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Sammanställning av 
synpunkter från samråd   

  
 Inledning 
  
Allmänt Sammanställningen av synpunkterna följer ett standardförfarande där inkomna 

synpunkter från detaljplanesamrådet sammanfattas. Samanställningen redovisar 

planavdelningens förslag och motiveringar till hur synpunkterna ska beaktas 

under den fortsatta hanteringen av planärendet. Sammanställningen av 

synpunkterna redovisar ytterligare eventuella förändringar som har gjorts efter 

plansamrådet samt informerar om den fortsatta handläggningen av planärendet. 
  
Samrådskrets Samråd har skett med berörda fastighetsägare, kommunala förvaltningar och 

statliga myndigheter, Länsstyrelsen, Lantmäteriet (ange samrådskretsen) 
  
Plansamråd Planförslaget skickades till berörda fastighetsägare, kommunala 

förvaltningar, statliga myndigheter och hängdes upp i portar/dörrar i 

flerbostadshus inom planområdet. Övriga har informerats via annons i 

lokalpressen. 

Detaljplanen har under samrådstiden varit utställd i foajén i Värjan, Alva 

Myrdals gata 5 och på Medborgarkontoret i Torshälla. Handlingarna har 

också varit tillgängliga på kommunens hemsida. Utställningen pågick från 

och med den 23 april 2019 till och med den 13 maj 2019.  
  
Inkomna 
synpunkter 

35 skriftliga yttranden har inkommit under detaljplanesamrådet, varav 26 

med synpunkter. En sammanfattning över skriftliga inkomna synpunkter och 

planavdelningens svar redovisas nedan. Samtliga skriftliga yttranden finns 

tillgängliga i sin helhet på planavdelningen för granskning. 

 

Interna synpunkter inom Stadsbyggnadsförvaltningen tas inte med i detta 

dokument. 
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 Sammanfattning över inkomna synpunkter  
  
Sakägare 1 1. Den öppna och trivsamma miljön för villaägarna i området kommer drastiskt 

att försämras och stämmer inte alls med den bild av området som fanns när vi 

köpte vårt hus här i området.  

2. Höjden på husen i kvarteret innebär en betydande försämring av kvällssol på 

våran tomt och uteplats.  

3. Höjden på husen vid Tulpanstigen kommer att ha en negativ inverkan med 

avseende på skugga samt bli ett kraftigt ingrepp i områdets karaktär.  

4. Kvarteret på hörnet Karl Hovbergsgatan/Vårvägen kommer att innebära att 

den lummiga karaktären för villaområdet kommer att försvinna.  

5. De tilltänkta husen kommer ha en negativ påverkan på min fastighet, dels för 

insyn från de planerade bostäderna in på min tomt.  

6. Värdet för min fastighet kommer förmodligen att minska i och med att man 

bygger så höga hus så nära min fastighet.  

7. Ökad trafik till området bör utredas med hänseende på miljöförsämring och 

säkerhet. Detta saknas i dagens förslag.  

8. Då antalet parkeringar kommer att minska samtidigt som fler får längre till 

de nya parkeringarna, är risken stor för en lokal parkeringsbrist kommer att 

uppstå längs Vårvägen. Detta då flest bostäder kommer att byggas där 

samtidigt som parkeringsplatser försvinner. 
  
 Svar: 

1. De öppna ytorna med parkering kommer att försvinna. Målet är att 

skapa en tillkommande bebyggelsestruktur som bidrar med trevliga 

miljöer. 

2. I och med att nya byggnader planeras kommer en ökning av skuggning 

att ske. Emellertid har förslaget utarbetats utefter att minimera 

skuggningspåverkan på den omgivande bebyggelsen. 

3. Avsikten med byggnaden i änden av Tulpanstigen är att bidra till och 

stärka områdets karaktär genom att skapa en byggnad som fungerar 

som en nod i Tulpanstigens ände. 

4. Den lummiga karaktären kommer till viss del försvinna. Strävan har 

varit att skapa en tydligare stadsmässig karaktär längs Karl 

Hovbergsgatan och Vårvägen. 

5. Kommunens strategi när det kommer till skapandet av nya bostäder 

handlar om att förtäta för att kunna utnyttja befintlig infrastruktur och 

service. Förtätning medför att invånare kommer att bo tätare i 

tätbebyggda områden. Insynen kommer att öka något. I arbetet med 

framtagandet av detaljplanen har minimering av insyn till befintlig 

bebyggelse eftersträvats. 

6. Fastighetsekonomiska värderingar är inte en planfråga. 

7. I och med att stora delar av parkeringen lokaliseras till mobilitetshuset 

längs Karl Hovbergsgatan beräknas trafiken in i området inte att öka. 

8. Parkeringen kommer att följa Eskilstuna kommuns parkeringsnorm. 

Behovet av parkering för den befintliga bebyggelsen kommer att 

ersättas. 
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Sakägare 2 1. Information 

 

Vi bor i den villa som kommer att vara närmast det nya 8 våningshuset som 

planeras på Vårvägen. Vi fick information om planerna för första gången 

genom en kallelse till det samråd som genomfördes måndagen den 29 april. 

Kommunen säger sig ha haft flera informationstillfällen tidigare. Vi följer 

Eskilstuna Kuriren och andra media, men vi har inte fått någon information om 

byggplanerna tidigare. Vi som bor närmast borde ha kallats till dessa tidigare 

informationstillfällen. 

 

2. Höghuset på Vårvägen 

 

Vid informationsträffen påstod kommunens representanter att avståndet till 

närmaste villa skulle vara 100m. Det är sannolikt avståndet mellan 

huskropparnas centrum. Eftersom detaljerade ritningar inte finns har jag via 

internetkartor uppskattat avståndet mellan 8 våningshusets fasad och närmsta 

tomtgräns till ca 30 m. 

Vi motsätter oss att det byggs ett 8 våningshus så nära befintliga villatomter. 

Vi anser att detta kommer att innebära en väsentlig störning för oss. 

Från de tre översta våningarna kommer man att ha full insyn till hela tomterna 

för de närliggande villorna. 

Från en tidigare naturlig utsikt kommer vi nu att se en höghusfasad från vår 

uteplats. 

Ett 8 våningshus smälter inte in i området. 8 våningar är för högt, 3–5 vore 

acceptabelt och mer i samklang med nuvarande bebyggelse som består av 3 

våningshus.  

 

3. Parkering 

 

Alla nya byggnader kommer att uppföras på ytor som idag är parkeringsytor. 

Kommunens företrädare blev utskrattade och lyckades inte övertyga deltagarna 

på informationsträffen om att parkeringsfrågan är löst. Vi är övertygade om att 

det kommer att bli parkering på smågatorna i villaområdet, både under 

byggnadstiden och när området är färdigt. Kommunen bör belägga smågatorna 

med parkeringsförbud för icke boende. Boende i området kan ju få ett 

parkeringstillstånd så att gästande släktingar och vänner tillfälligt kan parkera 

vid villorna. 
  
 Svar: 

Möjlighet till deltagandet och information. Detaljplanearbetet har föregåtts 

av Utvecklingsplan Skiftinge. Utvecklingsplanen togs fram mellan 2015-2017. 

Informations- och dialogträffar hölls i Skiftinge om stadsläkning generellt 

under 2015. I och med framtagandet av utvecklingsplanen hölls ett dialogmöte 

den 23 november 2016 och ett återkopplande dialogmöte 10 maj 2017. Utöver 

dessa tillfällen har projektledare och projektmedlemmar medverkat på flertalet 

nätverksträffar på Palatzet i Skiftinge. Utvecklingsplanen var utställd för 

samråd mellan 15 juni – 15 september 2017. Öppet hus för utvecklingsplanen 

hölls den 23 augusti kl 17:30-19:00 på Palatzet i Skiftinge, då representanter 

från Eskilstuna kommun fanns på plats för att svara på frågor. Samrådet 

annonserades i Eskilstuna kurirens veckoannons, på kommunens och Palatzets 

Facebook sidor samt med affischer på ICA Maxi i Skiftinge, Vårdcentralen i 
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Skiftinge och på Skiftingehus. Förslaget fanns under samrådstiden tillgängligt 

på kommunens hemsida och fanns utställt under hela samrådsperioden på 

Palatzet i Skiftinge och i Värjans foajé. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har vid flera tillfällen varit inbjudna och deltagit 

vid möten som arrangerats på och av Palatzet. Annonsering har skett enligt 

deras rutiner. Under planarbetet har ett dialogmöte genomförts den 4 

september 2018. Annonsering skedde via lapp i brevlådan den 27 augusti 2018 

till villaägare på Blomstervägen, Sommarvägen, Eternellvägen, 

Hästhovsvägen, Blåsippsvägen, Vitsippsvägen, Konvaljevägen och 

Rosstorpsvägen samt via lappar i trapphus för boende i flerbostadshusen längs 

Vårvägen, Karl Hovbergsgatan samt Rosstorpsvägen. 

Höjdsättning. Höjden på 8 våningshuset anses lämplig då bebyggelsen dels 

möter flerbostadsbebyggelsen vid en fönsterlös gavel, dels för att bebyggelsen 

öster om byggnaden ligger ca 4-5 meter högre upp i terrängen, avskilt av tätt 

uppvuxna träd. För förtydligande, se sektion nedan. 

 

Parkering. Parkeringen kommer att följa Eskilstuna kommuns parkeringsnorm. 

Behovet av parkering för den befintliga bebyggelsen kommer att ersättas. 

Uppstår det ett parkeringsproblem på kringliggande gator kommer kommunen 

vidta åtgärder. 
  
  
Sakägare 3 Vi bor på Konvaljevägen och vi har inte fått information före den som 

nyligen skickades ut till boende i området. 

En sådan stor utbyggnad som planeras i Skiftinge bör ha många 

informationsmöten som Kommunen skall lyssna på Medborgarna i berörda 

områden . Om en medborgare vill bygga så finns det regler att rätta sig 

efter, tex vad tycker grannar, hur ser bygget ut jämfört med omgivningen, 

stör det  befintliga området mm. Eskilstuna Kommun bör göra samma sak, 

lyssna vad berörda medborgare tycker. 

Vi tycker inte att 8 våningshus lämpar sig i vårt område då det finns endast 

3 våningar här. Högst 5 våningar är acceptabelt.  

 

Kopia av byggplanen: 
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Höjden har anpassats för att möta upp villabebyggelsen på ett respektfullt sätt. 

På de platser där villorna exponeras gentemot planområdet har 

bebyggelsehöjden trappats ned samtidigt som bebyggelsen har fått en högre 

höjd på mindre känsliga ställen. 

 

Svar. Höjden har inte anpassats på ett respektfullt sätt. Det finns inga mindre 

känsliga områden, alla är lika känsliga för ett 8 våningshus 

 

Kopia av byggplanen: Integration  

Planen ämnar utöka utbudet av bostäder i östra Skiftinge. Generellt leder 

en ökning av boende till en ökad trygghet i området.  

 

Svar: Integrationen i området är ett stort problem reda nu, med brottslighet 

som narkotikahandel, stölder, elda upp bilar, skjutningar som lett till mord.  

Många människor som bor i området vågar ej gå ut på kvällen, här skulle 

en polisstation också byggas med patrullerande polis för att området skulle 

kunna bli tryggare. 

 

Hur tänker ni lösa parkeringssituationen under byggtiden.? 

En del följer inte gällande lagstiftning angående parkering nu, en del 

parkerar på ställen som vändplaner, hur blir det sen? Parkering 

hursomhelst.! 
  
 Svar: 

Möjlighet till deltagandet och information. Detaljplanearbetet har föregåtts 

av Utvecklingsplan Skiftinge. Utvecklingsplanen togs fram mellan 2015-2017. 

