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Planprocessen – Standardförfarande 

Planprocessen följer PBL 2014:900 
 

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

intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen bedöms inte 

heller medföra en betydande miljöpåverkan (3 kapitel 43 § PBL och 6 kapitel 11 § 

MB). Detaljplanen upprättas därför enligt standardförfarandet i plan- och bygglagen 

(PBL 2014:900).  
  
Handlingar Planförslaget omfattar följande handlingar: 

• Plankarta i skala 1:1000 (2020-04-04) 

• Planbeskrivning och genomförandebeskrivning  

• Fastighetsförteckning  

• Övriga handlingar: 

- Arkeologisk utredning (rapport 2016:1, Almunga AB,) 

- Arkeologisk förundersökning (rapport 2016:72, Stiftelsen Kulturmiljövård) 

- Biotopskyddsdispens (2016-10-14) 

- Bullerutredning (ÅF Consultant, 2020-12-18) 

- Dagvattenutredning (Norconsult, 2016-12-21) 

- Geoteknisk undersökning (gjort av Norconsult, 2016-12-20) 

- Second opinion Geoteknisk undersökning (gjort av SWECO, 2017-02-14) 

- Projekterings PM geoteknik, Sweco 2018-05-02-PM Stabilitetsberäkningar, 

Sweco 2018-05-02 inklusive beräkningsbilaga 2018-02-27 

- MUR geoteknik, Norconsult 2016-12-20 

- Kulturmiljöanalys (AIX Arkitekter, 2016-05-10) 

- Antikvariskt utlåtande (AIX Arkitekter, 2020-12-22) 
- Markmiljöundersökning (Structor 2012-10-03) 

- Kompletterande markmiljöundersökning (Norconsult 2017-12-18) 
  
Syfte Syftet med detaljplanen är att pröva byggandet bostäder, som kan fördelas på 

privatbostäder eller äldreboende. Den nya bebyggelsen utgör en ny inre entré till 

Torshälla centrum och ska gestaltas med stor omsorg. Placering, volymer, höjder och 

gestaltning ska ta hänsyn till stadsbilden och riksintresset för kulturmiljövård. Den 

befintliga bebyggelsen längs Gesällgränden ska bevaras och ges varsamhets- och 

skyddsbestämmelser. Detaljplanen syftar också till att ge möjlighet att bygga en 

cirkulationsplats i korsningen Eskilstunavägen/Holmenleden. Cirkulationsplatsen ska 

gestaltas med stor omsorg. I samband med nybyggnationen och cirkulationsplatsen 

smalnas Holmenleden av och Eskilstunavägen utformas som en stadsgata. Längs 

Torshällaån ska ett grönt stråk bevaras och utvecklas vidare som en del av Åstråket. 

Ekosystemtjänster ska vara en utgångspunkt för den framtida gestaltningen av 

grönskan i planområdet.  
  
Planområdet 
idag 

Planområdet är centralt beläget inom Torshälla tätort. Korsningen Holmenleden/ 

Eskilstunavägen är den inre entrén till Torshälla. Den stora öppna ytan upplevs som en 

övergiven yta mitt i Torshälla. Befintliga bostadshus i norra delen av planområdet 

ligger intill lokalgatan Gesällgränden. Det gröna stråket längs vattnet ingår i Hälsans 

stig och är en del av Åstråket.  
  
 Plandata 
  
Läge och areal Planområdet ligger söder om Holmberget, sydväst om Ebeling-muséet och sydöst om 

Holmenbruket. Planområdet sluttar mot Eskilstuna kanal i syd och Torshälla ån i väst. 

Planområdet är cirka 3 hektar. 
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Planområdets 
avgränsning 

Planområdets gräns ligger norr om befintliga bostadsfastigheter Gesällen 4, Gesällen 5 

och Gesällen 6, öster om Eskilstunavägen, söder om Holmenleden samt en bit in i 

Torshällaån i väster.  
  
Markägande Fastigheterna Gesällen 4, 5 och 6 är privat ägda. Fastigheterna Gillet 1 och Torshälla 

5:8 ägs av Eskilstuna kommun. Torshälla 5:19 ägs av Strömfallet AB.  
  
  
 Kommunala ställningstaganden 
  
Översiktsplan Enligt Eskilstuna kommuns ”Översiktsplan 2030” (laga kraft vunnen 2016-05-17) är 

huvudprincipen för ny bebyggelse att begränsa stadens utbredning genom att förtäta 

den inifrån och ut. Planområdet ligger inom förtätningszonen för Torshälla stad och 

längs ett prioriterat stråk för bebyggelse. Översiktsplanen pekar också ut fastigheten 

som utredningsområde för bebyggelse.  

 

Enligt översiktsplanen ska möjligheten till kvarboende i närområde/stadsdel 

prioriteras. I alla bostadsområden eftersträvas blandstadsprincipen. Det innebär att 

boendemiljöer med många olika funktioner och mötesplatser i det offentliga rummet 

eftersträvas.  
  
Miljökvalitets-
mål 

Av miljökvalitetsmålen har giftfri miljö, begränsad klimatpåverkan, frisk luft, levande 

sjöar och vattendrag samt god bebyggd miljö varit av relevans för planen.  

 

Bostadsbebyggelsen i planförslaget kräver en högre saneringsnivå (känslig 

markanvändning) än vad marken har sanerats till. Efter byggnationen kommer därmed 

mängden miljögifter att minska när det gäller marken och rening av dagvatten som 

rinner ner till Torshällaån. 

  

En tätare bebyggelsemiljö ökar serviceunderlaget och ger även förutsättningar för mer 

resurssnåla transporter. Planområdet ligger centralt med goda gång- och 

cykelmöjligheter och i närhet till Östra torget där busslinjer i olika riktningar stannar. 

Fler satsningar på gående och cyklister i området ska ytterligare förbättra 

förutsättningarna för hållbara transporter. Detta i sin tur kan minska användningen av 

fossila bränslen och bidra till mindre utsläpp och klimatpåverkan. Även för miljömålet 

frisk luft är en minskning av biltrafik viktigt.  

 

När det gäller god bebyggd miljö är trafikbuller en viktig indikator samt 

anpassningarna som har gjorts med hänsyn till den kulturhistoriska miljön.   
  
Miljökvalitets-
normer 

Vatten 

Torshällaån är en vattenförekomst med miljökvalitetsnormer som anger de 

kvalitetskrav avseende ytvatten och grundvatten. Syftet är att uppnå God status i alla 

vattenförekomster senast den 22 december 2015. År 2009 fastställdes att 

Eskilstunaån/Torshällaån inte uppnådde en god kemisk ytvattenstatus. År 2016 togs ett 

förslag till miljökvalitetsnormer fram, där vattenförekomstens kvalitetskrav anges till 

God kemisk ytvattenstatus, med undantag för ett antal PAH:er som har tidsfrist till 

2021 samt bromerade difenyletrar och kvicksilver som det i dagsläget saknas tekniska 

förutsättningar för att åtgärda. För att nå god ekologisk status till 2027, anges att en 

stor del av de planerade åtgärderna fortfarande behöver genomföras före 2021. Den 

huvudsakliga påverkan av näringsämnen (tot. fosfor) kommer från Hjälmaren. 

(Länsstyrelserna, 2016) 
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Luft – Partiklar PM 10 och kvävedioxid (NO2)  

Miljökvalitetsnormerna för luften är högsta tillåtna nivå på haltbelastning. 

Utvärderingströsklarna anger när bestämda krav på kontroll från kommunernas sida av 

föroreningsnivån inträder.  

 

SMHI:s rapport Haltberäkningar vid utvalda gatuavsnitt i Södermanlands län (2011-

46) nämner Eskilstunavägen med vägavsnittet Brogatan – Gesällgränden.  

Beräknade PM10-halter (μg/m3) för gatuavsnittet Brogatan – Gesällgränden är 17,0 

som årsmedel och 29,3 för 90 percentil dygn. För årsmedel klaras nedre tröskeln. För 

percentilvärdet klaras den övre, men inte nedre utvärderingströskeln.  

Beräknade NO2-halter (μg/m3) för gatuavsnittet Brogatan – Gesällgränden är 16,1 som 

årsmedel, 33,8 för 98 percentil dygn och 46,1 för 98 percentil timme. Alla värden 

klarar därmed nedre tröskeln.  
  
Klimatplan Klimatplanen som antogs av Kommunfullmäktige år 2016 beskriver kommunens 

vision om minskad klimatpåverkan. Enligt klimatplanen bör bostäder och 

verksamheter lokaliseras så att transporter och energianvändning minimeras. För att 

värna om marken är omsorgsfullt planerad flerbostadsbebyggelse med god 

tillgänglighet ett attraktivt alternativ till mer utspridd villabebyggelse. Bebyggelsen 

bör placeras där det finns förutsättningar att använda fjärrvärme. De ytor som är 

olämpliga för bebyggelse kan istället utvecklas till attraktiva grönområden. Andra 

möjligheter för klimatanpassning kan vara storlek på grönytor och öppna system för 

omhändertagande av dagvatten.   
  
Vattenplan Vattenplanen antogs av Komunfullmäktige år 2015 och syftar till att vägleda för 

planering och handläggning. Den nya bostadsbebyggelsen kräver en högre 

saneringsnivå (känslig markanvändning) av marken. Mindre föroreningar i marken 

bedöms kunna ha en positiv påverkan på föroreningshalterna i dagvattnet som rinner 

från planområdet ner till Torshällaån. 
  
Trafikplan Trafikplanen antogs av Kommunfullmäktige år 2012. Trafikplanen lyfter att 

tillkommande bebyggelse ska verka för att transportbehovet med bil i genomsnitt ska 

vara mindre än i befintlig bebyggelse. Eskilstuna kommun har en målbild om att 

andelen hållbara resor ska öka till 61% år 2020. För att nå dit krävs ett starkt fokus på 

gång, cykel och kollektivtrafik vid planering men även beteendeförändring. På det 

sättet ska andelen hållbara resor successivt öka.  
  
Cykelplan Cykelplanen antogs av Kommunfullmäktige år 2013 och syftar till att skapa en 

attraktiv och välfungerande cykelinfrastruktur för att främja resor med cykel. 

Planförslaget föreslår kompletteringar av cykelstråk för att främja ett attraktivt 

cykelnät och arbetar för cykelfrämjande åtgärder i samband med bostadshusen.  
  
Parkeringstal 
för ett 
Eskilstuna i 
förändring  

Eskilstunas parkeringstal från år 2016 reglerar hur många parkeringsplatser som ska 

byggas vid nyexploatering. De är både ett styrdokument och en vägledning som ska 

guida alla parter i plan- och bygglovsprocessen till en effektiv parkeringsplanering. 

Parkeringstalen är flexibla för att varje fastighet ska få ett så optimalt tal som möjligt. 

Eskilstuna har även ett maxtal för parkering inom tätorten för att undvika ett 

ineffektivt användande av värdefull mark. Eskilstuna kommun använder stadstyper. 

Planområdet bedöms ligga inom stadstyp B.  
  
Grönplan Holmberget är enligt gällande grönplan för stadsbygden en centralpark för hela 

Torshälla stad och fyller en viktig funktion som rekreationsområde för Torshällaborna. 

På Holmberget finns också en utomhusscen och restaurang.  

