trafikeras idag av ca 1850 fordon per årsmedeldygn. 

Årbygatan är idag relativt bred och innehåller förutom körbana en smalare 

trottoar på gatans norra sida. På den nordöstra sidan står en större trädallé som 

ska bevaras.   
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Förändringar: 

 
Illustration vart sektionerna nedan på gatorna i området är tagna. Illustration 
Eskilstuna kommun. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

Gatusektion A:A med mått över Årbygatan. Illustration VAP.  

 

Årbygatan planläggs som GATA. En förgårdsmark skapas om 2 meter mot de 

nya husen för cykelparkering, dagvattenhantering och plantering. En gång- och 

cykelbana anläggs på den södra sidan på 4 meter, gatumåttet är väl tilltaget för 

att hantera snöupplag vintertid. En remsa om 0,5 meter skapas mellan gång- 

och cykelstråket och parkeringen. Ytan ska användas för snöupplag vintertid 

och för dagvattenhantering från gatan som kan anläggas i öppna eller slutna 

lösningar resterande året, ytan kan även vara en säkerhetszon för bildörrar. 

Kantstensparkering med trädplantering ska ordnas på en bred om 2 meter. 

Trädplanteringen kan uppföras med skelettjord för att fördröja och rena 

dagvattnet från gatan. Körbanan dimensioneras med en 6 meter bred körbana. 

En gångbana på 3 meter skapas på den norra sidan. De befintliga träden längs 

Årbygatan, vid Årby IP, ska bevaras även i framtiden, vilket gör att gång- och 

cykelbanan i första steg kan byggas ut på ca 2 meter, även fast detaljplanens 

gång- och cykelbanan går över dem. Det möjliggör att man i framtiden kan 

bygga ut gång- och cykelvägen på 3 meter när träden är för gamla och måste 

tas ner. När träden är för gamla ska de ersättas med nya, då 1 meter norr ut. 

Bussangöring till Årby IP bör ordnas i anslutning till idrottsplatsen. Parkering 

av bussar löses på annan plats i närområdet.  

 

Norra delen av Årbygatan är ca 500 m lång och ska utformas med varierande 

lösningar för att skapa en variation i gaturummet och naturligt sänka 

hastigheten. Vid infarter och utfarter intill de mindre gatorna in i området ska 

en yta om minst 10 meter hållas fri från parkering vilket kan gestaltas genom 

markbeläggningen för att upprätthålla god sikt. 
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Det nordsydliga stråket från befintliga bostadsområdet i Årby till Årby 

naturreservat och Årby IP är ett prioriterat stråk och ska säkerställas med en 

trafiksäker passage över Årbygatan. Passagen ska hastighetssäkras för 

fordonstrafik och utformas på ett sådant sätt att det tydligt framgår att 

fotgängare och cyklister är prioriterade framför fordonstrafiken. Detta är viktigt 

för att säkerställa kopplingen mellan detaljplaneområdet och övriga Årby med 

målpunkter som bland annat Årby naturreservat och Skiftinge. Övriga passager 

placeras på strategiska platser längs sträckan  

 

 
Bild på passagen över Årbygatan som tydligt ska markeras för att skapas trafiksäkra 
passager och bryta upp gatans längd i olika rum. Illustration Enköping kommun. 

 

En cirkulationsplats ska uppföras i den västra delen för att underlätta hämtning 

och lämning till förskolan men även möjliggöra för enklare angöring till 

verksamheterna norr om detaljplanen. 

 

Räddningstjänstens höjdfordon ska få plats att ställas upp vid räddningsinsats 

på gång- och cykelbanan samt på ytan för snöupplag och dagvatten då de 

behöver en yta om 12 x 5 meter. Markbeläggning ska därav väljas som klarar 

räddningstjänstens höjdfordon. Därmed störs fordonet inte av träd eller 

bilparkeringen.  
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 Gatusektion B:B på kvartersgatorna in i området. Illustration VAP 

 

Kvartersgatorna in i planområdet planläggs som GATA. En förgårdsmark 

skapas om 2 meter mot de nya lamellhusen för cykelparkering, 

dagvattenhantering och plantering. En gångbana uppförs om 2,5 meter på båda 

sidorna om körbana. Cyklister hänvisas att cykla i blandtrafik. Körbanan blir 

5,5 meter bred med en kantstensparkering och trädplantering på 2 meter 

framför lamellbyggnaderna vilket ger en bredd på 7,5 meter. Parkering till 

radhusen ske på den egna fastigheten eller i parkeringsgarage vilket gör att de 

kan behöva korsa gångbanan. Radhusen får inte uppföras närmare än 2 meter 

från fastighetsgränsen till gatan för att upprätthålla god sikt i gaturummet.  

In- och utfart till de planerade garagen under kvarteren sker från 

kvartersgatorna i nära anslutning till Årbygatan för att undvika att trafiken leds 

in i området. En in- och utfart får anordnas mot Årbygatan i den östra delen då 

den placeras i ett rimligt avstånd från de nya korsningarna. Infarterna till 

parkeringsgaragen behöver anordnas så att sikten mot gångbanorna blir god när 

man kör in och ut, gångbanan får inte tas i anspråk av fordon.  
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Gaturummen i kvartersgatorna in i området. Illustration Eskilstuna kommun, i 

samarbete med Tyréns, Okidoki! arkitekter, Arkitektstudio Haga, White arkitekter 

och KOD arkitekter. 
 

Gångfartsgata planläggs som GATA1. Mellan den nya bebyggelsen och 

befintliga Årby skapas ett gaturum med en gata som ska utformas som ett 

gångfartsområde. Gatan ska binda ihop områdena med varandra och vara ett 

publikt och rekreativt rum. Gatan är i vissa delar helt bilfri och i dessa 

sektioner möjliggörs endast för gående och cyklister och mer utrymme ges till 

gröna inslag. De bilfria delsträckorna återfinns framförallt i anslutning till 

fyravåningshusens kortsidor, dessa sektioner är planlagda i parkmark för att i 

detaljplanen inte låsa fast den exakta placeringen av gång- och cykelbanan. 

Dessa gång- och cykelvägar ska uppföras på en bredd om minst 3 meter. På 

övriga delsträckor skapas en gata som genom dess reglering och utformning i 

körbanan ska tydliggöra att bilisterna tar sig fram på de gåendes villkor. Dessa 

avsnitt är 5,5 meter breda där gående, cyklister och bilister vistas på en 

gemensam yta. Gatan ska präglas av grönska och ytor för öppna eller slutna 
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dagvattenlösningar ska finnas. 

 

 
Årbygatan. Illustration Eskilstuna kommun, i samarbete med Tyréns, Okidoki! 

arkitekter, Arkitektstudio Haga, White arkitekter och KOD arkitekter. 