Informations- och dialogträffar hölls i Skiftinge om stadsläkning generellt 

under 2015. I och med framtagandet av utvecklingsplanen hölls ett dialogmöte 

den 23 november 2016 och ett återkopplande dialogmöte 10 maj 2017. Utöver 

dessa tillfällen har projektledare och projektmedlemmar medverkat på flertalet 

nätverksträffar på Palatzet i Skiftinge. Utvecklingsplanen var utställd för 

samråd mellan 15 juni – 15 september 2017. Öppet hus för utvecklingsplanen 

hölls den 23 augusti kl 17:30-19:00 på Palatzet i Skiftinge, då representanter 

från Eskilstuna kommun fanns på plats för att svara på frågor. Samrådet 

annonserades i Eskilstuna kurirens veckoannons, på kommunens och Palatzets 

Facebook sidor samt med affischer på ICA Maxi i Skiftinge, Vårdcentralen i 

Skiftinge och på Skiftingehus. Förslaget fanns under samrådstiden tillgängligt 

på kommunens hemsida och fanns utställt under hela samrådsperioden på 

Palatzet i Skiftinge och i Värjans foajé. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har vid flera tillfällen varit inbjudna och deltagit 

vid möten som arrangerats på och av Palatzet. Annonsering har skett enligt 

deras rutiner. Under planarbetet har ett dialogmöte genomförts den 4 

september 2018. Annonsering skedde via lapp i brevlådan den 27 augusti 2018 

till villaägare på Blomstervägen, Sommarvägen, Eternellvägen, 

Hästhovsvägen, Blåsippsvägen, Vitsippsvägen, Konvaljevägen och 

Rosstorpsvägen samt via lappar i trapphus för boende i flerbostadshusen längs 

Vårvägen, Karl Hovbergsgatan samt Rosstorpsvägen. 

 

Höjdsättning. Höjden på 8 våningshuset anses lämplig då bebyggelsen dels 

möter flerbostadsbebyggelsen vid en fönsterlös gavel, dels för att bebyggelsen 

öster om byggnaden ligger ca 4-5 meter högre upp i terrängen, avskilt av tätt 
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uppvuxna träd. För förtydligande, se sektion nedan. 

 
 

Brott. Polisens arbete är inte en fråga för stadsbyggnadsförvaltningen. I 

planarbetet har hänsyn tagits till trygghetsskapande aspekter (se uppdaterad 

Planbeskrivning för mer infomation). 

 

Parkering under byggtiden. Parkering under byggtiden kommer lösas i 

bygglovsskedet. I övrigt följer parkeringslösningarna Eskilstuna kommuns 

parkeringsnorm. 

 
  
Sakägare 4 Att planera byggnation av ett 8-våningshus som skymmer vår tomt under 

eftermiddag/kväll är inte rimligt! Detsamma torde verkligen gälla även våra 

grannar.  

Beakta avståndet från vår tomtgräns till det planerade 8-våningskomplexet. Vi 

tillbringar mycket av vår tid i hela trädgården och inte bara runt vårt 

bostadshus! Er skuggbeskrivning överensstämmer därför inte med vår 

uppfattning och framförallt inte fysiskt. 

Idag, den 30/4, njuter vi av solen i trädgården genom trädridån mot sydväst. 

Observera att träden inte tar bort solens strålning mot vår fastighet!  

Om det skall byggas ett 8-våningshus framför solnedgången påverkas vi 

markant och detta är definitivt oacceptabelt. 

Förslag: om byggnationen skall fullföljas bör husets höjd minskas till maximalt 

5 våningar. 

 

Ytterligare en mycket viktig ekonomisk synpunkt: 

På vilket sätt har Eskilstuna Kommun ansvar och bemyndigande att 

ekonomiskt utsätta befintliga villaägare för nedskrivning av fastigheternas 

värde om man bygger ett 8-våningshus i omedelbar närhet av tomterna? Detta 

är inte på något sätt försvarbart! 
  
 Svar: 

Höjdsättning. Höjden på 8 våningshuset anses lämplig då bebyggelsen dels 

möter flerbostadsbebyggelsen vid en fönsterlös gavel, dels för att bebyggelsen 

öster om byggnaden ligger ca 4-5 meter högre upp i terrängen, avskilt av tätt 
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uppvuxna träd. För förtydligande, se sektion nedan. 

 
 

Skuggning. Under planarbetet har en skuggningsanalys tagits fram som visar 

detaljplanens påverkan på omkringliggande bebyggelse. Skuggningsanalysen 

beräknar skuggningen från de planerade husen på befintliga byggnader vid 

olika års- och dygntidpunkter. Denna analys har varit ett underlag till 

höjdsättningen på de planerade byggnaderna i området. Enligt denna 

skugganalys beräknas skuggningen från tillkommande byggnad på fastigheten 

inte vara nämnvärd och bedöms därför att vara försumbar (se uppdaterad 

planbeskrivning för mer information).   

 

Fastighetsekonomiska värderingar. Fastighetsekonomiska värderingar är inte 

en planfråga. 

 
  
Sakägare 5 1. Den öppna och trivsamma miljön för villaägarna i området kommer 

drastiskt att försämras och stämmer inte alls med den bild av området 

som fanns när vi byggde vårt hus här i området. 

2. Höjden på husen i kvarter IV innebär en betydande försämring av 

kvällssol på vår tomt och uteplats. 

3. Höjden på huset vid Tulpanstigen kommer att negativt inverka med 

avseende på skugga samt bli ett för kraftigt ingrepp i områdets karaktär. 

4. Kvarteret på hörnet Karl Hovbergsgatan/ Vårvägen kommer att 

innebära att den lummiga karaktären för villaområdet kommer att 

försvinna samt att man skymmer sikten i en mycket olycksdrabbad 

vägkorsning. 

5. Då antalet parkeringar kommer att minska samtidigt som fler får längre 

till de nya parkeringarna, är risken stor för att en lokal parkeringsbrist 

kommer att uppstå längs Vårvägen. Detta då flest bostäder kommer att 

byggas där samtidigt som parkeringsplatser försvinner. 

6. Ökad trafik till området bör utredas med hänseende på miljöförsämring 

och säkerhet. Detta saknas i dagens förslag. 

  
 Svar: 



Eskilstuna kommun   8 (34) 

    
    

    

 

1. De öppna parkeringsytorna kommer att försvinna. Målet är att den 

tillkommande strukturen ska upplevas som luftig och öppen i sig. 

Projektet kommer bidra med andra kvaliteter som möjlighet till utökad 

service i området. 

2. Vid förtätning inom tätbebyggt område tillkommer tyvärr viss ökad 

skuggning. I arbetet har skuggning varit en av parametrarna som 

försökts minimeras. En utökad sol- och skuggstudie har genomförts som 

fungerade som underlag för en avvägning och åtgärdsbedömning (se 

planbeskrivningen).  

3. Huset i änden av Tulpanstigen är tänkt att bidra som dels en 

nod/orienteringspunkt men också genom att tillföra en ny 

byggnadsform och utseende. 

4. Hörnet Karl Hovbergsgatan/Vårvägen ligger i linje med 

Utvecklingsplan Skiftinges strävan om att skapa en mer stadsmässig 

karaktär. I och med detaljplanen ses vägar och korsningar över för att 

öka trafiksäkerheten. 

5. Parkering kommer att lösas i enlighet med kommunens 

parkeringsstrategi. 

6. I och med att parkeringen centreras till områdets entré med 

mobilitetshus kommer mängden tillkommande trafik inom området bli 

försumbar. 

 
  
Sakägare 6 Hej! Jag gillar för det mesta att sola ute på mitt altan, jag bor i ett av husen 

framför parkeringen där kommunen tänker bygga en åtta våningshus. Då tänker 

jag, jag och min familj flyttade ifrån en lägenhet till en villa för att kunna göra 

allt ifred utan att man ska ha oron i sig att någon kan se, jag vill inte att någon 

ser mig halvnaken eller ser allting vi gör hemma. Dessutom så kommer 

parkeringen att tas bort för att det är där man tänker bygga, men hur tänker ni 

då? De människorna som redan lever där? Vart ska de parkera? Jag förstår att 

det är brist på boenden här i Sverige och jag håller absolut med, men bygg då 

inte mitt i ingenstans? Bygger ni våningshuset kommer vi inte att ha en fin 

utsikt och det kommer störa oss under tiden ni bygger, vi har barn hemma, vi 

vill ha lugn och ro.  
  
 Svar: 

Rådande bostadsbrist. Kommunens strategi när det kommer till skapandet av 

nya bostäder handlar om att förtäta för att kunna utnyttja befintlig 

infrastruktur och service. Förtätning medför att invånare kommer att bo tätare 

i tätbebyggda områden. Insynen kommer att öka något. I arbetet med 

framtagandet av detaljplanen har minimering av insyn till befintlig bebyggelse 

eftersträvats. 

 

Parkering. Parkeringen kommer att lösas i enlighet med kommunens 

parkeringsstrategi, främst genom ett mobilitetshus längs Karl Hovbergsgatan. 

 

Regler byggnation, störningar. I samband med byggnation av de tillkommande 

byggnaderna kan det förkomma störningar under byggtiden. Åtgärder för att 

minska störningar under byggtiden är inte del av detaljplaneprocessen.  
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Sakägare 7 Vi bor så att vi hamnar nära de nya 8 planerad våningshuset. Om det blir så att 

ni måste bygga så höga byggnad framför vårt lilla hus, då man inte kommer att 

kunna se nåt omkring sig, inte pratar om frisk luft när man är täkt som det 

kommer att se ut. 

Vi bor ca 30 m från de nya planerad bostäder, dvs att vi kommer aldrig kunna 

få solen. Det är därför vi motsätter oss de planerad höga hus så nära vår 

tomtgräns. Vi anser att detta kommer att innebära en väsentlig störning för oss. 

Man kommer att ha full insyn till hela vår tomt. Det är så tråkigt om man inte 

kommer att ha längre integritet. Det är oacceptabelt. 
  
 Svar: 

Vy, solljus och frisk luft. Den höga bebyggelsen i den norra delen av planen 

är planerad som punkthus för att skapa en luftigare karaktär med släpp mellan 

huskropparna så att både vy och solljus ska komma emellan, vilket är positivt 

med tanke på både utsikten och möjligheten till solljus. Planbeskrivningen 

kompletterats med en utökad sol- och skuggstudie. I kvarter 7 bedöms 

skuggningen i stort sätt vara marginell då det lilla skogsområdet mittemot idag 

står för samma omfattning av skuggningen. Det tillkommande åttavåningshuset 

påverkar husen mittemot genom att skuggningen vid tomtgränsen uppstår 

mellan kl. 15-17 den 21 mars. Efter kl. 17 har skuggningen från det höga huset 

samma skuggningseffekt på fastigheten som det lilla skogsområdet. Den 21 juni 

uppstår skuggning från det nya höghuset i tomtgränsen efter kl.17. Efter kl.19 

påverkar skuggningen en del av det lilla skogsområde men bedöms i övrigt 

vara marginell jämfört med skogens egenskuggning. (Ser planbeskrivningen 

för en utförlig solstudie och dess påverkan på befintlig bebyggelse.) 

 
  
Boende 1 Angående byggnation och rivning av befintliga garage intill Vårvägen. 

 

Ett synnerligen bra tips på de mycket stora problemen med garage och 

parkering. 
 

Trodde länge och helt säkert att detta var ett Aprilskämt. Eftersom det påstås 

att så inte är fallet ser vi det nödvändigt efter att tagit del av information via ett 

”möte” med åtminstone ett viktigt tips.  

Om det ska bli möjligt att fortsätta bo på Vårvägen föreslås att garage och 

parkeringar förläggs under de nya fastigheterna.  

Naturligtvis med förtur för oss som varit bosatta på Vårvägen under många år. 
  
 Svar: 

Parkering. Behovet av parkering från den befintliga bebyggelsen kommer att 

tillgodoses liksom behovet av parkering för den tillkommande bebyggelsen i 

enlighet med kommunens parkeringsnorm. För att lösa parkeringsbehovet kan 

parkering förläggas under vissa av de tillkommande husen. Vem som har förtur 

eller rätt till specifika parkeringsplatser kan inte detaljplanen styra. 

 
  
Boende 2 Angående bygget i Skiftinge. 

Parkeringar felräknat om hur många som använder dom. 

Parkeringsmöjligheter efter bygget obefintligt eller lång sträcka att gå med tex 

mat. 
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Stor skaderisk på befintliga byggnader vid bygge. 