 
  



Eskilstuna kommun 2021-02-11  5 (46) 

    
    

    

 
Bevarandeplan 
för Torshälla 
 

Bevarandeplanen för Torshälla antogs av kommunfullmäktige år 1994 och bygger på 

en byggnadsinventering från 1984. Bevarandeplanen beskriver vilka byggnader och 

bebyggelsemiljöer som är av kulturhistoriskt intresse och som därmed bör ges någon 

form av skydd i detalj- eller områdesplaner. Den ger också översiktliga anvisningar för 

hur bevarandet ska genomföras. Bevarandeplanen beskriver karaktärsdragen öster om 

ån samt Gesällen 5 och Gesällen 6, Holmberget och Å-stranden.  
  
Årsplan 2020  I kommunens årsplan 2020 sätts fokus på att minst 600 nya bostäder ska byggas 

årligen i Eskilstuna. Det ska också planeras för ytterligare utbyggnad av cirka 100 nya 

äldreboendeplatser till år 2019. Detaljplanen Gillet 1 m fl är en del i att uppnå målen i 

kommunens årsplan då den ger möjlighet till att förtäta med nya bostäder och 

boendeplatser i äldreboende.  
  
Riktlinjer för 
bostads-
försörjningen 

Eskilstuna kommuns riktlinjer för bostadsförsörjningen 2013-2018 anger att 

kommunen årligen ska färdigställa detaljplaner för 300 bostäder. För att ta höjd för en 

större befolkningstillväxt ska kommunkoncernen ha beredskap för planering av 600 

bostäder. Enligt ägardirektivet ska kommunens allmännyttiga bostadsbolag 

Kommunfastigheter AB bygga minst 300 lägenheter.  
  
Utvecklings-
plan för 
Torshälla 

Utvecklingsplanen för Torshälla antogs av kommunfullmäktige i april 2019. Grunden 

utgår från platsvarumärket för Torshälla, med ett fokus på industri, innovation, kultur, 

vatten, miljö och småstadens värden i en hållbar utveckling. Planen fokuserar på olika 

delar, som att det är viktigt att Torshälla utvecklas för att vara en levande och aktiv 

småstad för alla, skapa en attraktiv miljö för vistelse och rekreation samt vara en 

innovativ plats med fokus på kultur och medskapande. Utvecklingsplanen pekar också 

ut kvarteret Gillet som en stadsmässig entré till centrum.  

 

Därför är avsikten med detaljplanen att ge möjlighet för en stadsmässig entré samt att 

stärka åstråket som ett rekreativt attraktivt stråk. 
  
Jämställhet, 
integration 

Med ett äldreboende ges utrymme för varierade bostadstyper. Tillsammans med ett 

attraktivt grönt stråk ges förutsättningar för att fler personer rör sig i de olika delarna 

av planområdet under dygnets alla timmar vilket bidrar till ökad trygghetskänsla för 

både boende och passerande. Hållbara transporter gynnar miljön och anpassar 

transportsystemen för olika grupper vilket främjar både jämställdhet och integration.   
  
Tillgänglighet En ny brygga ska göra vattnet mer tillgängligt för allmänheten.  
  
  
Gällande 
detaljplaner 

Det finns två gällande stadsplaner i planområdet. En stor del av Gillet 1 ligger inom 

mark som inte får bebyggas med bostäder enligt den gällande stadsplanen. 

 

Stadsplanen 2112-2-77 från år 1965 reglerar stora delar av det område som ingår som 

kvartersmark i planförslaget med användningen för motortrafikändamål.  

 

Stadsplanen 2112-0-284 från år 1977 reglerar bland annat gata och park där 

Holmenleden och Eskilstuna vägen går idag.   
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Gällande detaljplaner © Eskilstuna kommun © Lantmäteriet MS2006/1416 
 

 
Nuvarande planförhållanden stadsplan 2112-2-77 
 

 
Nuvarande planförhållanden stadsplan 2112-0-284  
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Miljö-
bedömning 

För att se om behovet av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt PBL 3:43 

finns, gjordes en behovsbedömning av planförslaget. Bedömningen kommer fram till 

att detaljplanen är förenlig med hushållningsbestämmelserna i miljöbalken 

(Miljöbalken (MB), kap 3, 4 och 5). Följande aspekter tas upp mer detaljerat i 

behovsbedömningen: Riksintresse för kulturmiljövården Torshälla, biotopskydd för 

trädalléer, fornminnen, strandskydd, geoteknik, skredrisk, markmiljö, dagvatten, 

översvämningsrisk och miljökvalitetsnormer för PM-10.   

 

Kommunens samlade bedömning är att planförslaget inte bedöms innebära någon 

betydande påverkan på miljön. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enlig PBL 

upprättas därför inte. 
  
Övrigt Planavdelningen har 2015-06-25 mottagit en begäran om planbesked för fastigheten 

Gillet 1. Begäran gäller nybyggnation av flerbostadshus med cirka 60 lägenheter, ett 

nytt äldreboende med 40 boenden samt lokaler för en eventuell förskola eller annan 

centrumfunktion. Planavdelningen har vid en första prövning bedömt att det finns 

möjlighet att pröva planläggning av Gillet 1 m fl. I samband med detaljplaneläggning 

behöver strandskyddet upphävas och dispens från biotopskydd sökas.  
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 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
  

När planbestämmelser i plankartan berörs i texten förtydligas kopplingen med 

aktuell bestämmelse inom [ ]. 

 
 Natur och kultur 
  
Mark och 
topografi 

Planområdet ligger på en udde. Västra delen utgörs av ett grönt stråk längs Torshällaån. 

Intill Holmberget i norra delen finns det tre byggnader. Resterande ytor är mestadels 

asfalterade eller grusade efter att ha använts som område för en bensinstation. Några 

gräsytor med enstaka träd bryter de hårdgjorda ytorna. 

 

Planområdet är delvis låglänt och sluttar från Eskilstunavägen i nordöst (marknivå cirka 

+ 12,0) till Torshällaån i sydväst (marknivå cirka + 8,3 - 8,5). 

 

Genom ianspråktagande av den utpekade kvartersmarken i planen möjliggörs för 

uppförande av bebyggelse. Höjderna i detaljplanen regleras genom så kallade byggnads- 

och nockhöjder på plankartan. Sluttningen ner mot Torshällaån bevaras. 
  
Markradon Radon finns naturligt i marken. Enligt radonkartan från 1984 ligger planområdet utanför 

högriskområde för markradon. Största delen av planområdet består av lös lera vilket 

bedöms utgöra låg risk för höga halter av markradon.  
  
Historik En kulturmiljöanalys (AIX Arkitekter) har tagits fram som sammanfattar den historiska 

utvecklingen på kv Gillet. Området har historiskt vuxit fram som en del av Torshälla. 

Kartor från omkring 1900 visar hur tre byggnader söder om Holmberget har uppförts, 

det som idag utgör delar av kvarteret Gesällen.  

Den senaste användningen för kv Gillet var som en bensinstation på tomten. 

Verksamheten lades ned år 2008 och marken sanerades under 2009. 2010 köpte 

kommunen tillbaka marken från den privata fastighetsägaren. 
  
Kulturmiljö-
värden 

Förutsättningar 

Planområdet ligger inom Riksintresse för kulturmiljövård Torshälla (D2) (3 kapitel 

miljöbalken (MB)). I motiveringen står det att Torshälla är en småstadsmiljö med i 

huvudsak medeltida gatunät och som speglar utvecklingen från köpstad och 

utförselhamn till manufakturcentrum. (Bruksmiljö, Kvarnmiljö, Kanalmiljö). Som 

uttryck för riksintresset nämns följande: Bevarad 1700-tals och 1800-tals bebyggelse. 

Planstrukturen samt stadsgårdar och bebyggelsemönster från 1700- och 1800-talen. 

Offentliga byggnader med medeltida kyrka samt skolhus och rådhus. Rester av Karl 

IX:s kanal. Kvarnanläggning från 1600-talet samt Holmens bruk med herrgårds-

anläggning uppförd under 1770-talet och Nyby bruk med herrgård och brukssamhälle 

från 1800-talet. Skolor och folkrörelselokaler. Kunskapsunderlaget nämner mål för att 

tillgodose riksintresset, bl.a. att grundläggande stadsplanestrukturer från Torshällas 

etablerings- och blomstringstider ska bibehållas, men kan kompletteras om 

kulturhistoriska värden beaktas. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse bör underhållas 

kontinuerligt och i det längsta bevaras och ges en användning.  

 

Planområdet är även utpekat som kommunalt intresse för kulturmiljövård i 

Översiktsplanen 2030.  
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Riksintresse kulturmiljövård (vertikala streck) och kommunalt intresse för kulturmiljövård 
(horisontella streck) © Eskilstuna kommun © Lantmäteriet MS2006/1416. Planområde ungefärligt 
markerat med svart streckad linje. 

 

Befintlig bebyggelse 

 

 
© Länsstyrelsen Södermanland från kunskapsunderlag till Riksintresse kulturmiljövård Torshälla 
D2 

 

1994 antog Kommunfullmäktige ”Torshälla – Bevarandeplan för värdefulla miljöer”. 

Syftet med bevarandeplanen var att klarlägga vilka byggnader och bebyggelsemiljöer 

som är av kulturhistoriskt intresse och som därmed borde ges någon form av skydd i 

detalj- eller områdesplaner. Vidare var det viktigt att ge översiktliga anvisningar för hur 

detta kan ske på bästa möjliga sätt genom riktlinjer för hur bevarandet skall genomföras. 

God byggnadsvård är av avgörande betydelse för Torshällas fortlevnad som en 

kulturmiljö. Bevarandeplanen skall fungera som underlag i planfrågor och 

byggnadslovsfrågor, tydliggöra hur bevarandefrågor skall hanteras och väcka intresse 
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för bevarandeåtgärder inom Torshälla samt aktualisera förslag till miljöförbättrande 

åtgärder.  

 

I bevarandeplanen pekas två områden med kulturhistoriska värden ut i Torshälla, 

området väster om ån och området öster om ån. Fastigheterna Gesällen 4, 5 och 6 är 

belagda inom området öster om ån. I området öster om ån, redogörs att bebyggelsen är 

mycket splittrad i skala och utformning men två huvudsakliga byggnadsperioder kan 

urskiljas. Den första omkring 1880–1910 då Torshälla börjar expandera över sina gamla 

gränser och den andra under 1950-talet med den nya centrumbebyggelsen med affärs- 

och flerfamiljshus i en större skala än den traditionella småstadsbebyggelsens. 

Bebyggelsen på fastigheten Gesällen 5 och Gesällen 6 tillhör den så kallade första 

expanderingen mellan 1880–1910. Karaktären för bebyggelsen under denna 

expandering beskrivs som trähus uppförda i någon typ av panelarkitektur. Fasader 

klädda med olika typer av panel, ibland uppdelad i fält med panelen lagd i olika 

riktningar. Fasaderna målades i ljusa oljefärger med snickeridetaljer i samma färg, ofta 

vitt. Taken är tunna med stora språng, synliga utsirade taksparrar och täcka med falsad 

plåt som målats svart, röd eller kromoxidgrön. Husen försågs ofta med lövsågerier längs 

takkanter, i gavelspetsar och på verandor. Verandor i en eller två våningar var vanliga. 

De var ofta inglasade med dekorativt spröjsverk och färgat glas. Exempel på 

panelarkitektur kan man se på bl a Gesällgränd (kv Gesällen 5 o 6) och Vive Jönsgatan 

16 (kv Fogden 24). Även äldre hus försågs ibland med glasverandor och lövsågerier i 

samband med ombyggnad (Rådmannen 4). I bevarandeplanen görs vidare en 

redovisning av byggnader med kulturhistoriskt egenvärde i området öster om ån: 

 

- Gesällen 5 

”Gesällgränd 4 Villa från ca 1900-talet i en och en halv våning av plank klädd med 

gul, liggande fasspontpanel, vita fönstersnickerier, knutar och andra snickeridetaljer. 

sadeltak täckt med svart, falsad slätplåt På södra sidan finns en bred frontespis och i 

sydvästra hörnet ett fyrkantigt torn med tälttak och utsirade konsoler under 

taksprånget samt balkong på södra sidan. På norra sidan finns en tvåvånings 

utbyggnad med entre. Under takkanten löper en figursågad bräda. Huset är ett 

välbevarat exempel på sekelskiftets panelarkitektur.” 