 

En förgårdsmark på kvartersmark om ca 3 meter planläggs norr om de 

befintliga husen så att de kan anlägga cykelparkering, dagvattenhantering, 

plantering mm. Framför Notarien 10 regleras en yta om 7 x 18 meter med 

kvartersmark också så att ovannämnda byggnad för återvinning/sophantering 

kan uppföras, men också så att besöksparkering eller parkering för 

rörelsehindrade kan tillkomma framför huset. 

  

En yta om 2 meter för angöringsparkering för de boende skapas mot de 

befintliga husen. Dessa ytor ska fortsatt kunna angöras av räddningstjänstens 

höjdfordon vilket bör beaktas i fortsatt projektering och i materialval.  

 

Ett område med karaktären av ett gångfartsområde på 3,5 meter skapas mellan 

den befintliga förskolan och parkeringshuset för varuleverans till förskolan. 

Gatan ska utformas framförallt för gående och cyklister. 
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Gång- och 
cykelvägar 

Förutsättningar: 

Det befintliga Årby har ett tätt nät av lokala gångstråk, vilka några även får 

cyklas på. Gång- och cykelstråket mot Årby naturreservat går igenom 

planområdet och ansluter till Årbystigen i norr genom en planskild korsning 

under Årbygatan. Längs Årbygatan finns idag en gångbana.  

 

Förändringar:  

 

 
Illustration över de befintliga och kommande gång- och cykelnätet i området. 
Illustration Eskilstuna kommuna. 

 

En av de bärande idéerna är att gång- och cykeltrafiken är prioriterad framför 

bilen i hela området, gatorna bör där med i passager eller i gemensamma ytor 

gestaltas och projekteras för att främja deras framkomst. Den planskilda 

korsningen (tunneln) under Årbygatan kommer att tas bort i samband med 

genomförandet av planen och ska istället ersättas med en hastighetssäkrad 

passage för att prioritera gång- och cykelstråket och därmed trygga oskyddade 

trafikanters framkomlighet. Gång- och cykelstråket kommer sedan passera 

genom den centrala parken vilket sker i parkmark.  

 

Längs med Årbygatan kommer en gång- och cykelbana på 4,5 meter anläggs på 

den södra sidan och knyta an till den befintliga strukturen i området. På norra 

sidan av Årbygatan kommer det möjliggöras för en gångbana på mellan 1,7-2,5 

meter beroende på de befintliga trädens placering. Dessa åtgärder är något som 

går i linje med de inriktningarna och mål som lyfts i kommunens trafik- och 

cykelplan. 

 

På kvartersgatorna inne i planområdet kommer gångbanor att finnas på båda 

sidorna av gatan på 2,5 till 3,5 meter. Cykeltrafiken kommer att ske i 

blandtrafik. 

 

Mellan det nya området och befintliga Årby skapas ett gaturum vilket utformas 

som ett gångfartsområde där gående, cyklister och bilister samsas på samma 

yta. Gatan ska binda ihop områdena med varandra och vara ett publikt och 

rekreativt rum. Gatan är i vissa delar helt bilfri och består då av ett gång- och 
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cykelstråk på minst 3 meter i parkmark.  

 

Mellan radhuskvarteren och lamellerna skapas släpp i form av smitvägar 

genom stadsdelen för att skapa en variation och valmöjlighet i rörelsen. Alla 

släpp ligger på kvartersmark och prickas för att säkerställa att inget får byggas 

där. Vissa av släppen får inte privatiseras och för att säkerställa allmänhetens 

passage införs ett x1 i plankartan. Passagen mellan radhusen är cirka 3,5 meter 

och mellan lamellerna cirka 10,5 meter.  
  
Torget  I planområdet skapas en torgyta som ska bidra till liv och sociala möten i 

stadsdelen. På torgytan möjliggörs för en byggrätt för centrumändamål. 

Byggnaden ska vara en mötesplats i stadsdelen som binder samman boende i 

befintliga stadsdelen med nyinflyttade. Den västra delen av torget planläggs 

som parkmark och torgyta i plankartan. Torget ska utformas grönt med 

stadsodling och planteringar. Olika aktiviteter så som torghandel, skate och 

parkour uppmuntras. Den östra delen av torget planläggs som torgyta och 

parkering. Ytan ska möjliggöra för parkeringsplatser för hämtning/lämning till 

förskolan samt angöring till höghuset. Ytan blir mer hårdgjord än det övriga 

torget men gestaltningen är viktig för att platsen inte ska upplevas som en ren 

trafikmiljö. Ytan ska även kunna hantera dagvattnet och skapa gott lokalklimat. 

 

Gestaltningen av hela torgytan ska hänga samman med material och val av 

utformning. Torgytan ska även samspela med utformningen av höghusets 

utemiljö för att skapa ett enhetligt stadsrum. Ett ökat flöde av människor 

kommer röra sig i stråket över torgytan till och från parkeringsgaraget och 

förskolan och ska bindas samman med aktivitetsstråket.  
  
Kollektivtrafik Kollektivtrafikförsörjning sker längs Torshällavägen och Mälarvägen. Närmsta 

busshållplatser finns inom 150-300 meter söder och sydväst och öster om 

planområdet. Inga förändringar i linjetrafiken planeras i samband med 

genomförandet.  
  
Parkering Förutsättningar: 

Under 2016 genomfördes en parkeringsräkning för hela stadsdelen med syftet 

att få en överblick av nuläget vad gäller antal parkeringar och beläggning. 

Parkeringsräkningen visar på att det inom planområdet finns totalt cirka 800 

parkeringsplatser (innefattar område A, B, C, E, F och U samt garagelängorna i 

figuren nedan). Beräkningen visar att medelbeläggningen på dessa ytor endast 

är ca 30 % (garagelängorna är maxbelagda). 
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Bild över parkeringsplatser i Årby idag. Planområdet innefattar område A,B,C,E,F 

och U samt garagelängorna. Illustration Eskilstuna kommuna. 

 

Förändringar: 

 
Bild som visar vilka kvarter som medger nedgrävda parkeringsgarage och 
parkeringshusets placering i öster. Illustration Eskilstuna kommun. 

Parkeringshusets lokalisering har utretts på olika platser inom och utanför 

planområdet. Den östra delen av planområdet har slutligen valts som den 

lämpligaste placeringen. Placeringen av parkeringshuset har valt till den mest 

bullerutsatta platsen i området och byggnaden bedöms kunna fungera som ett 

bullerskydd för resterande bebyggelse samt förskolegården i öst.  
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Elevation över parkeringshuset. Illustration White. 