Framkomligheten vid bygget utan att behöva köra gång/cykelvägar. 

Framkomligheten för brandkår blir väldigt svår. 

Sophantering kommer inte fungera på tillfredsställande sätt. 

Otroligt störande att bli instängd av höga hus så nära och insyn som ej önskas. 
  
 Svar: 

Parkering. Parkeringsräkningen är utförd enligt den modell kommunen 

använder sig av. Behovet av parkering för den befintliga bebyggelsen kommer 

att tillgodoses liksom behovet av parkering för den tillkommande bebyggelsen i 

enlighet med kommunens parkeringsnorm. Avlastning kommer att vara möjlig i 

entréers närhet. 

 

Skaderisk. I samband med byggnation av de planerade byggnaderna kan det 

förkomma störningar. Åtgärder för att minska störningar för boende samt 

skaderisk för de befintliga byggnaderna under byggtiden är inte en 

detaljplanefråga.  

 

Framkomlighet och tillgänglighet. Vid byggnation kommer framkomligheten 

lösas provisoriskt och organiseras. Räddningstjänsten är med i planarbetet för 

att säkerställa deras möjligheter till framkomst. 

 

Sophantering. Sophanteringen har studerats i planarbetet och Eskilstuna 

Energi och Miljö AB (EEM) är med i arbetet för att säkerställa bra 

sophanteringsmöjligheter. 

 

Insyn. Kommunens strategi när det kommer till skapandet av nya bostäder 

handlar om att förtäta för att kunna utnyttja befintlig infrastruktur och service. 

Förtätning medför att invånare kommer att bo tätare i tätbebyggda områden. 

Insynen kommer att öka något. I arbetet med framtagandet av detaljplanen har 

minimering av insyn till befintlig bebyggelse eftersträvats. 

 
  
Boende 3 Med hänvisning till Informationsmötet i Skiftinge den 29 April, där 

Parkeringsproblematiken var en av de framträdande frågorna, kommer här en 

replik och förslag i frågan. 

ÄRENDE: Beläggning på Markparkering för Vårvägen 9-15 (DOKTORN 1). 

Maj 2019. 

Vid tidpunkter med högsta beläggning – Kvällar/Nätter och Helger är 

vakanserna lika med noll (0) på nämnda Markparkering.  

Antalet berörda platser, inklusive två Handikapplatser, är 67 till 76, beroende 

på hur man hushållat med utrymmet. 

Kommunens kontroll i från Mars 2018, som nämns i Er Dokumentationen, 

anges för det berörda området Vårvägen – Karl Hovbergs gatan, till 47 % 

vakanser – vid högsta beläggning. 

Det blir en väsentlig differens under lite drygt ett år. Men det är ett faktum att 

det de senaste åren blivit allt färre lediga platser på den aktuella parkeringen. 

Efter årsskiftet har det nått en kulmen som innebär att boende på Vårvägen 9–

15, som kommer hem sent på kvällarna får leta parkering på angränsande 

områden. 

Förklaring till skillnaden mellan mars 2018 och maj 2019: 
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1. De boende på Vårvägen 9–15 vars bakgrund är 

Utlandsfödda/Nyanlända flyktingar har efter en successiv etablering på 

Arbetsmarknaden fått fasta jobb och därefter ekonomi att skaffa sig 

egen bil. 

2. Några av dessa familjer har även mer än en bil. Bland annat beroende 

på vuxna barn som skaffat körkort och egen bil. 

3. Når en lägenhet numera byter hyresgäst kommer den nyinflyttade 

personen/familjen oftast i egen bil. Oavsett om man är Sverige-född 

eller Utlands-född.  

4. När flyktingmottagande var på sin höjdpunkt blev man skjutsad hit med 

det lilla bohag man hade. 

FÖRSLAG: Med hänvisning till ovanstående dokumentation och 

argumentation – vill jag å det bestämdaste rekommendera en förnyad kontroll 

av beläggning och eventuella vakanser i hela det berörda området Vårvägen – 

Karl Hovbergsgatan. 

Författaren av dessa rader är Pensionär med full uppsikt över Parkeringen 

Vårvägen 9—15. 
  
 Svar: 

Parkering. Detaljplanen kommer inte att kompletteras med en ytterligare 

parkeringsräkning. Detaljplanen ska utreda att möjlighet och utrymme finns 

för att lösa parkeringsbehovet. Detaljplanen möjliggör skapandet av 

parkeringsplatser för det behov som finns idag och för tillkommande 

bebyggelse samt ytterligare parkering om det anses nödvändigt i 

bygglovsskedet. Antalet på parkeringsplatserna är i enlighet med kommunens 

parkeringstal. 

 
  
Boende 4 Hej! 

 

Jag vill lämna mina synpunkter i egenskap av hyresgäst på Vårvägen, som 

direkt angränsar till det tilltänkta nybygget, det sk. förtätningen i Skiftinge. 

 

* Parkeringsplater, som idag är få, kommer att bli ännu färre. Vi ska tydligen 

parkera 3 kvarter från bostaden i framtiden, vilket verkar dåligt igenomtänkt. 

Har idag garage, i anslutning till bostaden. P.g.a min dåliga höft är det omöjligt 

att gå fram och tillbaka 3 kvarter för att hämta och lämna bilen. 

 

* Enligt detaljplanen kommer det att byggas 8 och 6-våningshus, där 

parkeringen nu finns, vilket blir estetiskt mycket osmakligt, och passar inte in i 

miljön. 

 

*Otrygghet. Med flera hundra fler bostäder, minskar tryggheten. Vilket slags 

klientel har Ni tänkt ska flytta hit? Vi blir redan hotade om vi påpekar var 

sopor ska slängas, att soffgrupper ej får ställas var som helst. Flera gånger har 

vi fått höra att våra hundar ska skjutas, att vi ska huggas ihjäl etc. 

 

* Oväsen. Hur länge förväntas bygget pågå? Hur länge förväntas vi hyresgäster 

att stå ut med detta oväsen som bygget orsakar? Som nattsjuksköterska måste 

jag sova på dagen och jag tror inte öronproppar hjälper här. 

Får vi hyresgäster någon kompensation för detta obehag? 
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Jag ser det som en klar försämring att bygga i detta område, som trots allt är det 

lugnaste i hela Skiftinge. Jag flyttade hit enbart för detta och för att vi har 

skogen runt hörnet. 
  
 Svar: 

Tillgänglighet. I och med exploateringen kommer tillgänglighetskraven att 

uppfyllas, både för den befintliga så väl som den tillkommande bebyggelsen. 

Hämtning/lämning kommer också att lösas i detaljplanen. 

 

Estetik. De högre husen är tänkta att tillföra något nytt till området med både 

sin höjd och sin form. Att bedöma vad som är fult är upp till varje betraktare 

att bedöma. 

 

Trygghet. ökad mängd människor leder generellt till en större upplevd 

trygghet, fler ögon som kan bevittna vad som händer. Planbeskrivningen 

kompletteras med hur en tryggmiljö ska uppnås. 

 

Störningar och kompensation. Tidsramen för byggnationen är inte satt i detta 

skede. Eventuell kompensation är inte en planfråga. I detaljplanearbetet ingår 

arbetet med att hålla störningar på befintliga hus genom de tillkommande 

byggnaderna nere.   

 

Planområdet är utpekat som förtätningsområde i Utvecklingsplanen Skfitinge, 

planförslaget tas fram i enlighet med detta strategiska dokument.  

 
  
Boende 5 Jag lämnar mina synpunkter i egenskap av hyresgäst boende i en fastighet 

längs Vårvägen, som direkt angränsar till det tänkta byggområdet. (Doktorn 2) 

Synpunkter: 

• Detaljplanen i sin nuvarande form har kraftigt minskat de 

parkeringsmöjligheter vi boende nu har i form av personbilsgarage och 

parkeringsplatser angränsande till fastigheten. Detta medför stor 

otrygghet för oss boende som kommer ha mycket svårt att hitta platser 

att parkera på. Man kan genom att titta på detaljplanen anta att man 

många gånger kommer få gå långt för att komma till och från sin bil. 

Man kommer därmed utsättas för faror och dessutom inte ha någon 

uppsikt på sin bil. Detta påverkar mig personligen och andra som bor 

här mycket negativt.  

• Utsikten ifrån de fönster i min lägenhet som vätter åt öster blir kraftigt 

försämrad. I nuläget består utsikten av granar och träd som finns på och 

på andra sidan av parkeringen. Denna utsikt försvinner och ersätts av 

utsikt på husvägg.  

• Kraftigt ökad insyn in i min lägenhet då planen innehåller ett gångstråk 

som går precis utanför fönstren.  

• Det finns ca 10 st träd, bland annat hägg och björk, bara på den 

parkeringsytan som angränsar till fastigheten jag bor i. De bidrar med 

biologisk mångfald och estetiskt värde, speciellt häggen som har stort 

skönhetsvärde genom rik vårblomning. Björk och hägg kan även anses 

ha särskilt naturvärde då de angränsar till grönområde och skog med 

barrdominerat bestånd.  
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• Enligt detaljplanen ska det byggas 8-vånings och 6-våningshus utanför 

fastigheten och där vårt nuvarande garage finns. Detta anser jag blir 

estetiskt mycket osmakligt då de byggnader som nu finns är villor och 

hyreshus med högst 3 våningar.  

• Otrygghet. Med fler lägenheter kommer fler människor, fler bilar och 

ökad otrygghet och utsatthet för oss som bor här. Detta är i nuläget den 

lugnaste och tryggaste platsen att bo på i Skiftinge och med tusentals 

nya hyresgäster kan man med all säkerhet anta att det kommer att 

påverka oss negativt med den ökade otryggheten.  

• Ökad trafik. Med alla nya människor kommer många fler bilar som ska 

trafikera Vårvägen och högst troligt gångvägarna mellan husen. Då 

parkeringen blir oerhört begränsad kommer det köras bil på gång och 

cykelvägar för i och urlastning. Detta är en fara för oss boende, speciellt 

vi som har barn och djur. 

Sammanfattningsvis så anser jag att min och vår boendemiljö och livskvalitet 

blir kraftigt försämrad om denna detaljplan blir verklighet. 
  
 Svar: 

Parkering, långt att gå, otryggt, ingen uppsikt över bilen. Behovet av 

parkering för den befintliga bebyggelsen kommer att tillgodoses liksom behovet 

av parkering för den tillkommande bebyggelsen i enlighet med kommunens 

parkeringsnorm. 

Stora, öppna parkeringsytor som är avskilda från andra funktioner, så som 

boende, utevistelse och rörelse, och därigenom saknar uppsyn, skapar 

otrygghet enligt forskning. I detaljplanen har därför parkeringsplatserna 

integrerats i området och förknippats med andra funktioner som skapar någon 

form av ”ögon på gatan”, så som verksamheter i bottenvåningen, rörelse på 

gång- och cykelstråk samt närheten till husen vilket skapar trygghet. 

 

Utsikt, från granar till husvägg. Den tillkommande bebyggelsen planeras med 

genomtänkta släpp mellan huskropparna både ur rörelsesynpunkt och utifrån 

siktlinjer. Målet är att den befintliga bebyggelsen ska få en mer varierad utsikt 

än den som idag domineras av parkeringsytor. 

 

Ökad insyn i och med stråket. I och med att det blir mer rörelse i området 

kommer fler människor röra sig i området vilket i sin tur skapar trygghet.  

Husets sockel blir 0,7m, vilket gör att fönstren på bottenvåningen kommer 

ligga högre upp.  

 

Träd som kommer försvinna. Biologisk mångfald och estetiska värden. 

Planen har för avsikt att skydda befintliga träd samt vegetation. 

Spridningskorridorer och gröna kopplingar som går igenom kvarteret och som 

pekas ut i Utvecklingsplanen Skiftinge kommer att bevaras i stora delar. 

 

Estetiskt osmakligt med höga byggnader. Vad som är vackert eller fult är upp 

till betraktaren att avgöra. Den högre bebyggelsen är tänkt att komplettera 

övrig bebyggelse med variation. 