 

- Gesällen 6  

”Eskilstunavägen 4 Villa från slutet av 1800-talet i två våningar. Stomme av plank 

klädd med mörkgrön liggande fasspontpanel på nedre delen och ljusgrön 

"fjällpanel" på övre delen, vita fönstersnickerier. Rundbågiga fönster på andra 

våningen. På södra sidan finns en veranda med snickarglädje och ovanpå den ett 

burspråk. På norra sidan finns en två vånings utbyggnad, med glasad framsida samt 

entre. Huset är omgivet av trädgård med flera stora fruktträd och avgränsad mot 

gatan av ett plank. Detta är ett välbevarat exempel på sekelskiftets panelarkitektur 

men interiören är helt ombyggd.” 

 

Bebyggelsen på fastigheten Gesällen 5 och Gesällen 6 utgörs därmed av två 

kulturhistoriskt viktiga aspekter. Olika egenvärden i byggnadsdetaljer och som en del i 

en större bebyggelsegrupp som karakteriserar den expandering som skede öster om ån 

mellan 1880–1910. Enligt Boverkets allmänna råd i fråga om vad som inbegrips i 

förvanskningsförbudet, menar myndigheten att bebyggelsens ålder utgör i sig inget 

argument för att en byggnad ska anses vara särskilt värdefull. Byggnader tillkomna före 

1920-talets bebyggelseexpansion utgör dock idag en mycket begränsad del av dagens 

byggnadsbestånd, färre än vad som har byggts under 2000-talet. Av dessa har många 

genomgått genomgripande förändringar. Sannolikheten för att en till sin karaktär 

någorlunda välbevarad byggnad tillkommen före 1920-talets bebyggelseexpansion 

uppfyller något av kriterierna för en särskilt värdefull byggnad är därför mycket hög. 
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Sådana byggnader bör därför betraktas som särskilt värdefulla om man inte kan 

motivera varför de inte ska anses vara det. 

 
Byggnaderna på fastigheterna Gesällen 4, 5 och 6 är i gällande plan (Stadsplanen 2112-

2-77) ”ersatta” av en större byggrätt som sträcker sig över alla tre fastigheter, se bild 

nedan. Enligt gällande plan var ambitionen att bygga ett hotell på platsen: ”Önskemålet 

att inom kv. Gesällen kunna uppföra ett mindre hotell har tillgodosetts i stadsplan” (Ur 

Stadsplanen 2112-2-77) 

 

 
Byggrätt (blått) enligt gällande stadsplan och hur det påverkar befintlig bebyggelse (vitt). 

 

Kulturmiljöanalys  

2016 fick konsulten AIX Arkitekter i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag av 

fördjupad karaktär som stöd för beslut, prioriteringar och ställningstaganden inför 

detaljplanearbetet.Kulturmiljöanalysen studerar och viktar de kulturhistoriska värdena i 

Kv Gillet i relation till tre områden - närmiljön, staden och riket.  

För Kv. Gillet 1 som en del av närmiljön nämns följande värden:  

• Strandpromenaden som upplevelse av vattenrummet med upplevelsemässiga 

värden och värden för rekreation.  

• Tomtens öppna karaktär med siktlinjer över platsen utgör ett visuellt starkt 

landskapselement i stadsbilden. 

• Vegetationen som stadsbyggnadskomponent med raden av alar som bildar en 

sammanhängande grön front runt vattenrummet mellan Holmbergsparken och 

den skogsbeklädda udden i sydväst.  

Följande värden lyfts för Kv. Gillet 1 som en del av staden Torshälla:  

• Stadens entré från söder medför stora gestaltningsmässiga krav vid förändringar 

av platsen.  

• Holmberget som naturgeografisk komponent och roll i stadsbilden och för 

förståelsen av landskapets naturgeografiska förutsättningar. De synliga 

bergsidorna och samspelet mellan bergshöjden, den lågt liggande fastigheten 

och vattenrummet bidrar till och förstärker detta uttryck.  

• Tomtens öppna karaktär möjliggör fri sikt över stadens historiska delar, bl a 

kyrka, Holmens bruksmiljö och den äldre bebyggelsen inom kvarteret Gesällen. 

Som en del av riksintresset nämns följande värden för Kv. Gillet: 

• Torshällaån och Eskilstuna Nedre kanal med sina vattenrum är av stor betydelse 

för upplevelsen av stadens historiska delar. Torshällaåns betydelse för stadens 

utveckling, dess funktion som vattenväg och källa till kraft har varit central.  
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• Fastigheten får en viktig relation i samspelet till riksintressets värdekärnor i och 

med att kvarteret Gillet ligger i direkt anslutning till värdekärnorna Forsarna 

med dammen, Kanalen, Holmbergets rekreationspark, Holmens bruk.  

 

Känslighets- och tålighetsanalys i kulturmiljöanalysen 

Känslighets- och tålighetsanalysen visar hur förändringståliga olika delar är, vilket visas 

med en karta nedan. Hög känslighet (röd färg på kartan) innebär att mindre ändringar 

inom området kan genomföras under förutsättning att stor hänsyn visas för platsens 

karaktär. Känsligt för ändring (orange färg på kartan) innebär att platsens befintliga 

värden inte är av sådan art att platsen inte kan förändras under förutsättning att åtgärden 

görs med hänsyn till anläggningens övergripande karaktär. Tåligt för ändring (gul färg 

på kartan) innebär att området är av föränderlig karaktär eller har getts en gestalt som 

saknar tydlig koppling till den kulturhistoriska karaktären. Dessa områden kan med 

fördel utvecklas så att deras upplevelse- och miljömässiga värden stärks. 

 

Analysen kommenterar sina slutsatser bland annat så här: ”Fastigheten bedöms till stora 

delar vara tålig för ändring med undantag för strandpromenaden och ett stråk tvärs 

över tomten. Strandpromenaden är kvarterets känsligaste del eftersom den ansluter till 

riksintressets kärna och har stora miljömässiga värden.” 

 
Känslighets- och tålighetsanalysen. Kartan redovisas det analyserade området med tre färger. 
Röd färg – hög känslighet mot förändring, orange färg – känsligt för förändring och gul färg – tåligt 
för ändring. © AIX Arkitekter  

 

Rekommendationer inför detaljplan 

• Ny bebyggelse bör anknyta till Torshällas äldre bebyggelse vad gäller 

småskalighet, som är ett av stadens mest typiska särdrag. Antalet våningar bör 

inte överstiga tre. Större volymer kommer att upplevas som alltför dominerande 

för den känsliga platsen. Karaktären hos den närliggande bebyggelsen bör 

beaktas – de modernistiska flerfamiljshusen från 1950-talet, de f.d. industrierna 

på Holmen och Eminentfabriken, sekelskiftesvillorna i trä söder om 

Holmberget. 



Eskilstuna kommun 2021-02-11  13 (46) 

    
    

    

 

• Hänsyn ska tas till de naturgeografiska förutsättningarna på platsen. För att 

topografin fortsättningsvis ska vara läsbar bör byggnadshöjder följa med den 

sluttande tomten och inte kompensera för höjdskillnader. 

• Den helt obebyggda eller tidigare glest bebyggda tomten - med det 

framträdande Holmberget och sikt mot stadens historiska delar – fungerar som 

”huvudentré” till Torshälla söderifrån. Dessa förutsättningar bör fortsättningsvis 

kunna vara avläsbara. 

• Det berörda området utgör historiskt sett gränsen mellan stad och landsbygd i 

Torshälla. Ny bebyggelse bör inte utformas/uppföras för kompakt, då det kan 

leda till att överblicken av dessa förhållanden kan gå förlorad. Bebyggelsen bör 

brytas upp i mindre volymer 

• Betydande utrymme bör lämnas i zoner mot Holmberget och bebyggelsen direkt 

söder därom samt längs med det viktiga och känsliga årummet. Detta för att 

värna gångstråket längs åstranden, men även för att bevara vyn från norr och 

väster. En fri zon bör även lämnas i ett stråk diagonalt över tomten, från sydöst 

till nordväst, för att siktlinjen från Eskilstunavägen mot kyrkan med 

omgivningar fortsättningsvis ska hållas öppen. Ett respektavstånd till 

strandpromenadens möte med årummet bör definieras.  

• Berget som fondmotiv bör beaktas sett från strandpromenaden söderifrån, som 

ett möte med stadsparken idag, men också med den historiska 

parkanläggningen. 

 

Läs om planförslagets förändringar utifrån kulturmiljön under Stadsbilden och 
Bebyggelsen, Utformning, material, byggnadsteknik. 

  
Fornlämningar Förutsättningar 

Alla fornlämningar med tillhörande fornlämningsområde (skyddszon) är skyddade 

(Kulturmiljölagen 2 kapitel). Det innebär att de inte får rubbas, tas bort, täckas över, 

köras över eller skadas på annat sätt. Ingrepp i fornlämningen är tillståndspliktiga. 

Området är ett stadslager som omfattar stora delar av västra Torshälla. Inga kända 

fornlämningar finns inom området, dock finns ett antal påträffade fornlämningar på 

Holmberget. Den västra delen av Gillet 1 ligger i kanten av en större fornminnesyta för 

Torshälla 95:1. 

 

Arkeologisk utredning och förundersökning 

Efter beslut av Länsstyrelsen i Södermanland har en arkeologisk utredning utförts av 

Almunga AB för att ge ett underlag till tillståndsprövningen. Kart- och arkivstudier 

visade att det kan finnas rester kvar av byggnader som enligt kartmaterial från 1600-talet 

och 1800-talet har stått i den norra delen av planområdet. Det kan även ha funnits ett 

stängsel med port intill en byggnad samt en ränna eller dylikt i åkanten. Utmed 

Holmberget i norra delen av planområdet kan det även finnas rester kvar efter vallens 

södra del. I det läget kan det också finnas kulturlager från äldre tider med tanke på 

dateringen och höjden över havet.  

 

Länsstyrelsen beslutade att en arkeologisk förundersökning skulle genomföras inom 

fastigheten. Den arkeologiska förundersökningen resulterade i att två stenskoningar 

påträffades vid Torshällaån, i övrigt visade undersökningen att området har utschaktats 

och omdanats i modern tid. I november 2016 har Länsstyrelsen beslutat att ge 

kommunen tillstånd enligt 2 kap 12 § kulturmiljölagen KML (1988:950) till ingrepp i 

fornlämningen Torshälla 95:1 (stadslager). Nybyggnation inom fastigheten kräver ingen 

arkeologisk insats utöver den redan genomförda arkeologiska förundersökningen.  
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 Bebyggelseområden 
  
Stadsbilden Förutsättningar 

 

Entrésituation och rumsliga fronter/rumsbildande element  

Planområdet ligger i ett exponerat läge i korsning mellan Holmenleden och 

Eskilstunavägen och bildar Torshälla stads inre södra entré. Eskilstunavägen och 

framförallt Holmenleden har negativ inverkan på stadsmiljön. Med sin vägbredd bryter 

de skalan med omgivande landskap och stadsbild. Den obebyggda rivningstomten 

möjliggör fri sikt över några av stadens historiska komponenter - kyrkan, Holmens 

bruksmiljö och den äldre bebyggelsen norr om Gillet. 