Cirka 450 parkeringar återskapas i parkeringshuset. Parkeringarna i 

parkeringshuset syftar till att lösa parkeringsbehovet för delar av de befintliga 

bostäderna i Årby samt för de nya bostäderna i höghuset, besökare och 

framtida verksamheter i stadsdelen. Parkeringshusets placering i den östra 

delen av planområdet innebär att befintliga bostäder i den västra delen kommer 

få en längre sträcka mellan parkering och bostad än vad de har idag. Utifrån 

Eskilstuna kommunens Parkeringstal i förändring anses cirka 400-500 m, 

undantaget personer med rörelsehinder som kräver kortare avstånd, som ett 

acceptabelt avstånd mellan en bostad och parkeringsplats. Avståndet mellan 

befintliga bostadshus och det nya parkeringshuset blir som högst 500 m. Det 

kommer även efter planens genomförande vara möjligt att angöra de befintliga 

byggnaderna vid behov.  

 

 

 
Elevation över parkeringsgaraget under förskolan i öster. Illustration Tyréns. 

Boendeparkering för den nya exploateringen ska till största del lösas på 

kvartersmark i nedgrävda garage. Markparkering tillåts inte [n2], förutom i den 

nordvästra delen där äldrevård, trygghetsboende och förskola planeras. Där 

planbestämmelsen n2 förekommer får enbart cykelparkering och parkering för 

rörelsehindrade anordnas i markplan. 

 

Planen medger för parkering i nedgrävda garage under två av radhuskvarten 

och under del av den befintliga förskolegården i öst. In- och utfart till de 

nedgrävda parkeringsgaragen ska ske ifrån kvartersgatan i nära anslutning till 

Årbygatan för att inte leda in trafiken i området. En in- och utfart mot 

Årbygatan tillåts i östra delen. Plankartan regleras så att parkeringsgaragen kan 

uppföras som en 3D-fastighet. Parkering för rörelsehindrade ska kunna 

anordnas till de nya bostäderna inom 25 meters till närmaste entré, parkering 

för rörelsehindrade ska lösas inom kvartersmark. Höghusets möjlighet att 
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anordna parkering för rörelsehindrade ska ske i parkeringshuset närmast 

höghuset. 

 

Radhusen i det västra delen ska lösa parkering på den egna fastigheten.  

Radhusen i östra kvarteret ska lösa parkeringen i parkeringsgaraget under 

förskolegården. Till äldreboendet i västra delen ska viss parkering kunna lösas 

på kvartersmark och resterande i nedgrävt garage under skivhuset som är 

placeras längst västerut. Utformningen av parkeringsytan som även ska 

innehålla varutransporter ska utformas så att genomfartstrafik inte uppmuntras 

förbi cirkulationsplatsen.  

 

Generellt tillåts parkeringsgaragen på kvartersmarkerna att placeras + 1 meter 

över angränsande gata [n1]. 

 

Gällande riktvärden för parkeringsbehov utgår från Parkeringstal för 

Eskilstuna i förändring antagen av stadsbyggnadsnämnden 2016-01-18. 

Parkeringstalen är baserade på fyra typområden A, B, C och D. Stadsdelen 

bedöms som stadstyp B vilket innebär ett parkeringstal på 0-9 bilplatser per 

1000 kvm BTA. För cykelplatser gäller 30-35 per 1000 kvm BTA. 

Parkeringstalet för bilparkering kan bli högre eller lägre beroende på 

exploateringens läge, målgrupp eller vilka åtgärder som byggherren genomför 

för att gynna gång, cykel och kollektivtrafik som det främsta färdmedlet. För 

de kontorslokaler som planeras i området gäller 5-11 bilplatser per 1000 kvm 

BTA samt 30 cykelplatser per 1000 kvm BTA för stadstyp B. 

 

 
Elevation för parkeringsgarget under parkmarken. Illustration Okidoki. 
 

I ett av kvarteren tillåts en parkeringsanläggning under parken [(P1)]. Likt ovan 

tillåts parkeringsgaraget bli en 3D-fastighet där allmän platsmark tillåts ovan 

mark och kvartersmark - Parkering – tillåts under mark. Fastighetsgränsen 

mellan parken och garaget bör vara i tätskiktet, vilket ungefär ligger på en höjd 

om +9,7 meter. Parkeringsgaraget tillåts att placeras + 1 meter över 

angränsande gata vilket gör att parken skall förses med ramper och trappor. 

Söder om parken kommer en lätt sluttning skapas för att inte skapa en 

privatiseringskänsla av parken. Sluttningen väter mot aktivitetsstråket som med 

fördel kan gestalts med trappor som tillåter sittplatser i söderläge. 

 

Längs med Årbygatan och kvartersgatorna i området kommer det möjliggöras 

för längsgående gatuparkering i kombination med trädplantering och annan 

grönska. Gatuparkeringarna regleras för huvudsakligen besökare till området. 

Angöringsparkeringar kommer även att tillåtas längs gågatan till de befintliga 

husen.  
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Angöring samt parkering för hämtning och lämning till den östra förskolan sker 

på torgytan. För den västra förskolan sker hämtning och lämning längs 

Årbygatan i en längre parkeringsficka. 
  
Trafikåtgärd på 
väg 53 

I anslutning till utfarten från Årbygatan ut mot Väg 53 ska åtgärder genomföras 

för att motverka att fordonstrafik som kommer från Årbygatan och ska ut på 

väg 53 använder sig av vägrenen som accelerationsfält. Väg 53 ansluter mot en 

busshållplats, vilket gör att bilister använder sig även av busshållplatsen som 

påfartsramp. Detta beteende bedöms kunna kan leda till incidenter och med ett 

ökat trafikflöde anser Trafikverket att en åtgärd bör genomföras. 
  

Störningar  
  
Buller  Bakgrund 

Den nya bebyggelsen kommer att påverkas av bullerstörningar från väg. E20 

och Mälarvägen ligger i direkt anslutning till planområdet och är dominerande 

bullerkällor. Ny bebyggelse kommer alstra viss ny biltrafik i området. 

Parkeringen är tänkt att lösas i ett parkeringsgarage samt i nergrävda garage 

med infarter i utkanten av området så att biltrafiken in i området blir så liten 

som möjligt. E20 trafikeras av ca 14 430–18 900 fordon ÅDT. Mälarvägen av 

ca 22 050 fordon ÅDT. Årbygatan av ca 1 850 fordon ÅDT.  