Samtliga punkthus i de nya kvarteren är tänkt att bidra som riktmärken samt 

skapa en luftigare karaktär med släpp mellan huskropparna så att både vy och 

solljus ska komma emellan. Därutöver tillför de också något nytt till områdets 
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karaktär. De högre punkthusen tillsammans med övrig planerad bebyggelse 

och den befintliga bebyggelsen medför en önskvärd variation av bebyggelse. 

 

Otrygghet, flera människor. I utvecklingen av området har skapandet av 

trygga miljöer varit viktigt. Planbeskrivningen har kompletterats gällande 

arbetet med att skapa trygghet. 

Enligt forskning leder en ökning av boende till en ökad trygghet pga att det blir 

fler ögon som har uppsyn över och kan bevittna vad som händer på gatorna.  

En ökning av boende ökar antalet människor som potentiellt rör sig inom 

området. Att gång- och cykeltrafikanter samt kollektivt resande prioriteras före 

användandet av bilen utökar rörelsen inom området ytterligare vilket i sin tur 

ökar tryggheten.  

Trygghetsarbetet i området utgörs av synergieffekten av ett flertal åtgärder, 

som gestaltningsåtgärder, belysning, ökad uppehållskvalitet i och insyn/uppsyn 

över det offentliga rummet samt trivsamma ute- och boendemiljöer. 

 

Ökad trafik. I och med att merparten av parkeringen lokaliseras till områdets 

västra ände så förväntas det inte att ske någon nämnvärd trafikökning i 

området.  

 
  
Boende 6 Som hyresgäst på Vårvägen och sakägare lämnar jag följande synpunkter ang. 

den tänkta detaljplanen som direkt angränsar till min bostad sedan 17 år 

tillbaka. 

 

Jag bor här därför att det i jämförelse med resten av Skiftinge är den absolut 

lugnaste delen, även om vi också har problem med knarklangare och 

bilbränder. I mitt kvarter finns många hyresgäster, som liksom jag, har bott här 

länge, i 20-30 år. Jag själv har bott på denna gård sedan 1988, dvs i 31 år, med 

ett kort avbrott på 1,5 år. Jag trivs med mina grannar, varav de flesta är vanliga 

hederliga människor, och i synnerhet med miljön - det är som sagt lugnt och 

även om husen inte är vackra så är omgivningen det. Vi har vackra, uppväxta 

träd på och runt gården (även på parkeringen) som förgyller tillvaron, särskilt 

såhär på våren. Bara på parkeringen finns ett tiotal mycket vackra träd, bl a 

björk och hägg, som har ett mycket stort estetiskt värde. Vi har nära till skogen 

och mycket vacker natur precis runt knuten. Alla grannar man pratar med 

framhåller just lugnet, tryggheten i att det inte är överbefolkat och 

naturskönheten som det bästa med den här delen av Skiftinge. Vilket för mig 

fram till mina synpunkter. 

 

Estetik: 

I detaljplanen framgår att det ska byggas 8- och 6-våningshus precis bredvid 

fastigheten och där våra garage står idag. Denna höjd på husen passar inte alls 

in i denna miljö, bestående av 3-våningshus och villor. Bara tanken på 8-

våningshus just här är frånstötande, och jag kan inte ens förstå hur man kan 

komma på idén. Även 6-våningshus är för höga i denna miljö, möjligen kan 4-5 

våningar vara acceptabelt för att vara estetiskt tilltalande. Längre ner på 

Vårvägen ska det byggas lägre hus, och för oss som bor här är det obegripligt 

att man inte gör likadant på hela Vårvägen.  

 

Otrygghet: 
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8- och 6-våningshus innebär att det kommer att bo väldigt många fler 

människor här. Det kommer att bli fler bilar, mer trafik, mer parkeringskaos än 

det redan är och mer otrygghet för oss som redan bor här. Det körs redan bilar 

på gångvägarna alldeles för ofta, och det är ingen vild gissning att det blir mer 

av sådant när folk inte hittar några parkeringsplatser. Av den anledningen anser 

jag att 8 och 6-våningshus är helt förkastligt i området. Ju högre hus, desto fler 

hyresgäster som ska samsas om samma yta. 

Det nya mobilitetshuset som ska byggas - flera hundra meter ifrån min bostad - 

kommer att bli ett utmärkt tillhåll för knarklangarna, som inte längre behöver 

stå utomhus utan kan göra sina affärer i värmen inomhus. Där är det alltså tänkt 

att vi ska parkera, och sedan promenera genom halva Skiftinge på kvällstid. 

Om man inte har hunnit bli rånad eller misshandlad innan dess, alltså. Att vi 

inte kommer att ha garanterade parkeringsplatser i anslutning till våra bostäder 

innebär en enormt ökad risk för otrygghet. 

 

Störningar under byggnation och efter: 

Vi som bor här är mycket oroade över sprängningarna under byggnationen. Vi 

har inte fått någon information om hur, var och när det ska sprängas här, och 

befarar att vi inte ens kommer att kunna bo i våra lägenheter med husdjur och 

småbarn under dessa perioder. Vart ska vi ta vägen? Det ska sprängas bara 

några meter ifrån våra fönster och det kommer att skrämma livet ur både djur 

och småbarn.  

På vilket sätt, var och hur, kommer det att spärras av på byggområdet? 

Kommer vi att kunna köra våra bilar fram till husen när vi har storhandlat, och 

kommer hemtjänst och sjuktransporter att kunna ta sig fram? Sådana frågor har 

vi inte fått svar på vid något av de tre möten jag har varit på. 

 

När höghusen är färdigbyggda kommer det alltså att bo väldigt många 

människor precis bredvid mitt hus, troligen många barnfamiljer. När dessa ska 

ta sig till skola, Skiftinge centrum och ICA Maxi köpcentrum kommer de att 

passera via vår gård, närmare bestämt kommer det bli en väldig ström med 

människor precis utanför min altan. Det kommer dessutom att bli full insyn på 

min altan ifrån fönstren på höghusen, dvs det kommer att inkräkta mycket på 

mitt privatliv. Hyresgästerna på Vårvägen 23 kommer att få ett "gångstråk" en 

meter ifrån sina vardags- och sovrumsfönster och jag vet att detta kommer att 

innebära mycket stora störningar för dem. 

 

Parkering: 

De siffror som talats om på mötena säger att det är 58% beläggning på våra 

parkeringsplatser. Detta är förstås fullständigt felaktigt, då man har mätt på 

dagtid när folk är borta på sina arbeten, och sedan vid 21-tiden. Det är inte 

konstigt att det blir runt 50% då man har tagit ett genomsnitt, det är väl 

självklart att man måste mäta när folk är hemma! Efter kl. 22 finns inte en enda 

parkeringsplats ledig på Vårvägen, det vet alla som bor här och kommer hem 

sent efter jobbet. De får åka runt, runt på alla gårdar och leta, utan resultat. Det 

har varit parkeringskaos i flera år här och inte lär det bli bättre med den här 

detaljplanen. Som jag redan har påpekat är det fullständigt oacceptabelt att vi, 

som bor längst bort på Vårvägen, ska behöva gå flera hundra meter från 

mobilitetshuset när vi har storhandlat. Det klarar inte de som börjar bli gamla 

eller är sjuka på något sätt. Det är inte acceptabelt för någon, och det var inget 

som ingick i hyresavtalet när vi skrev på. Då kunde var och en hyra en 
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parkeringsplats eller garage i anslutning till bostaden. 

 

Sammantaget anser jag att denna detaljplan mycket kraftigt försämrar min/vår 

boendemiljö och livskvalitet. Husen kommer att byggas för nära, de blir för 

höga och det kommer att bo ytterligare tusentals människor i detta område. Vi 

som bor här blir av med vårt lugna, vackra och (förhållandevis) trygga lilla 

hörn av Skiftinge. 
  
 Svar: 

Träden på parkeringen, skogen nära. I detaljplanen har tagits hänsyn till 

områdets gröna karaktär. Växtlighet och träd ska bevaras i den mån det är 

möjligt, samtidigt som vissa kompenserande åtgärder kommer att vidtas. 

Naturkullen med dess tallar ska i stor omfattning bevaras och det planeras för 

en trädallé längs med Karl Hovbergsgatan/Vårvägen som ska förstärka de 

gröna kopplingar till de nära naturområden och skogen.  

  

Lugnet. I framtagandet av detaljplanen har tagits hänsyn till områdets 

karaktär samt möjligheter att ta sig till de kringliggande rekreations- och 

naturområden. De gröna kopplingarna till de angränsande områden bevaras 

samtidigt som skapandet av grönytor och gröna stråk avskärmat från trafiken 

samt innegårdar har varit en del av detaljplanearbetet.  

 

Höjden på husen i norr. Vad som är vackert eller fult är upp till betraktaren 

att avgöra. Den högre bebyggelsen är tänkt att komplettera övrig bebyggelse 

med variation. Samtliga punkthus i de nya kvarteren är tänkta att bidra som 

riktmärken samt skapar luftigare karaktär med släpp mellan huskropparna så 

att både vy och solljus kan komma emellan. Därutöver tillför de också något 

nytt till områdets karaktär. 

 

Otrygghet, långt till parkeringen, mycket folk när man bygger högt, otryggt 

med mobilitetshus. I utvecklingen av området har skapandet av trygga miljöer 

varit viktigt. En ökad mängd människor leder generellt till en större upplevd 

trygghet, fler ögon som kan bevittna vad som händer. I och med att det blir mer 

rörelse i området kommer fler människor röra sig i området vilket i sin tur kan 

skapa trygghet. Planbeskrivningen kompletteras gällande arbetet med att 

skapa trygghet.  

 

Störningar under byggnation. Hur och var det kommer sprängas är inte en 

detaljplanefråga utan tas senare upp i byggprocessen. 

 

Insyn. Kommunens strategi när det kommer till skapandet av nya bostäder 

handlar om att förtäta för att kunna utnyttja befintlig infrastruktur och service. 

Förtätning medför att invånare kommer att bo tätare i tätbebyggda områden. 

Insynen kommer att öka något. I arbetet med framtagandet av detaljplanen har 

minimering av insyn till befintlig bebyggelse eftersträvats. 

 

Parkering. Mätningar angående beläggningen av parkeringsplatser har gjorts 

vid flera tidpunkter och tillfällen. Antalet planerade parkeringsplatser för såväl 

den tillkommande som den befintliga bebyggelsen utgår från denna mätning 

och är i enlighet med Eskilstunas parkeringsnorm. I- och urlastning kommer 

att vara möjlig i närheten av samtliga byggnader. I och med exploateringen 
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kommer tillgänglighetskraven att uppfyllas, såväl för den befintliga som den 

tillkommande bebyggelsen. 

 
  
Boende 7 Doktorn 1 mfl  

Skriver till er angående den planerade byggnationen och förtätningen av 

bostadsområdet för att utveckla Skiftinge.  
Hur det utvecklings vis kommer att påverka oss  
Jag har deltagit på samtliga informationsträffar som hållits men trots det har 

inte alla mina frågor kunnat besvaras.  
Jag bor på Vårvägen. 
Anledningen till att jag skriver detta är att svar på mina frågor inte varit helt 

klara. Planeringen visar till exempel på att parkeringsmöjligheterna kraftigt att 

minska. Ett parkeringshus 3 kvarter bort kommer bland annat påverka 

avlastning av varor vid storhandling som jag idag gör minst 2 ggr/vecka, det 

försvårar även flera aspekter rörande min hälsa idag. Priserna i ett 

parkeringshus kommer bli avsevärt högre än det man har tillgång till idag. 