 

Holmberget med sin nivåskillnad vid bergssidan bildar tillsammans med befintlig äldre 

bebyggelse intill en rumslig front i norr. I öster utgör flerbostadshusen och Ebeling-

museet en bebyggd front. Trädridån längs Torshällaån och trädallén längs Torshälla 

nedre kanal bildar visuellt strukturerande vegetationsfronter i väst och syd. Även den 

nya bostadsbebyggelsen på Holmen bildar en ny front sett söderifrån. 

 

Viktiga vyer och siktlinjer 

Kulturmiljöanalysen beskriver ett antal vyer som synliggör planområdets roll i 

stadsbilden. Utöver dessa vyer har Holmberget flera utkikspunkter med vidsträckta vyer 

både söder, väster och norrut. Kulturmiljöanalysen pekar ut ett antal intressanta 

siktlinjer. Av central betydelse är siktlinjer över vattenrummen och längs strandkanten 

som ger en upplevelse av det historiska Torshälla. Siktlinjerna kortas dock till viss del 

av Torshällaåns S-formade sträckning, fallen, dammluckor med mera. En annan viktig 

siktlinje går diagonalt över fastigheten från Eskilstunavägen mot kyrkans torn.  

 

Förändringar 

Vy över planområdet med föreslagen bebyggelse. ©Maison Forte 

 

Entrésituation och rumsliga fronter/rumsbildande element  

Tillsammans med den möjliga cirkulationsplatsen (se mer om cirkulationsplatsen under 

Gator och trafik) och den nya utformningen av Eskilstunavägen och Holmenleden 

skapar bebyggelsen en ny, mer stadsmässig entrésituation till de centrala delarna av 
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Torshälla. Viktiga gestaltningsmässiga aspekter är bland annat placering, volymer, 

gestaltning och materialval för den nya bebyggelsen och cirkulationsplatsen. Genom att 

smalna av Holmenleden mot detaljplaneområdet minskas barriäreffekten som den utgör 

idag. Kvarteret har en uppbruten struktur för att bevara siktlinjen genom kvarteret. Som 

en följd av detta placeras gavlar mot den nya rondellen för att skapa en stadsmässig 

entré till Torshälla.  

 

Viktiga vyer och siktlinjer 

I planarbetet har framför allt vyerna från Holmenleden, över vattenrummet, över 

fastigheten från Holmbergets fot och Torshällas södra entré studerats och legat till grund 

för placeringen och volymerna av den nya bebyggelsen.  

 

Vy från Holmenledens västra brofäste visar fortsättningsvis Holmberget som fondmotiv. 

Trädraden längs är kvar som ett tydligt landskapselement som dämpar intrycket av ny 

bebyggelse. Under sommarmånaderna kommer växtlighetens lövverk bidra till att 

minska det visuella avtrycket från ny bebyggelse än mer. 

 

Från den västra åkanten mot fastigheterna kommer vyn också ändras, och i likhet med 

vyn från bron så kommer växtligheten längs med ån bidra till att minska bebyggelsens 

tydlighet. Dock kommer bebyggelsen att vara betydligt närmare ån än hur det ser ut på 

platsen idag i och med att kvarteret är obebyggt och den närmast synliga bebyggelsen 

utgörs av bostadshusen öster om Eskilstunavägen. 

 

Den södra entrén mot Torshälla, från brofästet, är den vy där förändringen blir mest 

märkbar med den nya bebyggelsen som möjliggörs av planen. Holmberget kommer 

skymta, men ej framträda lika tydligt som tidigare. Den äldre bebyggelsen i kv Gesällen 

blir mindre läsbar från denna plats. Den nya bebyggelsen tillför dock något nytt till 

entrén med nya byggnader med en ny arkitektur. Marken, som tills idag varit 

oexploaterad, får också en tydligare plats i Torshälla när nya byggnader tillförs. Vidare 

har byggnaderna anpassats efter Kulturmiljöutredningens känslighets- och 

tålighetsanalys för att tillgodose viktiga siktlinjer över tomten, men även till Kv. 

Gesällen från Eskilstunavägen. 
  

 
Bebyggelsen, 
Utformning, 
material, 
byggnads-
teknik 

Förutsättningar 

Befintlig bebyggelse i norra delen av planområdet varierar i sitt uttryck och byggnadsår. 

Även bebyggelsen runt om planområdet är av varierande karaktär vad gäller storlek, 

byggnadshöjd och byggnadsår. Öster om planområdet ligger flerbostadshus med två 

våningar, utbyggd vind och suterrängvåning i den funktionella traditionen, vilket ger en 

visuell upplevelse av fyra våningar. Väster om planområdet finns bland annat Holmens 

punkthus med fyra våningsplan på västra sidan ån. 

 

Förändringar 

Befintlig bebyggelse 

Den befintliga kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen inom kvarteret Gesällen bevaras 

och förses med skydds [q1,q2]- och varsamhetsbestämmelser [k1,k2,] samt rivningsförbud 

[r1] för Gesällen 5 och 6 i plankartan. Byggnaderna finns omnämnda i den 

bevarandeplan för Torshälla som antogs 1994-02-24 av Eskilstuna kommunfullmäktige 

och utpekade med hög känslighet för förändring enligt AIX kulturmiljöanalys, se ovan 

under Kulturmiljövärden. Rivningsförbudet och skyddsbestämmelserna på Gesällen 5 

och gesällen 6 syftar till att bevara byggnadernas exteriöra attribut som bidrar till 

läsbarheten av dåtidens panelarkitektur och karaktärsdrag för bebyggelseexpansionen i 

Torshälla mellan 1880–1910. För Gesällen 6 ska byggnadens exteriör vad gäller 

liggande fasspontpanel, fjällpanel, snickarglädje och profilerad takfotslist bevaras [q1]. 

Nya dörr- och fönsteröppningar får ej göras men ändringar som skett från 
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originalutformningen av huset får återställas [q1]. Vidare vid eventuella ändringar av 

huset ska fönster till form, material, indelning, proportion och upphängning bibehållas 

till sin utformning samt ska tak förses med ståndfalsad svart slätplåt [k1]. 

 

För Gesällen 5 ska byggnadens exteriör vad gäller torn med tälttak och utsirade 

konsoler, liggande fasspontpanel, fönstersnickerier, profilerad takfotslist och 

snickarglädje bevaras [q2]. Nya dörr- och fönsteröppningar får ej göras men ändringar 

som skett från originalutformningen av huset får återställas [q2]. Vidare vid eventuella 

ändringar av huset ska fönster till form, material, indelning, proportion och upphängning 

bibehållas till sin utformning samt ska tak förses med ståndfalsad svart slätplåt [k1]. För 

Gesällen 4, som inte omnämns i bevarandeplanen, införs varsamhetsbestämmelser, men 

inga skyddsbestämmelser eller rivningsförbud. För byggnaden får inte befintliga dörr- 

och fönsteröppningar förstoras eller förminskas [k2]. Vid ändringar av fasaden ska 

slätputsen och den profilerade takfoten bevaras och taket ska förses ståndfalsad svart 

slätplåt [k2]. 

 
 

 

 

 

 
 
Skydds(q)- och varsamhets(k)bestämmelser för Gesällen 6(högst upp), Gesällen 5 (mitten) och 
gesällen 4 (nederst) ©Eskilstuna kommun. 



Eskilstuna kommun 2021-02-11  17 (46) 

    
    

    

 
Då fastigheterna, enligt kulturmiljöanalysen, har en hög känslighet för förändring, förses 

de med kryssmark som syftar till att bevara tomtens karaktär. Användningen av mark 

planläggs till bostäder [B] för alla tre fastigheterna. Vidare planläggs Gesällen 6 med 

handel [H] i syfte att säkerställa pågående markanvändning.  

 

Förändringar inom Gesällkvarteret får endast ske med stor hänsyn tagen till 

byggnadernas karaktär. Byggnaderna ska i enlighet med PBL (2010:900) kap. 8 13-14§ 

inte förvanskas och hållas i vårdat skick samt underhållas så att dess utformning och 

särskilda värden bevaras. Detta är kvaliteter som ska beaktas vid både underhåll och 

renoveringar. Vid ändring av fasadkulör på de målade fasaderna ska till exempel ny 

kulör och fasadbehandling stämma med byggnadernas historiska stil. Modernare 

tillskott eller förändringar får tas bort eller återställas till tidigare utformning.  

 

Ny bebyggelse och användning 

 
Situationsplan visar nya byggnader. I norr finns också Gesällenbyggnader också med. ©Maison 
Forte och Eskilstuna Kommun 

 

Den nya bebyggelsen föreslås på en plats som historiskt sett har varit en del av stadens 

utkant men numera ligger centralt i Torshällas tätort. Oavsett utformning så bildar ny 

bebyggelse på platsen en ny årsring inom tätorten. Infartsvägarna Holmenleden och 

Eskilstunavägen ger planområdet en viktig roll som inre entré till Torshälla, vilket 

Torshällas utvecklingsplan också pekar ut för området. Gestaltningen av bebyggelsen 

mot Holmenleden och äldreboendet kräver därför särskilt stor omsorg. Den 

kulturhistoriskt värdefulla stadsplanestrukturen bibehålls då föreslagen bebyggelse i 

huvudsak håller sig inom det befintliga kvarterets ramar. Eskilstunavägen som gammal 

vägsträckning behåller sitt läge, men omgestaltas till att bli mer av en stadsgata. 

Föreslagen bebyggelse förändrar områdets karaktär som obebyggd grusplan och skapar 

en öppenhet mot vattenrummet och kanalen från innergården samt tvärs över gården i 

riktning från korsningen Eskilstunavägen/Holmenleden mot kyrkan.  
 
Bostadsbebyggelsen är tänkt att uppföras med en sammanhängande byggnadskropp mot 

Holmenleden i söder och två punkthus mot ån inom ett område som kulturmiljöanalysen 

pekar ut som tåligt för ändring. Holmberget och sikten mot stadens historiska delar 
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upprätthålls från innergården och är avläsbara från vattenrummet. Siktlinjen mot kyrkan 

från Eskilstunavägen in mot Torshälla bevaras genom byggrätternas placering: 

 

Vy över tomten och siktlinjen till kyrkan. ©Maison Forte 
 

Markanvändningen i planområdet, där ny bebyggelse har möjlighet att uppföras, är 

äldrevård [D], bostäder [B], kontor [K], centrumverksamhet [C1] och parkering under 

mark (parkeringsgarage) [P1]. Tänkt huvudanvändning av marken är äldrevård i 

den östra delen mot Eskilstunavägen och bostäder i resterande. 
 

Illustrationen visar hur byggrätterna (vita) är placerade i förhållande till kulturmiljöanalysens 
värdering av områdets känslighet. Planområdets yttre gräns markeras med streckad svart linje.  
©Maison Forte 

 

Med ett läge mittemellan bebyggda områden, trafikinfrastruktur och grönområden möter 

den nya bebyggelsen olika förutsättningar som den ska relatera till i alla väderstreck. 

Äldreboendet placeras mot Torshälla centrum i ett område som enligt känslighets- och 

tålighetsanalysen saknar tydlig koppling till den kulturhistoriska karaktären och 

samtidigt beaktar respektavståndet till befintlig villabebyggelse (kv Gesällen) söder. 
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Elevation av äldreboendet längs Eskilstunavägen © Maison Forte 

 

Äldreboendet ger en ny skala på platsen, som relaterar till skalan på bostadshusen öster 

om Eskilstunavägen. Genom byggrätten stärker och säkras samtidigt förutsättningarna 

för Torshälla centrums fortlevnad och dess roll som samlingspunkt för viktiga 

samhällsfunktioner. Nockhöjden för äldreboendet regleras till 16,5 m och en 

exploateringsgrad i bruttoarea på 7300 m2, vilket möjliggör en byggnad i fem våningar. 