 

Gällande bedömningsgrunder  

Enligt senaste trafikbullerförordningen (Svensk författningssamling SFS 

2015:216 med ändring t.o.m. 2017:359, Förordning om trafikbuller vid 

bostadsbyggnader) som trädde i kraft 2015-06-01 och ändringar 2017-07-01 

bör riktvärden för buller från vägtrafik och spårtrafik vid nybyggnation av 

bostäder inte överskrida 60 dBA ekvivalent nivå vid fasad samt 50 dBA 

ekvivalent nivå och 70 dBA maximal nivå vid uteplats. För bostäder om högst 

35 kvadratmeter gäller att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent nivå 

vid fasad. Inomhus gäller Boverkets byggregler, BBR21 som föreskriver 30 

dBA ekvivalent och 45 dBA maximal nivå. Om bullernivåerna ändå överskrids 

bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 

dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och minst hälften av 

bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte 

överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 

 

Buller inom planområdet 

Efterklang, F.D ÅF- Infrastructure AB, (2018-08-08, uppdaterad 2020-06-30) 

har fått i uppdrag att ta fram en trafikbullerutredning i syfte att kartlägga 

ljudnivåer orsakade av omgivningstrafik. På några platser överstiger 60dBA 

ekvivalent ljudnivå men med god utformning av planlösningarna kan man få 

lägenheter med bullerskyddande sida i samtliga lägen. En gemensam uteplats 

kan lösas i alla lägen på innergårdarna som blir lägre än 70 dBA maximal 

ljudnivå respektive 50 dBA ekvivalent ljudnivå.  
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Karta över den ekvivalenta ljudnivån från vägtrafiken. Illustration ÅF- Infrastructure. 

 
Karta över den maximala ljudnivån från vägtrafiken. Illustration ÅF- Infrastructure.  

 

Den nordliga skivhusbebyggelsen ut mot Årbygatan utsätts för ekvivalenta 

bullernivåer på upp till 63 dBA. Vid de mest utsatta fasaderna uppnås även 

maximala ljudnivåer upp till 79 dBA. Fasaderna som utsätts för mer buller än 

riktvärdena på 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad ska utformas med en 

bullerskyddad sida för minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet [m1]. 

Alternativet är att lägenheter om högst 35 kvm byggs där ekvivalenta ljudnivån 

är högst 65 dBA.  
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Bild över den ekvivalenta ljudnivån från vägtrafiken på fasaderna. Illustration ÅF- 
Infrastructure. 
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Bild över den maximala ljudnivån från vägtrafiken på fasaderna under natten. 

Illustration ÅF- Infrastructure. 
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Illustration hur skivhusen kan utformas utifrån planbestämmelsen m1. Illustration ÅF- 

Infrastructure. 
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Höghuset utsätts för högre bullernivåer då det är placerat nära trafikerade 

vägar. Den ekvivalenta ljudnivån beräknas högst få 69 dBA på den östra 

fasaden, och den maximala beräknas högst få 80 dBA under natten på delar av 

fasaden.  

 

 
 Ekvivalent ljudnivå på punkthuset från vägtrafiken på fasaderna. Illustration ÅF- 

Infrastructure. 

 

 
Maximal ljudnivå vid fasad för punkthuset under natten. Illustration ÅF- 
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Infrastructure. 
 

 
Planlösningen på punkthuset och den högsta ekvivalenta ljudnivån (observera att den 
skärmande effekten av balkonger ej beaktas i beräkningen i bilden). Illustration ÅF- 

Infrastructure.  

 

Om bostäder ska uppföras behöver huset utformas så att bullerdämpande sidor 

skärmar av bullret. Vidare behöver huset utformas så att lägenheter kan bli 

genomgående där minst hälften av bostadsutrymmena vetter mot bullerskyddad 

sida. Alternativt kan mindre lägenheter om högst 35 m2 placera vid fasader med 

en ekvivalent ljudnivå om högst 65 dBA. Trapphus, hissar och korridorer bör 

placeras mot de mest bullerutsatta sidorna. Alternativt kan kontor eller dylika 

verksamheter placeras vid bullerutsatta fasader. På plankartan regleras detta 

genom planbestämmelsen m1 - För lägenheter större än 35 m2 ska minst 

hälften av bostadsrummen ha tillgång till bullerdämpad sida. Enligt framtagen 

utredning (Efterklang 2020-06-30) bedöms lägenheterna kunna utformas så att 

minst hälften av bostadsutrymmena vetter mot bullerskyddad sida, alternativt 

har en bostadsarea om högst 35 m2.  

 

Till följd av att flertal balkonger kommer utsättas för ekvivalenta ljudnivåer 

som överskrider 50dBA reglerar plankartan att Gemensam uteplats ska 

uppföras och utföras så att de utsätts för högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå 

[m2]. Förslag på placering av uteplats kan var terrasser mot förskolan i enlighet 
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med bilden nedan. Enligt framtagen bullerutredning överstiger inte dessa ytor 

50dBA (se bild ovan). Den exakta placeringen av gemensam uteplats till 

punkthuset utreds vidare inför bygglovet. 

Illustration vart gemensamma uteplatser kan placeras på höghuset och den 

ekvivalenta och maximala ljudnivån. 
 

Enligt framtagen bullerutredning kan god ljudmiljö inomhus erhållas med 

stängda fönster genom lämpliga val av fönster och uteluftdon. Observera att 

ljudkraven varierar med fönsterstorleken, rumsstorlek, val av ventilation och 

ytterväggskonstruktion. Framtagande av ljudkrav och granskning av yttervägg 

kan göras i den fortsatta projekteringen. 

 

För fasader där ljudnivån överstiger 65 dBA (höghuset) är ljudnivån så hög att 

det sannolikt kommer begränsa fönsterstorlekar, påverka val av yttervägg samt 

val av balkongdörrar. Där höga ljudkrav tillkommer bör t.ex. balkongdörrar 

utföras inåtgående och tunga ytterväggar är att föredra, alternativt krävs stora 

väggtjocklekar med fler skivskikt än i ”normala” utfackningsväggar. 

 

En förskolegård ska ha ekvivalent ljudnivå på 50 dBA på de delar av 

skolgården som avsedd för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Övriga ytor 

inom skolgården kan ha 55 dBA. Maximal ljudnivå är 70 dBA. I samband med 

att man uppför bebyggelse runt den befintliga Årbygatans förskola kommer 

ljudnivåerna på förskolegården att förbättras.  

 

Den vänstra bilden visar den ekvivaenta ljudnivån vid den nya förskolan i västra delen 
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av planområdet. Den högra bilden visar den ekvivalenta ljudnivån vid Årbygatans 
förskola i den östra delen av planområdet. Illustration ÅF- Infrastructure 
 

Den nya förskolan i västra delen av planområdet kommer ha en ljudnivå på 50-

55 dBA på hela skolgården. Årbygatans förskola i östra delen av planområdet 

har en ekvivalent ljudnivå på under 50 dBA på stora delar av den västra sidan 

av byggnaden. Vilket även är den sidan av skolgården som kommer nyttjas till 

största del för lek, vila och pedagogisk verksamhet. På den östra sida där 

angöring och varutransporter ska ske uppgår värdet till 55-60 dBA. Den 

maximal ljudnivå överskrider inte 70 dBA vid någon av förskolorna. 