Bygget i sig hur kommer påverka oss boende under tiden och resultatet hur det 

kommer påverka oss har ingen nämnt. Särskilt inte hur och vad de ansvariga 

kommit fram till. Här kommer några punkter som jag kräver svar på:  
*de sprängningar som kommer ske, har det gått korrekt till vid besiktning av 

hur närliggande hus att klara påfrestningarna  
- har någon utomstående genomfört besiktningen så egenintresse kan uteslutas 

och genomförd besiktning skett av kompetent rådgivare utbildad inom området  
*buller och decibel om de är inom acceptabla ramar  
*byggtrafiken, framkomlighet för till exempel utryckningsfordon då 

framkomligheten är svår som den är i dagsläget  
*trafiken kommer öka på gårdarna då de boende inte kommer ta sig och sina 

varor eller annat som ska bäras tex barn 3 kvarter bort.  
*tidsramen för hur lång tid utveckling tex bygget av husen och det som behövs 

runt det som sker i samband med utvecklingen som till exempel nya vägar etc  
*har det varit något tal om kompensation hyresmässigt under tiden av 

utvecklingen  
Informationen om denna planering av utvecklingen har varit ytterst bristfällig 

vilket resulterat till att tiden i kort och knapp för att framföra åsikter och ha en 

dialog i god tid innan planer redan i princip är under utveckling och i princip 

redan är klara. Dessutom kan inte information via sociala medier räknas. Alla 

har inte tillgång till vare sig dator eller internet. Ett brev i brevinkastet skulle ha 

varit mer acceptabelt.  
Sammanfattningsvis gör det att detta kommer påverka oss redan boende 

negativt och det verkar inte som att vår boendekvalitet och boendemiljö ens 

varit uppe i diskussion. Det som gjort detta område som vi idag tycker om och 

får oss att stanna kommer kraftigt att påverkas negativt.  
Jag förväntar mig saklig och tydlig information som dessutom har anknytning 

till det som gäller och då självklart rent juridiskt med referenser. 
  
 Svar: 

Parkering. Parkeringsmöjligheterna är dimensionerade utefter det behov som 

finns idag samt behovet av parkering för den tillkommande bebyggelsen i 

enlighet med kommunens parkeringsnorm. För att öka tryggheten i området 

har merparten av parkeringen förlagts till det västra hörnet av planen. I- och 
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urlastning kommer att vara möjligt i närheten av samtliga byggnader. I och 

med exploateringen kommer tillgänglighetskraven att uppfyllas, både för den 

befintliga så väl som den tillkommande bebyggelsen. 

 

Störningar och besiktning. Besiktning av byggnader inför sprängning kommer 

ske i ett senare skede och är inte en del av detaljplaneprocessen. 

Gällande buller har en bullerutredning tagits fram och finns som en bilaga till 

planhandlingarna. 

 

Framkomligheten vid byggnationen. Framkomligheten vid byggnationen 

kommer att studeras och lösas i ett senare skede och är inte en del av 

detaljplaneprocessen. Räddningstjänsten kommer att ha god framkomlighet 

både under och efter byggnation. 

 

Tillgänglighet och parkering. Trafiksituationen och trafiklösningarna har 

varit en knäckfråga i projektet och studerats väl. Tillgänglighetskraven, 

hämtning/lämning osv kommer att lösas. Planbeskrivningen kompletteras 

gällande trafiklösningarna. 

 

Tidsramen för byggnationen. Tidsramen för byggnationen är inte satt i detta 

skede. 

 

Kompensation. Eventuell kompensation är inte en planfråga. 

 
  
Boende 8 Jag lämnar mina synpunkter i egenskap av hyresgäst boende i en fastighet 

längs Vårvägen, som direkt angränsar till det tänkta byggområdet.  

Synpunkter: 

•Detaljplanen i sin nuvarande form har kraftigt minskat de 

parkeringsmöjligheter vi boende nu har i form av personbilsgarage och 

parkeringsplatser angränsande till fastigheten. Detta medför stor otrygghet för 

oss boende som kommer ha mycket svårt att hitta platser att parkera på. Man 

kan genom att titta på detaljplanen anta att man många gånger kommer få gå 

långt för att komma till och från sin bil. Man kommer därmed utsättas för faror 

och dessutom inte ha någon uppsikt på sin bil. Detta påverkar mig personligen 

och andra som bor här mycket negativt.  

• Miljön vid min uteplats kommer bli kraftigt försämrad då gång/cykel/biltrafik 

kommer öka väsentligt då lediga parkeringar kommer bli sällsynta 

•Kraftigt ökad insyn in i min lägenhet då planen innehåller ett gångstråk samt 

möjligtvis väg/parkering som går precis utanför min uteplats  

•Det finns ca 10 st träd, bland annat hägg och björk, bara på den parkeringsytan 

som angränsar till fastigheten jag bor i. De bidrar med biologisk mångfald och 

estetiskt värde, speciellt häggen som har stort skönhetsvärde genom rik 

vårblomning. Björk och hägg kan även anses ha särskilt naturvärde då de 

angränsar till grönområde och skog med barrdominerat bestånd.  

•Enligt detaljplanen ska det byggas 8-vånings och 6-våningshus utanför 

fastigheten och där vårt nuvarande garage finns. Detta anser jag blir estetiskt 

mycket osmakligt då de byggnader som nu finns är villor och hyreshus med 

högst 3 våningar.  

•Otrygghet. Med fler lägenheter kommer fler människor, fler bilar och ökad 

otrygghet och utsatthet för oss som bor här. Detta är i nuläget den lugnaste och 
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tryggaste platsen att bo på i Skiftinge och med tusentals nya hyresgäster kan 

man med all säkerhet anta att det kommer att påverka oss negativt med den 

ökade otryggheten.  

•Ökad trafik. Med alla nya människor kommer många fler bilar som ska 

trafikera Vårvägen och högst troligt gångvägarna mellan husen. Då 

parkeringen blir oerhört begränsad kommer det köras bil på gång och 

cykelvägar för i och urlastning. Detta är en fara för oss boende, speciellt för 

dom som har barn och vi som har djur. 

Sammanfattningsvis så anser jag att min och vår boendemiljö och livskvalitet 

blir kraftigt försämrad om denna detaljplan blir verklighet, i synnerhet under 

tiden för möjlig byggnation 
  
 Svar: 

Parkering. Parkeringsmöjligheterna är dimensionerade utefter det behov som 

finns idag samt behovet av parkering för den tillkommande bebyggelsen i 

enlighet med kommunens parkeringsnorm. För att öka tryggheten i området 

har merparten av parkeringen förlagts till det västra hörnet av planen. I- och 

urlastning kommer att vara möjligt i närheten av samtliga byggnader. 

 

Försämrad kvalitet vid uteplatsen. Mer trafik. Mer rörelse. 

Mer rörelse genom området ger en positiv och trygghetsfrämjande effekt enligt 

forskning. Inom själva kvartsmark kommer med hänsyn till kulturmiljön inga 

bilar att tillåtas utan enbart gång- och cykeltrafik. 

Under planarbetet har exploatörens ambition varit att skapa trivsamma och 

välgestaltade utemiljöer – såväl offentliga (det gröna stråket) som privata ((på 

innergårdana och i anslutning till det gröna stråket). 

 

Ökad insyn. Kommunens strategi när det kommer till skapandet av nya 

bostäder handlar om att förtäta för att kunna utnyttja befintlig infrastruktur 

och service. Förtätning medför att invånare kommer att bo tätare i 

tätbebyggda områden. Insynen kommer att öka något. I arbetet med 

framtagande av detaljplanen har minimering av insyn till befintlig bebyggelse 

eftersträvats. 

 

Grönska försvinner. Områden och stråk som utpekats i Utvecklingsplanen 

Skiftinge som viktiga för ekosystemtjänster (EST) så som rekreationsområden 

och spridningskorridorer kommer att tas hänsyn till. Skogsområden bevaras 

och det planeras för gårdar och gröna stråk för människor och djur att kunna 

röra sig i. 

 

Osmakligt med höga hus. Vad som är vackert eller fult är upp till betraktaren 

att avgöra. Höghusen är tänkta att bidra till området som noder/riktmärken 

samt tillför något nytt till områdets karaktär. 

 

Trygghet. Under framtagandet av detaljplanen har skapandet av trygga 

miljöer varit viktigt. Forskning visar arr en ökning av invånare i ett område 

leder generellt sett till en ökad trygghet i och med att det blir fler ögon som ser 

och bevittnar vad som händer på gatorna. En ökning av boende ökar därutöver 

antalet människor som potentiellt rör sig inom området vilket resulterar i fler 

människor som kan upptäcka/se potentiella brott. Att gång- och 
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cykeltrafikanter samt kollektivt resande prioriteras före användandet av bilen 

ökar rörelsen inom området ytterligare vilket i sin tur ökar tryggheten.  

Trygghetsarbetet i området utgörs av synergieffekten av ett flertal åtgärder, 

som gestaltningsåtgärder, belysning, ökad uppehållskvalitet i och insyn/uppsyn 

över det offentliga rummet samt anordnande av trivsamma ute- och 

boendemiljöer. Planbeskrivningen har kompletterats gällande arbetet med att 

skapa trygghet.  

 

Ökad trafik. I och med att merparten av parkeringen förläggs i planens 

sydvästra hörn kommer ökningen av trafikmängd i området att vara marginell. 

Plats för i- och urlastning kommer att anordnas. 

 
  
Privatperson 1 Vi bor i en villa som ligger väldigt nära Vårvägen där det planeras för ett bygge 

av ett åtta våningshus. Informationen kom 29 april via posten, kommunen 

hävdar att man har tidigare har haft flera informationstillfällen. Vi har stenkoll 

på de lokala samt globala nyheterna och sociala medier, därför måste vi 

förneka kommunens hävdande. Boende i ett så nära område till det nya åtta 

våningshuset bör ha kallats tidigare till ett informationsmöte angående ett 

sådant viktig ärande.  

 

Kommunens representanter påstår att avståndet från höghuset kommer att ligga 

på 100 m, med hjälp av internet kartor kan man se en uppskattning på ca 30 m 

från höghusets fasad till närmaste tomtgräns. Ett åtta våningshus skulle 

innebära otrolig obehaglighet för oss då man kommer ha full insyn till vår tomt 

samt hus, vi kommer att behöva stänga persiennerna under hela dagen och 

begränsa vår rörlighet i tomten på grund av insynen från höghuset.  

 

Nu bör kommunen lyssna på vad de boende har att säga samt agera, det håller 

ej i längden att kommunen utför flera förslag som ställer till med störningar och 

irritationer. Hade någon ansvarig i kommunen bott i vårt område så hade inte 

detta förslag i överhuvdtaget lyfts upp.  

 

Det är ingen nyhet att Skiftinge är ett utsatt område, speciellt parkeringen där 

det har förekommit tidigare flera skottlossningar och det sker en massiv 

narkotikahandel där. Att bygga flera höghus där löser inte problemet, snarare så 

ökar man spänningen i ett fullsatt område. Att ta bort parkering innebär att det 

kommer blir parkering i smågatorna i villaområdet då det redan förkommer att 

folk parkerar framför villorna då det inte råder parkeringsförbud. Detta visar att 

kommunen har ej gjort sitt jobb då smågator bör beläggas med 

parkeringsförbud. 
  
 Svar: 

Information och deltagningsmöjligheter. Detaljplanearbetet har föregåtts av 

Utvecklingsplan Skiftinge. Utvecklingsplanen togs fram mellan 2015-2017. 

Informations- och dialogträffar hölls i Skiftinge om stadsläkning generellt 

under 2015. I och med framtagandet av utvecklingsplanen hölls ett dialogmöte 

den 23 november 2016 och ett återkopplande dialogmöte 10 maj 2017. Utöver 

dessa tillfällen har projektledare och projektmedlemmar medverkat på flertalet 

nätverksträffar på Palatzet i Skiftinge. Utvecklingsplanen var utställd för 

samråd mellan 15 juni – 15 september 2017. Öppet hus för utvecklingsplanen 
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hölls den 23 augusti kl 17:30-19:00 på Palatzet i Skiftinge, då representanter 

från Eskilstuna kommun fanns på plats för att svara på frågor. Samrådet 

annonserades i Eskilstuna kurirens veckoannons, på kommunens och Palatzets 

Facebook sidor samt med affischer på ICA Maxi i Skiftinge, Vårdcentralen i 

Skiftinge och på Skiftingehus. Förslaget fanns under samrådstiden tillgängligt 

på kommunens hemsida och fanns utställt under hela samrådsperioden på 

Palatzet i Skiftinge och i Värjans foajé. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har vid flera tillfällen varit inbjudna och deltagit 

vid möten som arrangerats på och av Palatzet. Annonsering har skett enligt 

deras rutiner. Under planarbetet har ett dialogmöte genomförts den 4 

september 2018. Annonsering skedde via lapp i brevlådan den 27 augusti 2018 

till villaägare på Blomstervägen, Sommarvägen, Eternellvägen, 

Hästhovsvägen, Blåsippsvägen, Vitsippsvägen, Konvaljevägen och 

Rosstorpsvägen samt via lappar i trapphus för boende i flerbostadshusen längs 

Vårvägen, Karl Hovbergsgatan samt Rosstorpsvägen. 