Byggnadens höjd kommer avvika från omkringliggande bebyggelse. Bebyggelsens 

volym är baserat på behovet av vårdboendeplatser i centrala Torshälla. För att balansera 

volymen mot intilliggande bebyggelse ska den femte våningen integreras i taket och ges 

ett avvikande fasadmaterial och kulör än underliggande fasadeliv [f1]. Eventuella 

burspråk på femte våningen skall också följa planbestämmelse f1. För husgavlarna kan 

samma fasadmaterial och kulör användas. Huskroppen tvingas till att minska i volym 

mot korsningen Eskilstunavägen/Holmenleden för att skapa en attraktiv entré till staden 

och bryta upp volymen. Bottenplanet i byggnadens ska ges en rumshöjd om minst 2,7 

meter för centrum- och kontorsverksamhet [f2]. Mellan vägområdet [GATA1] och 

byggkroppen förses marken med prickmark. Syftet med prickmarken är att byggnaden 

ska placeras längre från vägområdet för att klara bullernivåerna vid fasad, se vidare 

under Störningar. Prickmarken föreslås användas som förgård med dagvattenhantering. 

Byggkroppen tvingas till en 45 gradig knäck längs Eskilstunavägen. Syftet med 

utformningen är dels att bryta upp fasaden längs Eskilstunavägen, dels att skapa en 

siktlinje till Gesällen 5 och 6 samt Holmenberget. Ytan som uppstår vid knäcken kan 

användas som en parkeringsyta.  

Vy mot innegården. ©Maison Forte 
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Enligt känslighets- och tålighetsanalysen är vattenrummet och befintlig bebyggelse, 

söder om Holmberget, de mest känsliga områden. Planförslagets respektavstånd till 

befintlig bebyggelse bedöms vara tillräckligt och säkerställs genom att flytta in 

vändplanen mellan befintlig och ny bebyggelse [GATA2] samt prickmark norr om 

byggrätten längs Eskilstunavägen. 

 

 

 
Elevation av punkthusen vid ån. © Maison Forte 

 

Byggrätterna för punkthusen mot Torshällaån möjliggör att byggnaderna kan placeras 

med olika alternativ för hur de vinklas. Mot det känsliga vattenrummet begränsas 

nockhöjden för de tänkta punkthusen till 13,5 m och exploateringsgraden i bruttoarea till 

1000 m2 (per punkthus), vilket möjliggör en byggnad i tre våningar. På så sätt bevaras 

också vyn mot Holmberget som fondmotiv från vattenrummet. 

 

 
Elevation av lamellhuset längs Holmenleden © Maison Forte 

 

Längs Holmenleden i söder regleras nockhöjden till 15,5 m och exploateringsgraden i 

bruttoarea till 3500 m2, vilket möjliggör en byggnad i högst fyra våningar. Nyplantering 

av träd längs Holmenleden trappar dock visuellt ner volymen mot gaturummet 

[Plantering1]. Bebyggelsen ligger till största delen i ett område som enligt känslighets- 

och tålighetsanalys saknar tydlig koppling till den kulturhistoriska karaktären.  

 

Byggnadernas nockhöjd längs Holmenleden och ån är reglerad så att byggnaderna kan 

förses med sadeltak, vilket är ett bärande karaktärsdrag i området. 

 

Byggnadshöjderna följer generellt den sluttande tomten Från högsta punkten i nordöst 

följer bebyggelsen topografin mot sydväst. Byggrätten i nordöst har en nockhöjd på 16, 

5 m och marknivån är +11,9 m. För den sydvästra byggrätten är nockhöjden 15,5 m och 

marknivån är +9,8 m. Det ger en höjdskillnad på ca 3 m mellan byggnadernas teoretiska 

nockhöjder.  

 

Komplementbyggnader och transformatorstationer som är placerad inom känsliga 

siktlinjer förses med byggnadshöjder för att hålla ner volymer. 

 

Förändring sedan samrådet: Exploateringsgraden har minskat och möjligheten till 

placering av huskroppar justerats för att stärka siktlinjer genom området, bland annat 

från Eskilstunavägen mot kyrkan. Höjder i granskningsförslaget regleras också hårdare 
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genom nockhöjd istället för byggnadshöjder. Höjderna tar mer hänsyn till att byggnader 

ska minska i höjd mot ån och följa topografin.  

 

Ny bebyggelses inverkan på den kulturhistoriska miljön 

Eskilstuna Kommun har låtit AIX arkitekter utföra ett antikvariskt utlåtande på den nya 

bebyggelsen, i syfte att bedöma vilken inverkan de får på kulturmiljön och Riksintresset 

Torshälla D2. Enligt bedömningen introducerar äldreboendets volym en skala som är 

främmande för den historiska miljön. Trotts detta bedöms byggnadsvolymen vara 

acceptabel ur kulturhistoriskt perspektiv då dess volym möjliggör en offentlig funktion 

som kan manifestera sig i stadsbilden. Planstrukturen bedöms vara anpassad till platsens 

kulturhistoriska värde då känsliga siktlinjer bevaras och byggnadernas höjder följer den 

topografiska sluttningen mot ån. Den sammanvägda bedömningen är att förslaget 

uppfyller de krav som ställs i samband med nybyggnation enligt Plan- och bygglagen 2 

kap 3 och 6 § samt 8 kap. 9 § samt att det ej medför negativ påverkan på riksintresset i 

den meningen som beskrivs i 3 kap 6 § Miljöbalken. 

 
  
Äldreboende Förutsättningar 

I Torshälla saknas det idag äldreboenden för att kunna tillgodose dagens och framtidens 

behov. Befintliga äldreboenden ägs och drivs i kommunal regi. 

 

Förändringar 

Det nya äldreboendet mot Eskilstunavägen kan omfatta 88 boenden totalt, dvs 22 

boenden per våningsplan och 11 boenden per enhet. Till äldreboendet hör ett 

mottagningskök och en grön gård. Jämfört med samrådsförslaget möjliggör förslaget nu 

att all bebyggelse inom kvarteret Gillet kan användas för äldreboende om behov uppstår. 
  
Verksamheter 
och samhälls-
service 

Förutsättningar 

Drygt 250 m norr om planområdet ligger Torshälla centrum runt Östra torget med 

livsmedelsbutik och affärer. Mittemot kv Gillet, på östra sidan Eskilstunavägen finns det 

ett antal mindre servicebutiker i bottenvåningen av flerbostadshusen och Ebeling-muséet 

med konditori, mindre butik och verksamhet. Läget i sig är intressant utifrån 

Eskilstunavägen som huvudentré till Torshälla och sammanhanget med kringliggande 

kommersiella aktörer.   

 

Förändringar 

Detaljplanen innebär ingen förändring mot samrådsförslaget, då tidigare möjlighet till 

centrumverksamhet och kontor i bottenvåningen kvarstår. 
  
Bostäder Förutsättningar 

Inom planområdet finns ett fåtal bostäder på fastigheterna Gesällen fyra och fem. I 

direkt anslutning till planområdet finns bostäder längs Eskilstunavägen. 

 

Förändringar 

Planen möjliggör att bostäder kan tillkomma i alla nya byggnader så att kvarteret har en 

flexibilitet över tid och kan anpassas med både vårdboende- och bostadsbehovet. 

 
  
 Friytor 

  
Grönstruktur Förutsättningar 

Torshällaån och trädridån längs stranden är ett viktigt rumsskapande element i västra 

delen. Norr om planområdet ligger den karaktäristiska urbergshöjden Holmberget. I 

östra delen bildar en trädallé en rumsfront och söder om planområdet sträcker sig 
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Eskilstuna nedre kanal med trädalléer längs vattnet. I planområdet finns också ett antal 

träd på gräsytor. En trädinventering har gjorts för befintliga alléer.  

 

 
Flygfoto över området © Terratec 

 

Torshällaån och strand  

Den östra sidan av Torshällaån är ett grönt stråk som är tillgänglig för allmänheten. 

Både Hälsans stig och Åstråket är promenadstråk som har delar av sin sträcka längs 

vattnet genom planområdet. Västra sidan av Torshällaån upplevs mestadels som 

privatiserad och saknar växtlighet längs ån. Kopplingen mellan stadens olika parkstråk 

är idag fragmentarisk, flera sträckor av stranden upplevs som eftersatt eller obearbetad. 

 

Parken Holmberget 

Norr om planområdet finns parken Holmberget som fyller en viktig funktion som 

rekreationsområde i Torshälla. Parken pekas ut som grannskapets parker och 

grönområden inom 200m i översiktsplanen. Parken är inte detaljplanelagt.  

 

Kanalen 

Söder om planområdet är trädallén och grönytorna längs kanalen en viktig del i den 

befintliga grönstrukturen.  

 

Förändringar 

Kulturmiljöanalysen lyfter vattenrummet och samspelet med riksintressets värdekärnor 

som viktiga kulturhistoriska värden i Kv Gillet i relation till riksintresset. Detaljplanens 

syfte är att bevara ett grönt stråk för att utveckla åstråket längs Torshällaån. 

Planbestämmelserna park, natur och trädridå säkerställer det gröna stråket och ger även 

förutsättningar till att stärka upplevelsen av vattenrummet runt Torshällaån med 

siktlinjer och gröna kopplingar till riksintressets värdekärnor Forsarna med dammen, 

Holmbergets rekreationspark och Holmens bruk. En brygga möjliggörs genom planen 

vilket också bidrar till att stärka allmänhetens upplevelse och vistelse vid årummet. 

 

Strukturen kompletteras med gröna kopplingar i form av trädplanteringar längs 

Eskilstunavägen och delar av Gesällgränden.  

 

Torshällaån och strand  

Den gröna zonen med trädridån och promenadstråk längs vattnet bevaras för 

allmänheten. Allmänhetens tillgång till vattnet ökas genom en mindre brygga om cirka 3 

till 4 meter som utformas så att alla människor har tillgång till vattnet. 

Rekreationsstråket höjs kvalitativt utifrån utgångspunkterna Åstråket, Hälsans stig, 
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ekosystemtjänster, dagvattenhantering, översvämningsrisk, mångfunktionella ytor och 

konst/kultur.  

 

Åstråket 

Inom planområdet fyller Åstråket en viktig funktion genom att länka ihop planområdet 

med de öppna grönytorna vid Skulpturparken och centralparken på Holmberget. Utanför 

planområdet kan övriga parkstråk struktureras upp och förstärkas längs de södra delarna 

av Torshällaån och Eskilstuna Nedre kanal. Södra entrén till parken Holmberget 

utformas tydligare. 

 

Kvartersmark 

Inom planområdet säkerställs stora gårdsytor med begränsnignar i byggrätten och prick- 

och korsmark. Majoriteten av gårdsytorna är, förutom i det sydöstra hörnet, 

bullerskyddade. Se vidare om gårdsytornas bullernivå under Störningar. 
  
Naturmiljö och 
ekosystem-
tjänster (EST) 

Förutsättningar 

Inom planområdet finns det stödjande och reglerande ekosystemtjänster. 

 

Torshällaån och strand 

Träddungen utmed Torshälla ån är av sumpskogskaraktär som mestadels består av al 

och inslag av enstaka björk och ung lönn. Delar av strandzonen är beväxt med vass. 