  
  
Risker Strax väster om planområdet finns ett ställverk lokaliserat. Ställverk och 

kraftledningar medför en risk för exponering av elektromagnetisk strålning. I 

Sverige fördelas ansvaret för hälsofrågor med anknytning till magnetfält på 

fem myndigheter – Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, 

Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten. Myndigheterna genomför 

mätningar, utvärderar forskning inom området, ger råd och rekommendationer 

och tar fram föreskrifter. 

 

Eftersom hälsoeffekter från magnetfält på lång sikt inte kan uteslutas har 

myndigheterna valt att rekommendera en viss försiktighet, både for 

allmänheten och i arbetslivet. Myndigheterna ger följande rekommendationer 

vid samhällsplanering och byggande, om de kan genomföras till rimliga 

kostnader: 

 

- Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra 

elektriska anläggningar sa att exponering for magnetfält begränsas. 

- Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära 

elanläggningar som ger förhöjda magnetfält. 

- Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses 

normalt i hem, skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer.  

 

Myndigheterna har, enligt Svenska kraftnät, inga satta gränsvärden för 

magnetfält. Svenska kraftnät har istället utgått från en policy för 

magnetfältsnivåer för deras ledningar. Enligt myndighetens magnetfältspolicy 

ska planering av nya ledningar se till att magnetfälten normalt inte överstiger 

0,4 mikrotesla där människor varaktigt vistas. Valet av försikthetsnivå i policyn 

utgår från de samlade forskningsresultatet som finns.  
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Uträkning av elektromagnetiska fält från ställverket väster om planområdet. 

 

Med hjälp av ställverksinnehavaren har kommunen tagit fram en beräkning för 

magnetfälten. I bilden ovan visas magnetfält på y-axeln. X-axeln anger avstånd 

från den yttersta fasen på ledningen (130 kV) som är närmast den berörda 

fastigheten. I kartbilden vid beräkningstvärsnittet är ledningen inritad som 

kabel, men i verkligheten så är den utförd som luftledning hela vägen in mot 

stationen. Negativa x-värden visar magnetfältets utbredning mot berörd 

fastighet. Den berörda fastigheten är belägen ca (-)85 m från den närmaste 

ledningen. I bilden ovan visas magnetfält vid brösthöjd (1,5 meter) på y-axeln.  
 

Vid (-)10 meters avstånd skulle exponeringen uppgå till 0,4 mikrotesla. Vid ett 

avstånd på 85 meter visar beräkningen att exponeringen för elektromagnetiska 

fält uppgår till 0,02 mikrotesla vid en höjd på 1,5 meter. Enligt gällande 

detaljplan (Plannummer 1349, Ärendenr 2005-10235) för ställverkets fastighet 

kan anläggningen utökas till ett avstånd om cirka 35 meter från föreslagen 

bebyggelse. Vid (-) 35 meters avstånd skulle exponeringen uppgå till ca 0,1 

mikrotesla vid brösthöjd enligt uträkningen. Avståndet från ställverkets 

nuvarande lokalisering och dess möjlighet att utökas bedöms därför som 

acceptabla ur frågan om exponering av elektromagnetiska fält.   
  
 Teknisk försörjning 
  
Vatten och 
avlopp 

Vatten och avloppsledningarna går idag i stråket norr om de befintliga 

byggnaderna och i delar av Årbygatan. Större ledningarna går även under det 

planerade torget och vidare upp mot Skiftinge. Ingen ny bebyggelse placeras 

ovanpå dessa ledningar och ett skyddsavstånd på 6 m finns runt ledningarna 

införs i plankartan. Dessa ledningar får en U1 bestämmelse i plankartan på 

kvartersmark. Ett grönt aktivitetsstråk planeras ovan några av dessa ledningar 

vilket måste beaktas i gestaltningen.  

 

Ledningar går även i gång- och cykelstråket under tunneln i Årbygatan och 

slutar vid Årby IP, dessa ledningar kommer behöva flyttas då tunneln tas bort.  
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Vidare studier behöver göras för att se hur nya ledningar kan placeras i 

området. 
  
El, tele, 
bredband och 
värme 

Idag går det en fjärrvärmeledning genom området som kommer behöva tas bort. 

Inom planområdet finns flera elledningar som med stor säkerhet kommer att 

behöva flyttas. I Årbygatan går en elledning för gatubelysningen som delvis 

behöver flyttas i samband med ombyggnation av gatan.  

 

I den östra respektive västra delen av planområdet placeras två 

transformatorstationer som i plan regleras med E- Teknisk anläggning.  
  
Avfall Avstånd från byggnadernas avfallsstationer till sopbilen får inte överstiga 30 

meter. Lutningen på gatan får inte vara mer än 12 %. Vid anläggande av en 

vändplan ska diametern vara minst 18 meter för att en sopbil ska kunna svänga. 

Sophusens exakta placering i tillkommande bebyggelse hanteras i bygglovet.  
  
Dagvatten och 
skyfall 

WRS AB har på uppdrag av Eskilstuna kommun tagit fram en 

dagvattenutredning (2018-05-16) för det aktuella planområdet.  

Utredningen har utgått från strukturplanen för området. Syftet med 

dagvattenutredningen är att visa på hur dagvatten kan hanteras inom 

planområdet och ta fram lämpliga alternativ för dagvattenhantering som 

uppfyller kraven på rening och fördröjning enligt kommunens gällande policy.  

 

Området kan delas in i två delavrinningsområden, ett östligt och ett västligt. I 

dagsläget leds majoriteten av dagvattnet åt väster via ledningsnät i Årbygatan 

och i den cykelväg som går längs planområdets södra gräns. Det östra 

delavrinningsområdet leds ner i dagvattennät i östra delen av Årbygatan och 

vidare i ledning i Mälarvägen. Båda ledningsnäten har utlopp i Eskilstunaån. I 

områdets nuvarande lågpunkt, cykeltunneln, finns en pumpstation som kommer 

att tas bort i samband med genomförandet av planen då gång- och cykeltunneln 

tas bort.  

 

 
Befintligt dagvattensystem och dess flödesvägar. Illustration WRS. 

För att inte öka det avrinnande flödet från området eller områdets påverkan på 

recipienten genom dagvattnet behövs åtgärder för fördröjning och rening. 
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Eskilstuna kommun har för planområdet ambitionen att flödet ej får vara högre 

än flödet från motsvarande yta från naturmark vid ett 20-års regn. För att klara 

de krav och ambitioner som angetts så föreslår dagvattenutredningen att 

anläggningar för dagvatten dimensioneras för att magasinera och rena 12 mm 

nederbörd, vilket motsvarar ca 80 % av årsnederbörden. 