 

Insyn. Kommunens strategi när det kommer till skapandet av nya bostäder 

handlar om att förtäta för att kunna utnyttja befintlig infrastruktur och service. 

Förtätning medför att invånare kommer att bo tätare i tätbebyggda områden. 

Insynen kommer att öka något. I arbetet med framtagandet av detaljplanen har 

minimering av insyn till befintlig bebyggelse eftersträvats 

 

Kommunen bör lyssna. Kommunen följer detaljplaneprocessen, i enlighet med 

Plan- och bygglagen, PBL, samt har, som redovisats ovan, genomfört både ett 

gediget förarbete inför utvecklingen av Skiftinge samt ett utökat dialogarbete 

inom detaljplanearbetet. I detaljplanearbetet görs det avvägningar mellan 

olika intressen där bl.a.  

kommunens strategi med förtätning och stadsläkning när det kommer till 

skapandet av nya bostäder sammanlänkas med de boendes intressen, områdets 

förutsättningar samt inskränkningar.  

 

Trygghet. En ökning av invånare i ett område leder generellt sett till en ökad 

trygghet i och med att det är mer människor i rörelse och fler människor som 

kan upptäcka/se potentiella brott.  

 
  
Privatperson 2 Hej, 

vi har följande synpunkter ang. detaljplanen för Doktorn 1: 

 

1. Husen som byggs på vårvägen bör inte överstiga höjden på de flerbostadshus 

som redan ligger där. Det förvanskar hela områdets öppenhet och skogsnära 

känsla. 

 

2. Då man vill bygga hus där det idag är parkeringsplatser, finns en risk att man 

tillåter parkering längs gatan i vårt villaområde på Konvaljevägen. Det är 

oacceptabelt. Den gatan måste förses med parkeringsförbud. För oss boende 

bör man anlägga 2 parkeringsplatser för besökande, då det finns plats längst ner 

på gatan som inte utnyttjas. 

 

3. I volymstudien som presenterades kunde man se att det ska byggas hus där 

Karl Hovbergsgatan möter Vårvägen. På andra sidan gatan ligger en 
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fotbollsplan, som man förstörde gräset på vid tidigare arbeten i år då man lade 

stora högar av träd som kapats i skogen i området. 

 

Denna fobollsplan är uppskattad av barn, men är inte trygg att varken vistas på 

eller ta sig till då vägen går bredvid den. 

Jag föreslår att man bygger in det med någon slags plank, samt gör om 

trottoarer så att en naturlig gångväg finns för att ta sig dit. Det behövs ett 

övergångsställe och farthinder i anslutning till denna. 

 

4. Generellt finns inga naturliga vägar att ta sig mellan busshållplats och Ica 

Maxi. 

Detta medför att folk går närmsta vägen, dvs. på bilvägen för att ta sig dit.  

Det innebär en stor skaderisk och trafikfara. 

Jag föreslår att man bygger en gång/cykelbana med barriärer som går över 

viadukten på höger sida (i riktning mot Ica Maxi) 
  
 Svar: 

Höjdsättning. Den tillkommande bebyggelsen är högre för att skapa större 

öppna ytor. Flera släpp har skapats mellan de olika volymerna för att ge en 

luftig karaktär, behålla siktlinjer samt skapa fortsatt visuell kontakt mellan 

boende och naturen. 

 

Parkeringsregler. Om eventuella parkeringsregleringar måste införas kommer 

dessa att införas om och när behovet uppstår. Speciella parkeringar för 

villaägare på allmän platsmark kommer inte att anordnas. 

 

Fotbollsplanen. Fotbollsplanen ligger inte inom planområdet. I och med 

utvecklingen av området kommer trafiklösningar att ses över för att skapa 

trafiksäkra miljöer för alla. 

 

Trafiklösningar längs Karl Hovbergsgatan, mellan busshållplats och ICA 

Maxi. Denna del av Karl Hovbergsgatan ligger utanför planområdet och 

planläggs inte för i denna detaljplan. I och med utvecklingen av Skiftinge ses 

trafiklösningar över för att skapa en trafiksäker miljö för alla.  
  
Privatperson 3 Samråd för Doktorn 1 m.fl. 

 

1, Höjden på huset vid Tulpanstigen. Kommer att negativt inverka med 

avseende på skugga samt bli ett för kraftigt ingrepp i områdets karaktär. 

 

2, Då antalet parkeringar kommer att minska samtidigt som fler får längre till 

de nya parkeringarna anser jag att risken för en lokal parkeringsbrist kommer 

att uppstå längs Vårvägen. Detta då flest bostäder kommer att byggas där 

samtidigt som parkeringsplatser försvinner. 

 

3, Kvarteret på hörnet Karl Hovberg/ Vårvägen kommer att innebära att den 

lummiga karaktären för villaområdet kommer att försvinna. 

 

4, Ökad trafik till området bör utredas med hänseende på miljöförsämring och 

säkerhet. Detta saknas i dagens förslag. 
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Svar: 

Höjdsättnigen och skuggning. Planbeskrivningen kompletteras med en utökad 

sol- och skuggstudie. Målet är att byggnaden ska bidra till en variation av 

bebyggelsen i området genom ett nytt uttryck och byggnadsform som 

kompletterar områdets karaktär. 

 

Parkering. Placering av parkeringar i området är baserad på kommunens 

parkeringsnorm samt från parkeringsstudier i området.  

 

Lummiga karaktär vid Karl Hovbergsgata. Utformningen av hörnet Karl 

Hovbergsgatan/Vårvägen ligger i linje med Utvecklingsplanens intentioner om 

att skapa en mer stadsmässig karaktär för Karl Hovbergsgatan och Vårvägen. 

 

Ökad trafik och miljöpåverkningar. I och med att mobilitetshuset placeras i 

planens sydvästra hörn beräknas trafikmängden och medföljande 

miljöpåverkningar i området inte öka i någon större omfattning. 

 
  
Privatperson 4 Jag har lite synpunkter angående bebyggelse i Skiftinge. 

 

Planens diarienummer, SBN/2017:362 Diplomaten 2 m.fl. SBN/2019:63 

Doktorn 1 m.fl.  

 

Synpunkterna jag har är följande 

 

1, det kommer att negativt inverka på Tulpanstigen samt bli ett för kraftigt 

ingrepp i områdets karaktär med bl.a att djuren och naturen kommer bli störda 

 

2, Då antalet parkeringar kommer att minska samtidigt som fler får längre till 

de nya parkeringarna anser jag att risken för en lokal parkeringsbrist kommer 

att uppstå längs Vårvägen. Detta då flest bostäder kommer att byggas där 

samtidigt som parkeringsplatser försvinner. 

 

3, Hörnet Karl Hovberg/ Vårvägen kommer att innebära att den lummiga/gröna 

karaktären för kommer att försvinna. 

 

4, Ökad trafik till området bör utredas med hänseende på miljöförsämring och 

säkerhet. Detta saknas i dagens förslag. 

 

5. det är redan nu överfullt på tex förskola, sjukvård etc. tror inte att 

kapaciteten kommer att kunna täcka denna sorts bebyggelse. 
  
 Svar: 

Byggnader i ändan Tulpanstigen. Målet är att byggnaderna i ändan av 

Tulpanstigen ska komplettera områdets karaktär med ett nytt uttryck. I och med 

detaljplanen möjliggörs för ett torg som en ny mötesplats som bidrar till ökad 

trygghet i området. De befintliga gröna kopplingarna kommer inte att 

försvinna, spridningskorridorer och närheten till natur- och skogsområden 
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kommer att bevaras. Bebyggelsen placeras på redan ianspråktagen mark 

förutom i det sydvästra hörnet som idag består av grönska. 

 

Parkering. Parkeringslösningen följer Eskilstuna kommuns riktlinjer för 

parkering. 

 

Lummiga karaktären vid Karl Hovbergsgatan/Vårvägen. Utformningen av 

hörnet Karl Hovbergsgatan/Vårvägen ligger i linje med Utvecklingsplanens 

intentioner om att skapa en mer stadsmässig karaktär för Karl Hovbergsgatan 

och Vårvägen. Kullen och vegetationen i hörnet Karl Hovbergsgatan/Vårvägen 

kommer i stor utsträckning att bevaras. 

 

Ökad trafik och miljöförsämring. I och med att mobilitetshuset placeras i 

planens sydvästra hörn beräknas trafikmängden inom området inte öka i någon 

större omfattning. 

 

Kapacitet och utbud av kommunal service. I Skiftinge arbetas det för att utöka 

utbudet av kommunal servis. Exempelvis har förskolan den senaste tiden byggts 

ut. Även en utbyggnad av Ärstaskolan samt ett nytt äldreboende finns med i 

utvecklingen av Skiftinge. 

 
  
Privatperson 5 Mail 1: 

Hej, 

Vill med detta mail lämna synpunkt på det av er föreslagna ändringarna i 

Skiftinge, Doktorn 1 mfl. 

Höjden på det s.k. punkthuset som föreslås vid Tulpanstigen kommer att 

drastiskt försämra vår kvällsol på somrarna. Idag har vi inget som skuggar men 

det förslagna husets höjd kommer att förstöra detta och således kommer värdet 

på vårt hus förmodligen att sjunka. Utöver detta så kommer höjden att negativt 

sticka ut då byggnaden skiljer sig avsevärt mot de övriga förslagna 

huskropparna i kvarter 4. 

Med anledning av ovanstående föreslår jag att huset antingen stryks i 

detaljplanen eller att höjden begränsas till 3-4 våningar.  

 

Mail 2: 

Hej. 

Vill med detta mail lämna synpunkt på det av er föreslagna ändringarna i 

Skiftinge, Doktorn 1 mfl. 

Kvarter 3 

Det föreslagna kvarteret nr 3 kommer att ta bort mycket av det i dag lummiga 

intrycket av Skiftinge. Skogen ger intrycket av att vi trots närhet till centrum 

även har en lantlig känsla. Detta förslag kommer om det genomförs att ta bort 

denna känsla vilket för området bör anses negativt. 

I er Behovsbedömning skriver ni även följande, 

Citat 

Enligt den naturvärdesinventering som genomfördes 2016 klassas delar av 

Långbergsparken som klass 3 på en 4 gradig skala. Detta område planeras 

som park alternativt natur och inte bostäder. I planområdets södra del finns ett 

grönområde mot Karl Hovbergsgatan. Området fyller en viktig funktion som 

spridningskorridor och bör i fortsättningen fylla samma funktion. I samma 
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område finns en naturkulle. Kullen fyller en stor funktion, främst som 

rekreationsområde för de boende.  

Slut citat 

Med mina synpunkter samt er egen bedömning anser jag att förslaget om att 

bygga kvarter 3 på denna plats därmed bör strykas. 

 

Mail 3: 

Hej. 

 

Vill med detta mail lämna synpunkt på det av er föreslagna ändringarna i 

Skiftinge, Doktorn 1 mfl. 

 

Ökad trafik, högre miljöpåverkan 

 

I Eskilstunas kommuns rapport ”Trafiken i Eskilstuna” står på sidan 9 att bilen 

(med sina 63%) fortfarande är det dominanta färdmedlet i Eskilstuna. Detta 

avviker kraftigt från kommunes vision för transporter 2020. Detta framgår även 

i rapporten.  

 

Citat (sid 9) 

 

Överlag kan dock konstateras att resultatet ligger långt ifrån de mål som satts 

för kommunen fram till 2020 även om de är satta utifrån 2010 års metod. Det 

manar till eftertanke. 