 

Strandzonen med dess vattenytor, vassvegetation och befintliga träd är viktiga 

habitat som genererar flera ekosystemtjänster som naturlig flödesreglering vid 

hög nederbörd, vattenrening samt erosions- och översvämningsskydd. För att 

strandzonen ska kunna fortsätta att leverera detta är det viktigt att bevara 

området som det är idag. Träd och växtlighet har en mycket viktig funktion 

genom att de stabiliserar marken med sina rötter och suger upp vatten. En artrik 

strandzon är ett bättre skydd mot framtida klimatändringar och skapar stabilare 

ekosystem. Växtligheten har även en temperaturreglerande effekt och skapar ett 

bättre mikroklimat för människor genom att sänka temperaturen i området och 

bidrar till ett behagligare lokalklimat för oss människor.  
 

Träd  

En bit från Eskilstunavägen inne på kvarteret Gillet, bildar fem lindar en trädallé där ett 

exemplar i mitten fattas av okänd anledning. Lindallén längs Eskilstunavägen omfattas 

av det generella biotopskyddet. Ur naturvårdssynpunkt är lindarna bevarandevärda. 

Även öster om Eskilstunavägen finns en trädallé av avenbok. Utöver trädridån längs ån 

finns några enstaka viktiga träd (t ex en ask och lönn) som står i gränsen till 

planområdet. Träden är idag inte grova men viktiga att spara för framtiden. 

 

Befintliga träd i området bidrar idag med funktioner som biologisk mångfalt, luftrening 

och ett bra mikroklimat. Potential finns att utveckla det ekologiska samspelet med ny- 

och ersättningsplanteringar. 
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Lindallén väster om Eskilstunavägen © Vanessa Scheffler, Eskilstuna kommun 

 

Förändringar 

 

Torshällaån och strand 

Trädridån längs Torshällaån ska bevaras som naturlig rumslig front mot vattenrummet 

och skyddas med planbestämmelse trädridå inom parkmark/natur. Beroende på 

alternativ av erosionsskydd kan trädridån sparas eller behöver nyplanteras (se 

geoteknisk utredning). Träden bör hållas efter och vid behov beskäras eller föryngras. 

Under enstaka trädgrupper längs trädridån kan blommande, inhemska buskar planteras 

för att öka biologiska mångfalden och stärka befintliga funktioner. Gräset närmast 

vattenkanten bör inte klippas. Träd och buskar som naturligt förökas och etableras i 

strandzonen bör sparas. Den södra delen av det gröna stråket bevaras och utvecklas 

som en mångfunktionell yta för rekreation, naturvård, dagvattenhantering och 

översvämningsskydd. Det ekologiska samspelet med omgivningen kan framför allt 

stärkas med kopplingar i form av växtlighet till Holmenparken och innergårdarna. 

Funktionerna flödesreglering, vattenrening samt översvämningsskydd bevaras genom 

planbestämmelser park och natur samt trädridå. 

 

Träd  

I samband med detaljplaneläggning har Eskilstuna kommun sökt dispens hos 

Länsstyrelsen från biotopskyddsbestämmelserna för lind- och avenboksallén. Som 

särskilda skäl i ansökan anges det stora bostadsbehovet bland annat av äldreboenden. I 

samband med den nya bebyggelsen planeras befintlig lindallé flyttas eller nyplanteras 

längs Holmenleden där den stärker funktioner som biologisk mångfald, ekologiskt 

samspel, luftkvalitet och klimatanpassning (värmeböljor). De nya trädplanteringarna kan 

på sikt bli en del i stadens gröna karaktär och koppla ihop området med vattenrummet 

och Holmberget.  

 

Länsstyrelsen har i ärende 521-2530-2016 utfärdat en dispens från biotopskyddet för att 

ta bort alléträd inom planområdet. Ett villkor i beslutet är att detaljplanen vunnit laga 

kraft. Ett annat villkor är att kompensationsträd planteras inom planområdet. Lika 

många lövträd som tas ner ska planteras inom planområdet. 

 

Längs Eskilstunavägen bör träd planteras i gaturummet för att stärka stadsmässigheten 

och entrén in till Torshälla. 
  
Grönska på 
kvartersmark 

Innergården i mitten av det nya kvarteret ska vara fri från parkering [n1] för att värna de 

gröna och sociala värden. Grönytefaktorn 20% begränsar möjligheten att hårdgöra 

ytorna [n2]. Den obebyggda kvartersmarken ska gestaltas och utformas med 
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ekosystemtjänster, dagvattenhantering och grönytefaktorn som utgångspunkter. 

Inhemska, pollinerande och läkande växter kan med fördel användas för gestaltningen. 

Runt flerbostadshusen ska det finnas en balans mellan privat gård för de boenden och 

öppenhet längs strandpromenaden. Grönytan mellan husen kan med fördel planeras som 

mångfunktionell yta.  

 

Äldreboendet bör ha entréer till innergården direkt från huset. Den gemensamma gården 

ska upplevas som ett större vardagsrum, en förlängning av den egna bostaden. Att dela 

in gården i mindre rum möjliggör olika funktioner och olika platser för social 

interaktion. Planteringen ska utgå ifrån växter med trädgårdskaraktär. Inhemska, 

pollinerande och läkande växter ger möjlighet till olika sinnliga upplevelser. Inslag av 

vatten får gärna finnas.   
  
Lek och 
rekreation 

Förutsättningar 

 

Åstråket 

Idag används det gröna stråket längs vattnet som promenad- och cykelstråk. Stråket är 

en del av både Åstråket och Hälsans stig. Lekmöjligheter för barn och ungdomar finns 

inte. Längs ån har belysningen bytts ut de senaste åren.   

 

Parken Holmberget – utanför planområdet 

Holmberget är en centralpark och fyller en viktig funktion som rekreationsområde i 

Torshälla. Det finns fyra entréer till parken, en från varje vädersträck. Entrén närmast 

planområdet ligger bakom befintlig bebyggelse mot vattenrummet. Parkanläggningen på 

Holmberget har sina rötter i 1860-talet då skollärare Lindberg lät sina elever plantera 

träd på den kala bergsknallen. Holmberget förvandlades sedan till en nationalromantisk 

stadspark. Det finns en restaurang med tidstypisk 50-talsutformning, en utomhusscen 

och ett flertal möjligheter till utsikt i parken. Parken genomgår för närvarande en viss 

förändring till skulpturpark. Som ett första steg har Allan Ebelings Jazzkapellet och 

Saxofonisten flyttats till södra sidan av Holmbergets släntfot, väl synliga från 

strandpromenaden intill Gillet. 

 

Förändringar 

Åstråket 

Delsträckan av Åstråket inom planområdet utvecklas som en övergångszon mellan 

finpark (skulpturparken) i norr och naturorienterade grönytor och kanalen i söder. Inom 

parkmark förstärks promenadstråket med blommande växtlighet under ett antal 

trädgrupper. En ny, mindre brygga ger alla möjlighet att komma ner till vattnet. Ett antal 

bänkar höjer uppehållskvalitén längs stråket.  

 

Kvartersmark 

Gårdsmiljön inom kvartersmarken kan utformas så att lekredskap kan ges plats.  
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 Vattenområden 
  
Vattenområden Förutsättningar 

Torshällaån passerar väster om planområdet, på väg upp till Mälaren. Norr om 

planområdet ligger vattenkraftverket Kvarnfallet och slussen som reglerar vattenflöden.   

I VISS anges att Eskilstunaån – Torshällaån har Måttlig ekologisk status beroende på 

konnektivitet1, morfologiska förändringar2 samt övergödningsproblem (år 2009). 

Vattenförekomsten har fått tidsundantag till 2021 för att uppnå en God ekologisk status. 

När det gäller övergödning bedöms inte God ekologisk status kunna uppnås till 2021 

och vattenförekomsten har därför fått tidsfrist till 2027. För att nå god ekologisk status 

till 2027, anges att en stor del av de planerade åtgärderna fortfarande behöver 

genomföras före 2021. Den huvudsakliga påverkan av näringsämnen (tot. fosfor) 

kommer från Hjälmaren. (Länsstyrelserna, 2016). 

 

Befintlig brygga vid Torshällaån ägs av kommunen. 

 

Förändringar 

Vattenkvalitén förväntas kunna förbättras när markmiljön saneras till känslig 

markanvändning i samband med byggnationen. Beroende på val av alternativ för 

erosionsskydd kommer dock strandkanten och Torshällaån påverkas på olika sätt (se 

geoteknik).  
  
Strandskydd Förutsättningar 

Planområdet omfattas av strandskydd enligt 7 kapitel MB. Syftet med strandskyddet är 

att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till strandområden. 

Syftet är också att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

Strandområdet är idag tillgängligt för allmänheten. Delar av området utgörs av grönytor, 

delar är hårdgjorda eller grusade ytor.  

 

Det är endast själva förfarandet för upphävandet av strandskyddet som regleras i plan 

och bygglagen (Plan och bygglag (PBL) (2010:900) 4 kap 17 §). Grundkriterierna för att 

upphäva strandskydd är att 7 kapitlet 13§ miljöbalken (MB) uppfylls och att det finns 

särskilda skäl enligt 18c-g §§ MB. Det är endast dessa skäl som är giltiga i 

bedömningen (Miljöbalk (MB) (1998:808) 7 kap 18c,18d §§). 

 

Förändringar 

Ytorna närmast Torshällaån (Åstråket) bedöms vara värdefulla som rekreationsområde 

för allmänheten samt biotop för växt- och djurliv. Strandskyddet för Åstråket 

säkerställer att allmänheten har fri passage längs ån och att Torshällaån är tillgängligt.  

Kommunens bedömning är att detaljplaneförslaget inte påverkar allmänhetens 

tillgänglighet jämfört med förutsättningarna idag. 

 

Geotekniska utredningar rekommenderar erosionsskydd längs Torshällaån. 

Rekommendationen är att släntpartier med brantare lutning än 1:2 flackas till denna 

lutning och ett erosionsskydd av sten läggs ut. För att minska ingreppen längs åstranden 

samlokaliseras den planerade bryggan som ska stärka allmänhetens tillgänglighet till 

Torshällaån med erosionsskyddet. I plankartan regleras ytor för erosionsskyddet med 

W2 och ytor där en brygga kan anläggas med W1. Där erosionsskydd och brygga kan 

anläggas reglerars plankartan med W3. För dessa områden ska strandskyddet upphävas 

för att kunna iordningställa erosionsskyddet och bryggan. 

 

Livsvillkoren för djur och växtlivet påverkas negativt i området för erosionsskyddet. 

Där avschaktning behövs ska strandzonen med trädridån återställas med naturligt 

förekommande växtbädd och nyplantering. För att kompensera förlust av biologisk 
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mångfald och för att öka kvalitén för människor planeras plantering av naturligt 

förekommande blommande buskar utmed strandzonen.  

 

Planområdet är utpekat som utredningsområde för bostäder i översiktsplanen 2030. 

Kommunen växer och behöver kunna tillgodose behovet av bostäder, bland annat 

äldreboende. Andra lokaliseringar för äldreboende har prövats, men bedömts som 

mindre lämpligt än aktuellt område. Kommunen har för avsikt att upphäva 

strandskyddet inom kvartersmark. Upphävandet bedöms inte påverka syftet med 

strandskyddet negativt eftersom marken redan är ianspråktagen, samt att detaljplanen 

säkerställer allmänhetens tillgång till årummet [NATUR, PARK och W3]. Marken 

utgörs idag till stor del av grusade och asfalterade ytor och är av mindre värde för växt- 

och djurliv.  
  