 

Allmän platsmark: 

Vägar är den största källan till föroreningar inom planområdet och därför 

föreslås att anläggningar som utjämnar väg/gatudagvatten dimensioneras för 

utjämning av 20 mm för att ytterligare minska föroreningsbelastningen.  

 

Den allmänna platsmarken består enligt planförslag av gator, parkytor mellan 

flerfamiljshusen, odlingsytor och ett torg i östra delen av planområdet samt 

ytterligare parkmark i västra delen av området. För att ta hand om dagvattnet 

från den allmänna platsmarken föreslås att så mycket som möjligt av ytan 

konstrueras som grön, alltså med gräsmatta eller annat genomsläppligt ytskikt. 

På så sätt kan de 12 mm fördröjas utan ytterligare dagvattenåtgärder. Detta 

gäller framförallt parker och torgområdet i östra delen av området. Det kan 

även skapas mångfunktionella ytor som kan utnyttjas som aktivitetsytor och 

som tillfälliga dagvattenmagasin. 

 

Dagvatten från gång- och cykelvägen som går längs planområdets södra gräns 

kan i grunda ytliga diken ledas väster ut, till ett större svackdike i parkmarken i 

väster. Parkmarken som planeras i sydvästra hörnet av planområdet är nedsänkt 

där en öppen kommunal dagvattendam kan skapas, vilken kan utnyttjas som en 

buffrande volym vid höga nederbördsmängder (skyfall).  

 

 
Exempel på hur parkmarken i söder kan användas för dagvatten och skyfall 

 

Norra delen av Årbygatan utgörs idag av en lång raksträcka som med sin 

utformning uppmuntrar till högre hastigheter. Farthinder kan med fördel 

kombineras med dagvattenhantering i form av så kallade ”parklets” med 

nedsänkta växtbäddar.  
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Exempel på dagvattenhantering i gatumiljöer. 

Dagvatten från Årbygatan och övriga lokalgator kan även utjämnas och renas i 

skelettjordar med träd. Träd som planteras i stadsmiljö har ofta dåliga 

förutsättningar under markytan för att utveckla rotsystemet. Rotmiljön behöver 

vara porös för att skapa förutsättningar för gasutbyte, samt innehålla 

näringsämnen och vatten för tillväxt. Med så kallad skelettjord (makadam, t.ex. 

90 - 150 mm) under den ”normala” planteringsytan skapas en fördelaktig 

tillväxtzon för rotsystemen. Den porösa zonen kan anläggas under gång och 

cykelvägar och under parkeringsplatser.  

 

Anläggningar som tar hand om dagvatten från allmän platsmark och gata 

rekommenderas att dimensioneras för 20 mm nederbörd. Det innebär att för 

100 m2 asfalterad gata behövs då minst 4 m2 växtbädd. Skelettjordar har som 

beskrivits ovan ett minsta krav att ha en volym på minst 15 m3 per träd, vilket 

gör att varje träd kan utjämna dagvatten från 200 m2 asfalterad gata. 

 

Plankartan säkerställer stora ytor för hantering av dagvatten genom bland annat 

bredden på gator så träd i skelettjord eller andra dagvattenlösningar kan 

tillkomma (se kapitel Gator och trafik för föreslagna gratislektioner.) och 

mängden parker och torg. 

 

För att säkerställa en skyfallshantering är gatorna höjdsatta enligt 

förprojekteringen nedan. Höjdsättningen är tilltagen för att kunna leda bort 

större mängder vatten (>20 årsregn) från kvartersmarken. 

 

 
Uttdrag ur förprojekteringen av vägarna inom planområdet ©VAP 
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Kvartersmark: 

Inom kvartersmark planeras det för radhus och flerbostadshus, parkeringshus 

samt äldreboende/förskola. Gemensamt för de tre förstnämnda är att det 

generellt inte finns så mycket markyta att tillgå för dagvattenhantering. För 

dessa är det viktigt att fokusera på yteffektiva lösningar i marknivå samt 

flödesutjämnande åtgärder på takytor.  

 

 
Principer för dagvattenhantering i det västra radhuskvarteren. Illustration 
Arkitektstudio Haga. 

Radhusen har möjlighet att byggas ovan på ett bjälklag då nedgrävda 

parkeringar planeras under radhusområdena. Vid detta scenario blir infiltration 

omöjligt. Därför måste dagvattenmagasin skapas ovanpå bjälklaget istället. Vid 

projektering är det viktigt att beakta den extra vikt och eventuella höjd det 

innebär. Radhusen består av tre typytor – takyta, parkering och gårdsyta. För 

att klara att utjämna 12 mm inom varje radhusfastighet krävs ett utjämnande 

magasin om en kubikmeter. Den största delen dagvatten alstras från takytan. 

Dagvatten från radhustomter föreslås fördröjas och renas i överbyggda gårdar 

och genomsläpplig beläggning på den egna fastigheten. Utkastare från tak kan 

leda vatten till intilliggande gröna ytor, detta är även lämpligt vid byggnader 

för förskolor och äldreboende. Parkeringsytor inom kvartersmark, till exempel 

för radhusen kan anläggas med genomsläpplig beläggning.  

 



Eskilstuna kommun   61 (69) 

    
    

    

 

 

 
Principer för dagvattenhantering i det östra kvarteret. Illustration Tyréns. 

Den planerade förskolan och äldreboendet har tillgång till relativt stora 

grönytor och därmed goda möjligheter att utjämna dagvatten. Utjämningen kan 

ske på flera olika sätt och i olika kombinationer av anläggningar och beskrivs 

noggrannare i dagvattenutredningen. 
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Principer för dagvattenhantering vid förskolan/äldreboendet i väster. Illustration 
KOD arkitekter. 
 

Vid flerfamiljshusen är andelen markytan, jämfört med takytan, betydligt lägre 

än för radhusen. Dagvattenutredningen rekommenderar att dagvatten utjämnas 

i gröna tak/väggar eller i yteffektiva anläggningar i marknivå (växtbäddar) eller 

genom en kombination av dessa båda typer av anläggningar. Parkeringshusets 

stora takyta gör att förutsättningarna för dagvattenhantering till byggnaden 

liknar dem för flerbostadshusens. 
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Principer för dagvattenhantering i ett av det västra kvarteret. Illustration Okidoki! 

arkitekter 
 

Flerfamiljshusen kan därigenom hantera dagvatten genom att (1) kvartersmark 

mot gatan blir hårdgjord yta med marksten i mönster, med en lutning på 2–3% 

mot rännstensbrunn. (2) Kvartersmarken i gång- och cykelpassage, samt ytan 

mot allmän park, bör gestaltas med genomsläpplig beläggning som hjälper till 

att fördröja dagvattnet. Betongsten med rombformade hålrum kan vara 

återkommande mönstret i sockeln. (3) Vidare bör 0,3 meter djupa nedsänkta 

växtbäddar med dräneringsledning som samlar in och magasinerar dagvatten 

uppföras. I Växtbäddarna kan högt gräs planteras och lökväxter, dessa växter är 

även tåliga och klarar hög vattenbelastning samt långa perioder av torka. (4.) 