 

Slut citat 

 

Då antalet lägenheter nästan kommer att fördubblas kan man anta att trafiken 

kommer att öka i motsvarande takt. I er ”Behovsbedömning” under” Effekter 

på miljön” anser ni inte att luftkvalitén inte kommer att påverkas. Hur ni har 

kommit fram till detta framgår inte och detta vore naturligtvis intressant om ni 

kan delge. Läser man rapporten så framgick det att i årskiftet 2015/2016 fanns 

det 46854 st personbilar i trafik. Dagen siffra är 49220 st (+5%) vilket är en 

ganska kraftig ökning. Denna information finns att finna på SCB på 

nedanstående länk (SCB’s fil bifogas). Vilken påverkan den ökade trafiken 

kommer att innebära måste därför utredas och presenteras innan man går 

vidare. 

 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/transporter-och-

kommunikationer/vagtrafik/fordonsstatistik/ 

 

Utöver ovanstående så inbjuder Karl Hovbergsgatan bredd till höga 

hastigheter. Med fler boende i området så ökar risken för olyckor om inte gatan 

ändras så att hastigheten går ner. Detta nämndes i samband med samrådet men 

det finns idag inga färdiga förslag. Ett förslag måste således omgående också 

tas fram innan projektet kan gå vidare. 

 

[Insändaren bifogade excel-dokument med fordonsstatistik för 2018] 

 

Mail 4: 

Hej. 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/transporter-och-kommunikationer/vagtrafik/fordonsstatistik/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/transporter-och-kommunikationer/vagtrafik/fordonsstatistik/
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Vill med detta mail lämna synpunkt på det av er föreslagna ändringarna i 

Skiftinge, Doktorn 1 mfl. 

Parkeringssituationen 

I och med att antalet parkeringar i området kommer på Vårvägen finns det en 

stor risk att en parkeringsbrist kommer att uppstå. Bristen kan leda till att vi får 

ett nytt parkeringskaos som vi hade tidigare. Även om mobilitetshuset byggs så 

tror jag personligen inte att dessa platser kommer vara intressanta för de 

boende längs Vårvägen då avståndet mellan parkeringsplats och bostad blir för 

långt. 

I stället för ett större mobilitetshus föreslår jag istället att det byggs garage 

under respektive kvarter. Detta förslag är initialt dyrare men samtidigt blir då 

lägenheterna attraktivare om parkeringsmöjligheter finns i närheten. Detta bör 

ge utrymme för en högre hyresprissättning vilket kommer att kompensera för 

den initiala investeringen.. En annan fördel med mindre garage är att risken för 

vandalism och stölder minskar då färre får tillträde. 

På platsen där mobilitetshuset planerades kan man istället bygga ett högre 

punkthus vilket skulle kunna utgöra ett riktmärke för det nya Skiftinge. Detta 

skulle i så fall kunna byggas högre förslagsvis 10 våningar. 
  
 Svar: 

Höjdsättning på punkthuset i ändan Tulpanstigen. Punkthuset i änden av 

Tulpanstigen är tänkt att bidra som ett riktmärke samt tillföra något nytt till 

områdets karaktär. Planbeskrivningen kompletteras med en fördjupad 

solstudie. I och med att det är ett punkthus rundar solen huset relativt fort 

vilket gör att ingen villa blir skuggad under hela kvällen. 

 

Spridningskorridor. I och med planläggningen kommer spridningskorridoren 

längs med Karl Hovbergsgatan tas hänsyn till och utvecklas som allé längs 

med gatan och i fortsättningen fylla samma funktion. I samma område finns en 

naturkulle som kommer att bevaras.  

 

Ökad trafik och miljöpåverkan. I rapporten ”Trafiken i Eskilstuna” går det att 

läsa att antalet personbilar i trafik har ökat från 464 bilar/1000 invånare 

under år 2016 till 467 bilar/1000 invånare, vilket motsvarar 3 bil/1000 

invånare. Samtidigt har befolkningsantalet ökat från 103 684 invånare år 2016 

till 105 924 invånare år 2017, vilket motsvarar en ökning på 1 025 invånare. 

Antalet bilar per befolkningsantalet har alltså inte förändrats märkbart. 

En av Eskilstuna kommuns mål är att öka det hållbara resandet genom att 

underlätta för gående, cyklister och kollektivtrafik och göra det aktiva och 

kollektiva resandet mer attraktivt. I samband med att flera reser kollektivt blir 

utsläppen och därmed miljöpåverkan inom Eskilstuna kommun betydligt 

mindre.  

I och med att merparten av parkeringen förläggs i planens sydvästra hörn 

kommer ökningen av trafikmängd i området och därmed miljöpåverkan att 

vara marginell. Dessutom har man i och med Eskilstuna parkeringsnorm 

fastslagit ett antal parkeringsplatser per 1000kvm/BTA. Ytterligare åtgärder 

som cykelparkering och bilpool minskar antalet bilar och främjar hållbart 

resande.  
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Privatperson 6 Jag har några synpunkter på planerna att bygga nya 6 till 8 våningar hus längs 

med Vårvägen. 

 

Har ni verkligen kollat upp att det inte blir s.k. obehöriga bilar som kommer att 

parkera längs med kringgatorna ex Blåsippsvägen?  

 

En annan sak om det och då det börjar byggas är att ni inte sagt ett dyft om 

inspektion av villor om det ska sprängas? 

jag skulle vilja att kommunen gör en dokumenterad före o efter besiktning av 

villorna. Jag tror att sprängning kan orsaka sprickor o andra skador på villa 

fasader.  

 

En ökad trafik kommer att ge negativ miljöpåverkan är jag rädd för. 

 

Ned 6v hus på Tulpanstigen kommer den sköna kvällssolen definitivt att 

skugga ett antal villor. 

 

Jag ser risker av att det kan bli stökigare än vad det redan är i Skiftinge vilken 

inte är kommunens mål. vill gärna se en djupare analys av detta. 
  
 Svar: 

Obehörig parkering på gatorna runt om. Att det kommer parkera bilar på 

dessa intilliggande gator är svårt att sia om men behovet av 

bilparkeringsplatser kommer att lösas inom planområdet för både befintliga 

och tillkommande bostäder.  

 

Sprängningar och besiktning. Sprängningar och besiktningar är inte 

detaljplanefrågor. De tillhör ett senare skede med byggprocessen.  

 

Rädd för ökad trafik och miljöpåverkan. I och med att merparten av 

parkeringen förläggs i planens sydvästra hörn kommer ökningen av 

trafikmängd inom området och därmed miljöpåverkan att vara marginell. 

 

Skuggning Tulpanstigen. Punkthuset i änden av Tulpanstigen är tänkt att 

bidra som ett riktmärke samt tillföra något nytt till områdets karaktär. 

Planbeskrivningen harkompletteras med en fördjupad solstudie. I och med att 

det är ett punkthus rundar solen huset relativt fort vilket gör att ingen villa blir 

skuggad under hela kvällen. 

 

Trygghet. Under framtagandet av detaljplanen har skapandet av trygga 

miljöer varit viktigt. En ökning av invånare i ett område leder generellt sett till 

en ökad trygghet i och med att det är mer människor i rörelse och fler 

människor som kan upptäcka/se potentiella brott, och därmed förhindra 

eventuella/potentiella brott. Planbeskrivningen kompletteras med en tydligare 

beskrivning om hur trygghet ska uppnås. En analys kommer inte att utföras. 

 
  
Privatperson 7 Jag har tagit del av de planer som finns för ovanstående byggnation, har besökt 

samrådsmötet samt även tagit del av synpunkter från boende på Vårvägen. En 

av de frågor som tycks vålla störst bekymmer är parkeringsfrågan. Den 

politiska viljan är en sak men kommuninnevånarnas önskan är inte alltid den 



Eskilstuna kommun   28 (34) 

    
    

    

 

samma. Många känner sig beroende av bil och vill inte parkera långt ifrån sin 

bostad i ett parkeringshus. Därför ligger det nära till hands att tro att 

omkringliggande villagator kommer att användas för parkering. Då känns det 

viktigt att cykel- och gångvägar inte används för biltrafik. Det är inte alldeles 

sällsynt att bilister tar sig över vändplanen på Morellvägen, vidare på gång- och 

cykelvägen till Vårvägen. Min oro är att den trafiken kommer att öka i och med 

att parkeringsmöjligheterna kommer att minska. Det är inte långsökt att tro att 

bilister "genar" över cykel- och gångvägen mellan Vårvägen och Morellvägen i 

jakt på parkeringsplatser i stället för att åka runt hela Skiftinge. 

Min önskan och mitt förslag är att man på något sätt försvårar framkomligheten 

för bilar köra på ickebilvägen mellan Morellvägen och Vårvägen. Om man på 

många sätt vill göra det tryggt och säkert för barn, fotgängare och cyklister, bör 

man även göra allt för att dessa ytor inte missbrukas. 

 

Och sedan en liten reflektion; Om kommunen på ett samrådsmöte med 

allmänheten vill vinna gehör och respekt, kalla saker vid dess rätta namn! Ett 

mobilitetshus, är det ett hus man flyttar runt? Ett hus där man parkerar sin bil är 

väl ändå ett parkeringshus! 
  
 Svar: 

Politisk vilja och kommuninvånarnas önskan. Eskilstunas parkeringsnorm 

som bl.a. reglerar antal parkeringsplatser är en policy som antagits av 

stadsbyggnadsnämnden 2016-01-18. Nämnden är ett politiskt organ som väljs 

vårt fjärde år av Eskilstunas invånare och har i uppgift att agera i enlighet 

med invånarnas/väljarnas vilja. Eskilstunas mobilitetskoncept prioriterar 

gående och cyklister framför bilen. 

 

Ökande trafik. I och med att merparten av parkeringen förläggs i planens 

sydvästra hörn kommer ökningen av trafikmängd i området och därmed 

miljöpåverkan att vara marginell. Farthinder etcetera för bilar på gång- och 

cykelvägar är inte en detaljplanefråga.  
  
Privatperson 8  Mina synpunkter 

bygg inte 5 / 8 våningshus bland villorna  

Med mobilitetsgarage kommer det komma folk utanför o parkera i garaget 

vintertid ..det ser man ju redan nu ..vi som bor får inga parkeringsplatser..ni 

borde böta alla dessa bilar som ställer sig på vägen mot årbyskogen vid 1-15 

Karl Hovbergsgatan ..ni säger att ni åker ut nattetid då får ni se hur fullt det är 

med bilar o det är hyresgäster som ej vill betala för sig.. kommer bli värre när 

ni tagit bort parkering på Vårvägen  

O alla vi som har handikapp tillstånd har ni tänkte på oss? Säkert inte  

Ska vi gå 100 meter för att komma hem. Vi har ju inte fått tillståndet för intet. 

Kommer bli katastrof  

Vem tror ni vill flytta ut hit till slummen ?  

Denna plan är inte genom tänkt för 5 öre ..bara massa politiker dravvel 

Se hur det ser ut nu med soppåsar sprida i hela området  

O så ska det komma 350 hushåll till  
  
 Svar: 

Parkering. Mätningar angående beläggningen av parkeringsplatser har gjorts 

vid flera tidpunkter och tillfällen, bl. annat på kvällstid. Antalet 
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parkeringsplatser för såväl de tillkommande som befintliga byggnaderna utgår 

från denna mätning och är i enlighet med Eskilstunas parkeringsnorm. I- och 

urlastning kommer att vara möjligt i närheten till samtliga byggnader. I och 

med exploateringen kommer tillgänglighetskraven att uppfyllas, både för den 

befintliga och den tillkommande bebyggelsen.  

 

Sopsortering och angöring. I planarbetet har det planerats för såväl 

sopsortering som har angöring av sopbilar lösts i planen. En förtydligande 

illustration bifogas till Planbeskrivningen. 

 
  
Länsstyrelsen  Detaljplan för Doktorn 1 m.fl., Vårvägen, Skiftinge, 

Eskilstuna kommun 

Er beteckning SBN/2019:63, handlingar inkomna till Lst 2019-04-18 

Länsstyrelsen har mottagit förslag till detaljplan för samråd enligt 5 kap. 11§ 

plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Syftet med planen är att möjliggöra 

förtätning inom befintligt bostadsområde. Detaljplanen handläggs med 

standardförfarande. 