  
 Gator och trafik 
  
Gatunät och 
trafik 

Förutsättningar 

Vägstruktur och utformning 

Kv Gillet ligger i korsningen Eskilstunavägen/Holmenleden. Båda vägarna är 

huvudinfarter till Torshälla – Holmenleden för trafiken mellan Torshälla och 

Mälarbaden/Folkesta, Eskilstunavägen för trafiken mellan Torshälla och Eskilstuna 

centrum. Såväl Eskilstunavägen som Holmenleden har en utformning som präglas av att 

vara mer transportsträcka än stadsgata. Alla vägar inom planområdet har kommunalt 

väghållarskap. Riktargatan öster om Eskilstunavägen ligger i anslutning till planområdet 

och har idag förbud mot genomfart.  

 

Förändringar 

 

Vägstruktur och utformning 

Enligt gällande kommunala strategiska dokument såsom exempelvis Översiktsplan och 

Trafikplan är bilen inte längre normen för transporter. Det är gående och cyklister samt 

kollektivtrafik som ska prioriteras i planeringen.  

 
Framtida trafikstruktur (sträckad linje = biltrafik, punktad linje = gående och cyklister)  
© Eskilstuna kommun © Lantmäteriet MS2006/1416 

 

 

 

Holmenleden 

Gesällgränd 
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Holmen-rondellen 

Korsningen Holmenleden/Eskilstunavägen kan ersättas med en cirkulationsplats. 

Detaljplanen möjliggör detta genom att tillräcklig yta planläggs som allmän platsmark 

[GATA1]. 

 

Holmenleden 

Vägbredden i riktning mot framtida cirkulationsplatsen smalnas av. På så sätt ges mer 

utrymme för de nya bostadshusen samtidigt som barriäreffekten minskas. Avsmalningen 

sker inom befintligt vägområde för att undvika uppfyllnader mot Torshälla kanal.  

 

Eskilstunavägen 

Utformningen av Eskilstunavägen syftar till att skapa en mer stadslik karaktär som 

liknar mer gatustrukturen i Torshällas centrala delar än utformningen idag. 

Gaturummets utbredning förblir i stort sett oförändrad. Körfälten smalnas dock av och 

mer utrymme ges för gående och cyklister. 

 

 
Principskiss för framtida gatusektion Eskilstunavägen vid äldreboende  

 

Gesällgränden 

Lokalgatan får delvis en ny sträckning och en ny vändplan. Utformningen av gång- och 

cykelvägen tillsammans med trafikföreskrifter ger fastigheten Gesällen 4 möjlighet att 

angöra sin fastighet. För att underlätta inlastning och sophantering till äldreboendet 

finns det möjlighet att anlägga en rundslinga på kvartersmark. 
  
Gång- och 
cykelvägar 

Förutsättningar 

 

GC-nät 

Den regionala cykelleden Näckrosleden går längs Holmenleden i södra delen av 

planområdet. Från Näckrosleden finns kopplingar till Mälardalsleden vid Eskilstuna 

nedre kanalen.  

 

Ett huvudstråk för cykel kommer söderifrån längs Eskilstunavägen, men slutar vid 

Eskilstuna nedre kanal. Efter ett kort glapp går huvudstråket över till det lokala 

cykelnätet längs Holmenleden västerut och Torshällaåns strand norrut. En 

sammanhängande cykelväg längs Eskilstunavägen upp till Östra Torget och Torshälla 

centrum saknas.  

 

För gående gäller i princip samma förutsättningar som för cyklister. Ett viktigt gångstråk 

är promenadsträckan längs Torshällaån, som också ingår i Hälsans stig och Åstråket. 

Viktiga målpunkter i närmiljön är Ebelingmuseet med konditori, Östra Torget, 
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Holmberget med parkanläggningen, restaurang och utomhusscen, skulpturparken samt 

de äldsta delarna i Torshälla runt Rådhustorget.  

Förändringar 

 

GC-nät 

Förändringarna i gatusektionen för Eskilstunavägen ger mer utrymme för gående och 

cyklister och kompletterar GC-nätet med en separat GC-väg längs Eskilstunavägen upp 

till Ebeling-museet och Östra Torget. GC-vägen längs Holmenleden flyttas men behålls 

separerad från leden. GC-vägen höjs kvalitativt med träd som förstärker det visuella 

avståndet mellan biltrafiken på Holmenleden och GC-vägen. 

 

Gång-och cykelbanan längs Torshällaån kan utvecklas inom användningarna PARK och 

NATUR på plankartan. 
  
Cykelparkering Förutsättningar 

I och med att planområdet till största delen utgörs av en rivningstomt finns det idag 

ingen cykelparkering inom planområdet.  

 

Förändring 

För typområde B ska det för flerbostadshus finnas mellan 30 och 35 cykelparkeringar 

per 1000 m2 BTA och för kontor 25 platser per 1000 m2 BTA. För äldreboenden saknas 

underlag i parkeringstalen men bedömningen är att varje anställd ska ha tillgång till 1 

plats var i enlighet med långtidsparkering. 

 

Uppförande av cykelparkering ska ske enligt Parkeringstal för Eskilstuna i förändring.  

 

Äldreboende 

Om det blir bostäder ska antalet platser stämma överens med gällande parkeringstal. 
  
Kollektivtrafik Närmsta busshållplats är ”Holmenleden” som ligger drygt 250 m väster om kvarteret. 

Busshållplatsen ”Östra torget” som även är knytpunkt för alla busslinjer och 

busshållplatsen Gökstensgatan ligger drygt 350 m ifrån. Planområdet är därmed redan 

idag bra försörjd med kollektivtrafik.  
  
Bilparkering Förutsättningar 

Delar av planområdet används idag som markparkering för bilar och bussar vid stora 

evenemang i Torshälla, som besöksparkering till Ebeling-museet och restaurangen på 

Holmberget eller för tillfällig parkering vid återvinningsstationen.  

 

Förändringar 

Stadsbyggnadsförvaltningen har gjort en parkeringsutredning där bedömningen är att en 

exploatering av området kommer att få viss påverkan på parkeringssituationen i 

Torshälla. Dock anses påverkan inte vara så stor att detaljplanen för Gillet inte behöver 

hantera detta. Parkeringsfrågan för Torshälla stad kommer att hanteras i ett större 

sammanhang. 

 

All parkering för bostäder och verksamheter inom området ska lösas på respektive 

fastighet.   

 

Enligt Parkeringstal för ett Eskilstuna i förändring bedöms planområdet tillhöra 

typområde B. Parkeringstalen påverkas av olika faktorer som läge, målgrupp, 

restidskvoter, lägenhetssammansättning och åtgärder inom mobility management. För 

flerbostadshus ska det därmed finnas mellan 0 och 9 bilplatser per 1000 m² BTA. Med 

tanke på bra tillgänglighet till kollektivtrafik m m är en rimlig utgångsnivå 7 platser per 

1000 m2 BTA för tillkommande bebyggelse, och parkeringstalet kan bli lägre utifrån 
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förutsättningarna ovan. 

 

Parkeringstalen för äldreboendet bör baseras på verksamheten (inklusive besökande) 

istället för yta. Planeringen ska ske med avseende på att verksamheter kan förändras. 

Här bör antalet samtidiga besökare räknas med när parkeringstalet tas fram. 

 

Flerbostadshus 

För att värna om sociala och gröna värden behålls innergården parkeringsfri med 

undantag för möjlighet att anlägga parkeringsplatser för funtionsnedsatta. 

Parkeringsbehovet för de nya bostäderna hänvisas till p-garaget under punkthusen. För 

att hålla innegården fri från onödig trafik förs en planbestämmelse att garage inte får 

uppföras under lamellhuset vid Holmenleden [b2]. Parkeringsgaraget kan utformas till 

att rymma minst det antal parkeringsplatser som behövs. Parkeringsgaraget kan bli en 

egen fastighet och gemensamhetsanläggning där parkeringsbehovet för flera fastigheter 

samlokaliseras. Besöksparkering med nio parkeringsplatser kan placeras som 

markparkering norr om äldreboendet. 
 

Äldreboende 

Parkering för personalen ska omberöjas inom fastigheten.  

 

Plankartan möjliggör för parkeringsgarage under äldreboendet vid Eskilstuna vägen om 

vårdboendet i framtiden ändras till vanligt boende. Utnyttjas byggrätten från början för 

vanliga bostäder behöver parkeringstalet justeras. 

 

In/utfarter till parkeringsgarage 

 

 
Exmpel på placering (blå pil) av in- och utfarter till parkeringsgarage (randig yta) 

 

In- och utfarter till parkeringsgarage ska placeras i norra delen av kvartersmarken mot 

Gesällgränden. Syftet är att, i kombination med planbestämmelsen om att garage inte får 

uppföras under lamellen, inte ta in mer trafik i området än vad som är nödvändig för att 
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skapa gynnsamma innegårdar för såväl vårdboendet som bostäderna. 

 

3D-fastighetsbildning för p-garaget 

Parkeringsgaragen under mark ska tillgodose behovet av parkeringsplatser för 

flerbostadshusen och kan även användas av vårdboendet. Planområdet ligger inom 

gångavstånd från centrumet. I ett sådant läge är det på lång sikt fördelaktigt att kunna ha 

flexibla lösningar för fördelningen och tilldelningen av parkeringsplatserna. 

Parkeringsgaraget kan därför bildas som egen fastighet.  
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 Störningar och risker/Inverkan på miljö och hälsa 
  
Behov av 
räddnings-
tjänsten vid 
olyckor 

Förutsättningar 

För befintlig bebyggelse längs Gesällgränden kan räddningstjänstens behov vid 

räddningsinsatser tillgodoses på lokalgatan. Den nya bebyggelsen ligger höjdmässigt 

mellan 3 och 5 våningsplan. Angöring sker via innergården. Uppställningsplatser för 

utdragningsstege finns vid varje hus, antingen i form av terrass eller uppställningsplats.  
  
Buller Förutsättningar 

Eskilstunavägen är en huvudgata och hastighetsreglerad till 50 km/h. 

Årsmedeldygnstrafiken uppgår till 7600 fordon enligt mätningar från 2011.  

 

Holmenleden är en genomfartsväg med skyltad hastighet 50 km/h. 

Årsmedeldygnstrafiken uppgår till 7000 fordon enligt mätningar från 2016. 

 

Förändringar 

Bullerberäkningen 

ÅF har tagit fram en bullerutredning utifrån det aktuella planförslaget. Den dominerande 

bullerkällan är Holmenleden och Eskilstunavägen. Bullernivåerna har beräknats med 

gällande trafikflöden på omkringliggande gator.  

 

Framtida trafikflöden bedöms likna dagens flöden, samtidigt som föreslagna 

förändringar i gatusektionerna för Eskilstunavägen och Holmenleden kan medföra 

mindre buller på grund av mindre genomsnittshastighet.  

 

Bedömningsgrunder för trafikbuller är förordningen om trafikbuller (SFS 2017:359).  

 

Redovisning av beräknade bullernivåer vid fasad 
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Redovisade bullernivåer vid fasad @ÅF 
 

Enligt framtagen bullerutredning överstiger majoriteten av fasaderna mot 

Eskilstunavägen och Holmenleden riktvärdet för lägenheter större än 35 kvadratmeter 

(<60 dBA ekvivalent ljudnivå). Ingen av fasaderna överstiger riktvärdet för lägenheter 

mindre än 35 kvadratmeter (<65 dBA ekvivalent ljudnivå). De planerade byggnaderna 

längs Eskilstunavägen och Holmenleden förses därför med planbestämmelsen m1 - För 

lägenheter större än 35 m2 ska minst hälften av bostadsrummen ha tillgång till 

bullerdämpad sida. Punkthusen innehåller däremot riktvärdet 60 

dBA ekvivalent ljudnivå i båda placeringsförslagen och lägenheter kan därmed planeras 

i dessa utan specialanpassad planlösning. Föreslagen planlösning, utifrån 

planbestämmelsen m1, mot Eskilstunavägen och Holmenleden är: 

 

 Redovisade bullernivåer vid fasad med föreslagna planlösningar @ÅF 



Eskilstuna kommun 2021-02-11  34 (46) 

    
    

    

 
För vårdboendet, där en central korridor behövs i mitten av byggkroppen, bör mindre 

lägenheter om 35 kvadratmeter placeras mot Eskilstunavägen för att klara såväl 

bullerriktvärdet som dagsljusinsläpp. För Lamellhuset bör större lägenheter (<35 

kvadramter) placeras in mot området för att klara riktvärdet för buller. 