På taken kan 10 cm tjockt örtsedumtak bidra till att ta hand om dagvattnet från 

taket. (5) Husen i söderläge kan kombinera solceller i kombination med grönt 

tak. 
  

De redovisade åtgärderna ovan ges alla utrymme att uppföras i planen genom 

placering av byggrätter och begränsningar i markens nyttjande [Prick- och 

korsmark]. Vidare reglerar planen, som också redovisats i tidigare kapitel, att 

släpp skapas mellan de nya byggrätterna. Släppen gör att vatten inte stängs inne 

i kvarterna, utan istället har möjlighet att rinna ut på angränsande gator vid 

skyfall.  
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Räddningsväg 
och 
uppställnings 
yta för 
räddnings 
tjänstens 
höjdfordon 

Räddningsinsatser ska möjliggöras enligt BBR 5:71 som säger att byggnader 

ska utformas så att räddningsinsatser är möjliga att utföra med tillfredställande 

säkerhet. 

 

Uppställningsytan för räddningstjänstens höjdfordon kräver en hårdgjord yta 

med minimimåtten 5 meter bredd och 12 meter längd. Avståndet till fasaden 

från höjdfordon får vara minst 4 meter och maximalt 9 meter. Gatorna ska 

därmed utformas så att uppställning av räddningstjänstens höjdfordon 

möjliggörs. Högsta höjd vid utrymning vid höjdfordon är 23 meter till 

underkant fönster eller överkant balkongräcke. Är avståndet till fasaden eller 

byggnaden högre är alternativet att byggnaderna uppförs med tr2-trapphus. 

Bedömningen om uppställningsyta för räddningstjänstens höjdfordon ska 

anläggas vid gata eller om tr2-trapphus byggs görs i bygglovsprövningen. 

 

Planavdelningens bedömning är att höjdfordonet kan komma åt alla befintliga 

och nya byggnader från gatorna i området förutom höghuset som måste 

uppföras med tr1- trapphus. Detta förutsatt att burspråk/balkonger längs 

Årbygatan inte upptar för stor del av fasadlivet så att räddningstjänstens 

höjdfordon inte kommer till.  

  

Gång- och cykelbanorna i parkmark ska utformas så att räddningstjänstens 

fordon kan köra på dem för att möjliggöra angöringen till de befintliga husen. 

Val av material ska beaktas så att de klarar fordonens tyngd. Räddningsvägen 

kan i vissa fall samnyttjas med angöring för boende i de befintliga husen. 

Plankartan regleras med Räddningsväg1 i vissa av parkerna för att säkerställa 

att räddningsvägar skapas. Exakta placeringen av körbanan behöver studeras 

vidare under projekteringen av vägarna och parkerna.  
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GENOMFÖRANDE 
 Genomförandebeskrivningen har till syfte att redovisa de organisatoriska, 

fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att 

åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Denna beskrivning tar upp principiell ansvarsfördelning och möjligheter till 

genomförande av detaljplanen. 

 
 Organisatoriska frågor 
  
Tidplan Augusti-september 2018 

April-maj 2020 

Augusti 2020 

September 2020 

 

Samråd 

Granskning 

SBN antar detaljplanen 

Detaljplanen vinner laga kraft förutsatt att den inte 

överklagas. 
   
Genomförande-
tid 

Genomförandetid är fem år från det att detaljplanen vinner laga kraft. 

  
Huvudmanna-
skap 

Eskilstuna kommun är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. 

  
Ansvars-
fördelning 

Exploatören projekterar, utför och bekostar samtliga arbeten som ska utföras 

inom kvartersmark inklusive eventuell flytt av ledningar eller andra 

anläggningar samt sanering av eventuell förorenad mark. 

 

Eskilstuna kommun projekterar, utför och bekostar anläggande, drift och 

underhåll av allmän platsmark så som gator, torg och park. 

 

Eskilstuna Energi och Miljö AB projekterar, utför och bekostar anläggande 

samt drift och underhåll av vatten-, dagvatten- och avloppsledningar, 

fjärrvärmeledningar fram till anslutningspunkt. 

 

Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB projekterar, utför och bekostar 

anläggande, drift och underhåll av elledningar med nödvändiga anläggningar 

fram till anslutningspunkt. 
  
Markanvisning
savtal 

Markanvisningsavtal ska upprättas mellan Eskilstuna kommun och respektive 

exploatör för att reglera kostnaderna för genomförandet av detaljplanen. 

Avtalen ska vara tecknade innan detaljplanen antas. Exploatören svarar för 

samtliga anslutningsavgifter. 
  
 Fastighetsrättsliga frågor 
  
Berörda 
fastigheter 

Kommunen är ägare till fastigheterna Eskilshem 4:1, Valhalla 1:1 och Notarien 

7 – 18. Fastigheterna Notarien 7 – 12 är upplåtna med tomträtt. Tomträtterna 

till Notarien 7 – 9 och 11 – 12 ägs av Graflunds Byggnads AB och tomträtten 

till Notarien 10 ägs av bostadsrättsföreningen Årby nr 4. Berörda markområden 

på dessa fastigheter är i nuläget gata i området och utfartsområden till 

Årbygatan. 
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Fastighets-
bildning 

Fastighetsbildningsåtgärder i form av framförallt fastighetsreglering och 

avstyckning krävs för planens genomförande. Eskilstuna kommun ansöker om 

fastighetsreglering/fastighetsbildning för respektive exploatörs projekt. 

Exploatören bekostar. Ytterligare fastighetsbildning inom respektive 

exploateringsfastighet ansvarar och bekostar exploatören. 

 

För att möjliggöra passering till stadskärna, parkeringar och grönområden 

avses servitut bildas vilka ger de nya fastigheterna rättigheten att nyttja väg 

genom det befintliga Årby. Även möjligheten att nyttja väg genom de nya 

fastigheterna för boende i befintliga Årby måste tillgodoses genom bildandet 

av servitut. 

 

Fastigheterna Notarien 7 – 12 är upplåtna med tomträtt. Eskilstuna kommun 

ansöker om och bekostar nödvändig fastighetsbildning samt upprättar avtal, om 

möjligt, med berörda tomträttsinnehavare. 