 

Under samrådet ska länsstyrelsen bevaka och samordna statens intressen och 

ge råd om tillämpningen av 2 kap. PBL. Länsstyrelsen ska särskilt bevaka de 

frågor som i ett senare skede kan leda till att länsstyrelsen överprövar planen i 

enlighet med 11 kap. 10§ PBL. 

Länsstyrelsen ska vid samrådet 

 verka för att riksintressen enligt miljöbalken tillgodoses, 

 verka för att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken följs, 

 se till att strandskydd inte upphävs i strid med gällande bestämmelser 

 se till att mellankommunala intressen samordnas 

 se till att bebyggelse eller byggnadsverk inte blir olämpliga med hänsyn till 

hälsa eller säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

 

Länsstyrelsen har tagit del av Trafikverkets yttrande. 

 

Länsstyrelsens synpunkter - ingripandegrunder enligt 11 kap. 10§ PBL 

 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10§ PBL 

och nu kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen inte kommer att 

prövas, under förutsättning att nedanstående synpunkter avseende 

miljökvalitetsnormer, hälsa och säkerhet samt risk för översvämning beaktas: 

 

Miljökvalitetsnormer och dagvatten 

Av dagvattenutredningen framgår att det krävs fördröjnings- och 

reningsåtgärder för att inte öka belastningen på recipienten Eskilstunaån vid ett 

genomförande av detaljplanen. För att uppnå nödvändig fördröjning inom 

planområdet vid ett 20-årsregn krävs en volym på 80 m3, förslagsvis i form av 

träd i skelettjord, växtbäddar och genomsläpplig beläggning. Dessutom 

rekommenderas avskärande diken för att undvika kritiska situationer vid 

skyfall. 

 

Av samrådsförslaget går det inte att utläsa om nödvändig fördröjningsvolym 

och rening uppnås med föreslagen planutformning då det endast är ett av 
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utredningens förslag på planbestämmelser som har beaktats - bestämmelse om 

andel hårdgjord yta. 

 

För att Länsstyrelsen ska kunna bedöma om marken som tas i anspråk för 

bebyggelsen är lämplig för det ändamål som detaljplanen anger, behöver 

planförslaget förtydligas. 

 

Dagvattenutredningens åtgärdsförslag gäller för 20-årsregn. Ett förändrat 

klimat kan innebära ökad nederbörd och medföra ytterligare behov av rening 

och fördröjning av dagvattnet. Detta behöver också beaktas i den fortsatta 

planprocessen. 

 

Hälsa och säkerhet - markföroreningar 

I planhandlingarna saknas bilagor till Rambolls rapport för genomförd 

miljöteknisk markundersökning. För att Länsstyrelsen ska kunna bedöma 

platsens lämplighet för föreslagen markanvändning, utan risk för människors 

hälsa, behöver planhandlingarna kompletteras med dessa inför 

granskningsskedet. 

 

Text avseende marksanering under rubriken Tekniska frågor på s. 22 i 

planbeskrivningen bör ses över så att det blir konsekvent med texten om 

markföroreningar på s. 5-6 och Rambolls undersökningsrapport. 

 

Risk för översvämning 

Av dagvattenutredningen framgår att det finns risk för stående vatten inom 

delar av planområdet vid ett skyfall. Vid ett 100-årsregn kan maxdjupet uppgå 

till 0,7 meter och höjdsättningen är därför mycket viktig för att undvika skador 

på byggnader och tekniska anläggningar. I samrådsförslaget finns inga 

bestämmelser på plankartan om höjder eller lutning. I det kommande 

planarbetet behöver kommunen se över höjdsättningen av området och 

säkerställa en fungerande markavvattning. 

 

Planen behöver även säkerställa att tillgängligheten till bebyggelsen för 

samhällsviktiga funktioner fungerar vid eventuella skyfall. Samhällsviktiga 

funktioner kan vara hemtjänst och räddningstjänst. 

 

Länsstyrelsens synpunkter - råd enligt 2 kap. PBL 

 

Kulturmiljö 

Länsstyrelsen ser positivt på att en kulturmiljöanalys ska göras och förutsätter 

att den belyser den tillkommande bebyggelsens påverkan på den befintliga 

bebyggelsestrukturen. 

 

Länsstyrelsens upplysningar och krav enligt annan lagstiftning 

 

Kulturmiljölagen (1988:950) KML 

Det finns ingen känd fornlämning inom planområdet men omgivningen är 

synnerligen rik på fornlämningar från järnåldern vilket framgår av 

planbeskrivningen. Länsstyrelsen bedömer att planområdet måste utredas 

arkeologiskt för att klargöra om okända lagskyddade fornlämningar från 

järnåldern eller historisk tid kommer att beröras av planeringen. Utredningen är 
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ett beslutsunderlag som Länsstyrelsens behöver för att kunna bedöma 

detaljplanen, och måste därför vara färdig innan ett genomförande enligt planen 

kan godtas enligt kulturmiljölagen. I samband med utredningen kommer 

sökschakt att upptas med grävmaskin. 

 

Övrigt 

 

Redaktionella synpunkter 

Konsekvenser av planens påverkan på befintlig villbebyggelse öster om 

planområdet framgår inte av planförslaget. Detta bör redovisas i 

granskningsskedet med t.ex. solstudier. 

 

Deltagande i ärendet 

I handläggningen av ärendet har samråd skett med Per Gustafsson 

(kulturmiljö), Ebba Sellén (förorenade områden), Fredrik Nilsson (beredskap) 

och Weronica Klasson (vattenförvaltning). 

 

Så här hanterar vi dina personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 

www.lansstyrelsen.se/sodermanland/ 

 

Ulrika Larsson 

Planhandläggare 
  
 Svar: 

Miljökvalitetsnormer och dagvatten. 

Detaljplanen och placeringen av huskropparna har utformats utifrån befintliga 

spillvatten och dagvattenledningar samt djuppunkter. Ett u-område har inritats 

i plankartan. 

 

Tillgängligheten för samhällsviktiga funktioner vid skyfall. Området nås 

huvudsakligen via Vårvägen som i sin sydliga ände präglas av en lågpunkt. 

Dagvattenåtgärder på allmän platsmark så som dagvattenbrunnar i gatan samt 

träd i skelettjord i grönremsan mellan GC-väg och gata avvattnar denna 

lågpunkt. På så sätt säkerställs tillgängligheten till området även vid ett 

skyfall. 

De två ytterligare lågpunkter på kvartersmark, mellan kv. 3 och 4 samt mellan 

kv. 6 och 7 försvårar inte tillgängligheten till området och byggnaderna i 

samma utsträckning. Dessa lågpunkter kommer delvis att försvinna i och med 

exploateringen men därutöver ges genom plankartan möjlighet till 

dagvattenåtgärder på kvartersmark som exploatören ansvarar för.  

Höjdsättningen på byggnaderna i hela området samt genomgående entréer 

säkrar dessutom tillgången till själva byggnaderna vid stående vatten. 

 

En utförlig beskrivning gällande dagvattenhantering i detaljplanen som 

grundar sig i dagvattenutredningen och PBL 4. Kap. har tillförts 

planbeskrivningen.  

 

Risk för översvämning. I dagvattenutredningen pekas två områden på Doktorn 

1 m.fl. ut som översvämningszoner. Enligt dagvattenutredningen kan detta 

problem löses genom en höjdsättning på 0,7m främst inom dessa lågzoner. I 
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detaljplanen har höjdsättningen för hela Doktorn 1 m.fl. anpassats till 0,7m 

genom en b1-bestämmelse: Lägsta höjd på färdigt golv över omkringliggande 

mark för den nedersta våningen är 0,7m., PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

Markföroreningar. Samtliga bilagor till Rambölls Miljöteknisk 

markundersökning bifogas som planhandling.  

 

Kulturmiljöanalys. En kulturmiljöutredning har genomförts av WSPs 

kulturmiljögrupp 2019-04-15. I denna analys bedöms förslaget för 

nyexploatering över lag kunna genomföras utan att betydande kulturhistoriska 

värden förvanskas förutsatt att ett par anpassningar görs, se 

planbeskrivningen. 

 

Arkeologisk utredning. En arkeologisk utredning gjordes av Arkeologgruppen 

på uppdrag av Länsstyrelsen. Av utredningen framgår att inga ytterligare 

fornlämningar finns belägna inom planområdet. Det arkeologiska 

utredningsresultatet tas med i planbeskrivningen.  

 

Planförslagets påverkan på befintlig villabebyggelse. Under planarbetet har 

en solstudie genomförts som visar vilken påverkan i form av skuggning den 

tillkommande bebyggelsen kommer att ha på omgivningen. Solstudien utfördes 

av Strategisk Arkitektur och simulerar, baserad på beräkningar, hur 

skuggningssituationen vid olika tidpunkter under ett dygn och vid olika årstider 

ser ut.  

 

Tekniska frågor i planbeskrivningen. Text avseende marksanering under 

rubriken Tekniska frågor på s. 22 i planbeskrivningen har setts över och 

uppdaterats så att den är konsekvent med texten om markföroreningar på s. 5-6 

och Rambolls undersökningsrapport.  

  
  
Eskilstuna 
Energi & Miljö 
VA  

Yttrandet av samråd granskningshandling detaljplan Doktorn 1, m.fl. 

Eskilstuna  

 

Granskningskommentarer  

 

Vatten  

Vattenledningar ligger i planområdet, EEM önskar 12 m brett u-område, 

alternativt att ledningarna flyttas i gatumark på exploatörens bekostnad. I norra 

och södra delen måste nya ledningar byggas ut.  

Det är bra skrivit i planbeskrivningen.  

 

Spillvatten  

Spillvattenledningar ligger i planområdet, EEM önskar 12 m brett u-område, 

alternativt att ledningarna flyttas i gatumark på exploatörens bekostnad. I norra 

och södra delen måste nya ledningar byggas ut.  

Det är bra skrivit i planbeskrivningen.  

Det är bra skrivit i planbeskrivningen.  
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Dagvatten  

Dagvattenledningar ligger i planområdet, EEM önskar 12 m brett u-område, 

alternativt att ledningarna flyttas i gatumark på exploatörens bekostnad. I norra 

och södra delen måste nya ledningar byggas ut.  

Det är bra skrivit i planbeskrivningen men det behöver inte skriva om 

dagvatten tekniken i planbeskrivningen. Det är tillräckligt att skriva att 

dagvatten hanteringen ska följa kommunens riktlinjer för dagvatten hantering 

och hänvisar till dagvattenutredningen. 
  
 Svar: 

Vatten och Spillvatten. Ett 12m brett u-område för vatten och spillvatten i 

planområdets norra och södra del där befintliga ledningar är belägna avsätts i 

plankartan.  
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 Ytterligare förändringar som gjorts sedan samrådet 
 Här kan man beskriva ev interna överväganden som lett till förändringar. 
   

Huskropparna i KV 2 och 3 har flyttats närmare Karl Hovbergsgatan för att 

följa Utvecklingsplan Skiftinges rekommendation och mål om att skapa en 

stadsmässighet längs Karl Hovbergsgatan. 

 

Planbeskrivningen har kompletterats med parkeringsstudie, solstudie samt en 

beskrivning angående trygghetsaspekter. Dagvattenhanteringen i detaljplanen 

har tydligare förklarats i planbeskrivningen. 

 

Utvecklingsplan Skiftinge som detaljplanen grundar sig i har bifogats som 

”Kommunala ställningstaganden” till planbeskrivningen.  
  

 

 

 
 Yttranden utan erinran 
  
  Lantmäteriet 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Försvarsmakten 

Miljökontoret 

Region Sörmland 

Trafikverket 

Vattenfall 
  
  
  
 Fortsatt handläggning  
  
  
  
  
 Stadsbyggnadsförvaltningen 

Planavdelningen 

 

 

 

 
 Jacob Lithammer 

Planchef 

Melanie Hierl 

Planarkitekt 

 