 

Där detaljplanen möjliggör parkeringsgarage ges möjlighet till 3D-

fastighetsbildning. Markåtkomsten kan även lösas med servitut. 

Konstruktionen under mark måste tillåta sedvanlig vistelse ovan mark. 

Eskilstuna kommun ansöker om behövlig fastighetsbildning avseende en 

exploateringsfastighet för respektive exploatör som respektive exploatör 

bekostar. 

 

Det planerade parkeringshuset, beläget i planens nordöstra del, angivet med 

markering P2KC, kan bestå av en parkeringsdel och en kontorsdel. Framtida 

fastigheter ges möjlighet till 3D-fastighetsbildning. Detta innebär att 

parkeringshuset kan bestå av en registerfastighet som omfattar kontor och en 

registerfastighet som omfattar parkering. Kommunen ansöker om nödvändig 

fastighetsbildning. 

 

All allmän platsmark inom detaljplanen ska överföras till lämplig kommunägd 

närliggande mark. 

 

Kommunen ansvarar för framtida drift och skötsel av x1-områden. 
  
Ledningsrätt Respektive ledningshavare ansvarar för ledningsrätt eller annan rätt som över 

tid säkerställer rätten att anlägga, underhålla och förnya ledningar. 
  
Fastighetsplan Gällande tomtindelningen 0484K-1478C ska upphävas inom 

detaljplaneområdet samtidigt som detaljplanen vinner laga kraft. 
  
Övrigt Exploatörerna ansvarar för och bekostar dagvattenanläggningar på 

kvartersmark. 

 
  
 Ekonomiska frågor 
  
Kostnader Detaljplanen bekostas av Fastighet och Exploateringskontoret vilket regleras 

genom planavtal. 
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Exploatören ansvarar för och bekostar all byggnation på och för anläggningar 

inom kvartersmark. 

 

Eskilstuna kommun ansvarar för och bekostar utbyggnaden av allmänplats 

mark. 

 

Se nedan under tekniska frågor och ovan kring hantering av dagvatten. 

Åtgärder för dagvattenhantering inom kvartersmark utförs och bekostas av 

exploatören. 

 

Eventuell flytt av ledningar på kvartersmark bekostas av berörd exploatör. 

Detta gäller även för sanering av eventuell förorenad mark inom kvartersmark. 

 

Ansökan hos Lantmäterimyndigheten om ledningsrätt eller övrigt 

inskrivningsärende utförs och bekostas av berörd ledningsägare. Detta gäller 

även E-område. 

 

All allmän platsmark inom detaljplanen ska överföras till lämplig kommunägd 

närliggande mark. Ansökan om fastighetsreglering utförs och bekostas av 

Eskilstuna kommun. 

 

Som en konsekvens av planens genomförande behöver en återvinningsstation 

flyttas från fastighet Notarien 15. En oberoende värderingen ska ske av 

befintlig byggnad och ekonomisk ersättning utgå. Kommunen ersätter värdet 

av befintlig byggnad som används som återvinningsstation. Detaljplanen 

möjliggör en lämplig ersättningsplats i närhet av befintlig placering och i nära 

anslutning till bostadsbyggnaden norra sida.  

 
  
 Tekniska frågor 
  
El Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB (EEM) är områdeskoncessionär och 

ansvarar för anläggande samt drift och underhåll av elledningar fram till 

anslutningspunkt. Kostnaden för anslutning till EEM Elnät:s nät debiteras 

enligt gällande taxa. 
  
Vatten och 
avlopp, 
fjärrvärme, 
bredband 
och avfall 

Eskilstuna Energi och Miljö AB (EEM) ansvarar för anläggande samt drift och 

underhåll av vatten- och avloppsledningar och fjärrvärmeledningar fram till 

anslutningspunkt. Kostnaden för anslutning till EEM:s olika nät debiteras 

enligt gällande taxa. EEM tar hand om avfall mot avgift. 

  
Parkering Parkeringshus planeras för att ersätta befintlig markparkering i rimlig 

utsträckning och täcka det parkeringsbehov som verksamheterna på 

fotbollsplanerna och idrottsplatserna i området skapar. Parkering för 

korttidsbehov och angöring anläggs på allmän platsmark. Exploatörerna 

ansvarar för att anlägga och bygga parkeringsplatser för att täcka 

nybyggnationens behov i enlighet med kommunens antagna parkeringsnorm. 
  
Dagvatten Dagvatten ska hanteras inom respektive registerfastighet. Kapacitet ska finnas 
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för att omhänderta ett 20-årsregn. Höjdsättning ska utföras enligt Svenskt 

Vattens, vid varje tidpunkt gällande publikation. 
  
Geoteknik Området påverkas av sättningar i marken vilket också påverkat det befintliga 

Årby. Utredningar av geotekniken och rekommendationer i sakfrågan bifogas 

planbeskrivningen. 
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 Arbetet med detaljplanen har bedrivits i projektform. Medverkande tjänstemän 

har varit: 

 
 Karin Israelsson  

Magnus Lind 

Joakim Persson 

Harald Nordby 

Peter Jensen-Urstad 

Crafton Caruth 

Mats Jansson 

Åsa Dalhielm 

Michael Eklind 

Sara Kaj 
Magdalena Lindfeldt 

Daniel Ängmo 

Cecilia Söderholm 

Johan Örn 

Lisa Eriksson 

Lars-Uno Nording 

Sofia Berenárd 

Fredrik Eklund 

Gunilla Frenne 

Karin Schött 

Martin Malmgren 

Linus Andersson 

Sara Duvelid 

KLK/Mark- och exploatering 

KLK/Mark- och exploatering 

KLK/Mark- och exploatering 

KLK/Mark- och exploatering 

MoR/Miljökontoret 

ESEM /VA 

ESEM /VA 

ESEM /VA 

EEM /Elnät 

MoR/Räddningstjänsten 

SBF/Utvecklingsenheten 

SBF/Utvecklingsenheten 

SBF/ Projekt- och GIS-avdelningen  

SBF/Planavdelningen 

SBF/Planavdelningen 

SBF/ Gatuavdelningen 

SBF/ Gatuavdelningen 

SBF/ Park och Naturavdelningen 

SBF/ Park och Naturavdelningen 

SBF/Projekt- och GIS-avdelnignen 

SBF/Planavdelningen 

SBF/Planavdelningen 

SBF/Planavdelningen  

 

                                      
                                      

 

 
 Stadsbyggnadsförvaltningen 

Planavdelningen 

 

 

 
 Jacob Lithammer 

Planchef 

Robin Ljunggren Bergström 

Planarkitekt 
   
   

 