 
Redovisning av beräknade bullernivåer vid uteplats 

Redovisade bullernivåer för utomhusmiljön @ÅF 
 
Enligt framtagen bullerutredning kommer bullernivåer överstiga riktvärden för 

innegårdar (<55 dBA ekvivalent ljudnivå) i den sydöstra delen av området. 

Huvudanledningen är för att kvarteret behöver ha en uppbruten struktur så att den 

känsliga siktlinjen bevaras, se mer om den känsliga siktlinjen under Kulturmiljövärden.  

 

Utöver det sydöstra hörnet erhålls merparten av innegården bullerriktvärdet. 

Kommunens bedömning är därmed att planförslaget ger möjlighet för gynnsamma 

gårdsmiljöer som kan tillgodose behoven av friytor för vårdboendet och bostäder i 

planområdet.  
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Markmiljö Förutsättningar 

Det har tidigare funnits en bensinstation inom planområdet som lades ner år 2009 och 

revs år 2011. Innan rivningen utfördes en inventering av miljöstörande 

byggnadsmaterial. I samband med nedläggningen lyftes cisterner och marken sanerades. 

Åtgärdsmålet var generella riktvärdet för mindre känslig markanvändning (MKM). 

Saneringen anmäldes till Miljökontoret och slutrapporterades. 

 

Enligt Länsstyrelsernas databas med potentiellt förorenade områden, EBH-stödet, finns 

en oklassad förorening med följande beskrivning: ”Tidigare bensinstation som 2010 

genomgick efterbehandling. 804 ton förorenade massor har transporterats bort 

tillsammans med cisterner och andra installationer. 2012 utfördes en översiktlig 

markmiljöundersökning på uppdrag av Eskilstuna kommun för att utreda möjligheterna 

för nybyggnation av bostäder på fastigheten. Undersökningen visade förhöjda halter 

gällande petroleumprodukter vid två provpunkter där sanering eller vidare undersökning 

rekommenderas”. Den nämnda översiktliga markmiljöundersökningen redovisas i 

rapport av Structor daterad 2012-10-03. Därefter har Eskilstuna kommun låtit 

genomföra en kompletterande miljöteknisk markundersökning, se rapport av Norconsult 

daterad 2017-12-18. 

 

Undersökningarna visar att det i jord finns halter av olja över känslig markanvändning 

(KM) i ett litet delområde i norr som har avgränsats. Det finns även PAH i halter över 

KM i ett litet delområde i söder som också har avgränsats.   

 

Förändringar 

Vid planering for bostadsändamål höjs kraven på markmiljön och åtgärder krävs för att 

nå generella riktvärdet för känslig markanvändning (KM). Eftersom schakt för 

bostadsbyggnation kommer att genomföras är schaktsanering den mest lämpliga 

åtgärden. Omfattningen av nödvändig schaktsanering är liten, i den utförda utredningen 

har mängden som behöver transporteras till deponi beräknats till 210 ton. Kostnaden för 

att genomföra schaktsaneringen är i sammanhanget mycket liten.  

 

Schaktsaneringen kan genomföras efter att detaljplanen har antagits, dels för att det då är 

säkrat att omställningen till ny markanvändning kan göras, dels för att det finns 

samordningsvinster att utföra schaktsanering i samband med andra anläggningsarbeten. 

Planen reglerar därför att startbesked inte får ges för ändrad markanvändning förrän 

sanering av markföroreningar har kommit till stånd enligt 4 kap. 14 § 1 st 1 p Plan- och 

bygglagen. 

 

Åtgärderna av markföroreningarna är anmälningspliktiga och en anmälan ska lämnas till 

lokala tillsynsmyndigheten, Miljökontoret, minst sex veckor innan saneringen påbörjas. 

Anmälan bör beskriva schaktsaneringens genomförande, nödvändiga skyddsåtgärder 

och verifierande provtagning.  
  
Skyfall och 
värmeböljor 

Utifrån de topografiska förhållandena i planområdet bedöms skyfall inte utgöra något 

problem. Planområdet sluttar kraftigt från nordöst till sydväst, ner till ån där 

sumpskogen längs Torshällaån fungerar som en naturlig flödesutjämnare vid hög 

nederbörd.  

 

Eventuella värmeböljor intill vägstruktur och vid fasader mot syd motverkas genom 

plantering av träd som ger skugga och bidrar till förbättrat mikroklimat.  
  
Översvämning Grundvattenytan bedöms fluktuera med vattennivån i Torshällaån för den strandnära 

delen av fastigheten medan grundvattennivån antas variera mellan ca 1 till 2 m djup 

under markytan för resterande del av fastigheten. 
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Enligt MSB:s översvämningskarteringar finns det översvämningsytor för 100 års- och 

200 års-flöden väster om befintlig GC-väg. Den planerade bebyggelsen ligger därmed 

utanför riskzonen för översvämning. Strömfallet AB reglerar nivåerna i Torshällaån. 

Enligt äldre vattendomar är normalnivån 48,06, vilket motsvarar +7,56 i RH2000. 

Normalt avviker nivån bara några cm från normalnivån. Vid incidenter kan nivån 

tillfälligtvis stiga några decimeter. Vid hög vattenföring i ån måste nivån vid Holmen 

sänkas för att undvika problem längre uppströms där det finns trösklar. Nivån kan då 

ibland ligga ner mot 47,90, vilket motsvarar +7,40 i RH2000. Vid 

underhållsarbeten finns också behov av att sänka av ytterligare för att komma åt 

dammen. Om något händer i själva dammen är värsta scenariot att allt vatten rinner ut.  

 

   
Översvämningsytor för 100 års- och 200 års-flöden enligt Översvämningskarteringen från MSB. 
Flöden har anpassats till ett förväntat klimat år 2098 © Eskilstuna kommun © Lantmäteriet 
MS2006/1416 

  
Mark-
förhållanden, 
erosions- och 
skredrisk  

Enligt en översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena längs Eskilstunaån ligger 

planområdet inom SGI:s skredriskområde zon 2. Klass 1 och 4 visar områden där risk 

för skred och erosion ska beaktas. Områden där det finns förutsättningar för initialskred 

(Zon 1) har överlagrats med områden som enligt SMHI:s översvämningskartering 

kommer att bli översvämmade med 100 års återkomsttid. Områden som kan 

översvämmas där det finns förutsättningar för skred har kallats zon IV. 

 

Geoteknisk utredning och stabilitetsberäkning  

De geotekniska förhållandena inom planområdet har undersökts och utretts ingående. 

Till samrådet bifogades geotekniska handlingar från två konsulter, dels ett PM och 

MUR från Norconsult, dels en separat granskning av dessa och utlåtande kring 

stabiliteten från Sweco. SGI kom med ett yttrande över samrådshandlingen 2017-09-01 

och kommunen bemötte detta med stöd av ett PM från Sweco daterat 2017-11-05. Efter 

ytterligare dialog med SGI färdigställdes de geotekniska handlingar som bifogas 

planhandlingarna: 

 

• Projekterings PM geoteknik, Sweco 2018-05-02 

• PM Stabilitetsberäkningar, Sweco 2018-05-02 inklusive beräkningsbilaga 

2018-02-27 

• MUR geoteknik, Norconsult 2016-12-20 

Utredningarna visar att detaljplaneområdet har tillfredsställande stabilitet vid nuvarande 

förhållanden med en lägsta lågvattenyta på nivån +7,56. 
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Byggnader närmast ån behöver grundläggas på pålar. Planen medger att tomtmark mot 

ån kan fyllas upp till högre marknivåer. För sådan fyllning krävs förstärkningsåtgärder 

för att inte äventyra stabiliteten. Tillfredsställande stabilitet kan uppnås om del av 

fyllningen görs med lättfyllning. 

  

Planen möjliggör garage i källarplan under byggnaderna närmast ån, till skillnad mot 

förutsättningarna i samband med samrådet. Ur geoteknisk synvinkel minskar lasten på 

leran tack vare schakt för källarplan. Lasten från byggnaderna förs av pålar ned till 

morän/berg. Den minskade lasten på leran tack vare schakt för garage gynnar 

stabilitetsförhållandena. 

 

Åbrinken är erosionsutsatt och måste erosionsskyddas på en sträcka av ca 120 m. 

Samtidigt som erosionsskydd anläggs flackas slänten i brantare delar till lutning 1:2. För 

dessa arbeten kan krävas avverkning av träd i strandlinjen, alternativt att arbetena utförs 

från ponton i vattnet. 

 

Med de beskrivna förutsättningarna och åtgärderna i samband med byggnation är 

stabiliteten tillfredställande och marken lämplig för sitt ändamål. I samband med 

genomförandet av planen behöver hänsyn tas till förutsättningarna i en mer detaljerad 

projektering av till exempel grundläggningens utformning. 

 

Rekommendationer 

Vid besiktning kan det vara svårt att göra en korrekt bedömning av behov av 

erosionsskydd i och med att största delen av slänten ligger under vatten. Om kv Gillet 

bebyggs rekommenderas att släntpartier med brantare lutning än 1:2 flackas till denna 

lutning och ett erosionsskydd av sten läggs ut.  

 

Erosionsskydd och tillstånd för vattenverksamhet 

I plankartan regleras en yta om cirka 2000-2200 m2 för att möjliggöra erosionsskyddet. 

Kommunen har anmält vattenverksamheten till Miljökontoret men eftersom ytan som 

påverkas av erosionsskyddet är större än vad som går att hantera inom anmälningsplikt 

har Miljökontoret förelagt Kommunen att söka tillstånd för vattenverksamheten. 

Kommunen ska påbörja en projektering av erosionsskyddet och kommer att påbörja 

ansökan om tillstånd för vattenverksamheten under våren 2021.  
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 Teknisk försörjning 
  
Vatten och 
avlopp 

Förutsättningar 

Fastigheterna ligger inom Eskilstuna Energi och Miljös verksamhetsområde för VA. 

Aktuellt tryck i befintligt vattenledningssystem bedöms tillräckligt för att försörja 

fastigheten.  

 
Dagvatten Förutsättningar 

Enligt geotekniskt PM (Norconsult AB, 2016) kan grundvattnet antas fluktuera med 

vattennivån i Torshällaån för den strandnära delen av fastigheten medan 

grundvattennivån antas variera mellan ca 1–2 m djup under markytan för resterande del 

av fastigheten. 

   
Lågpunkter enligt Eskilstuna kommuns översiktlig lokal ytavrinningsanalys © Eskilstuna kommun 
© Lantmäteriet MS2006/1416 och vägdike längs Holmenleden © Norconsult 

 

Planområdet ingår i ESEM:s verksamhetsområde för dagvatten. Dagvattnet avrinner 

ytledes till rännstensbrunnar som är kopplade till en dagvattenledning med utlopp i 

Torshällaån. Dagvattenledningen avvattnar även korsningen Holmenleden/Eskilstuna-

vägen och bebyggelsen längs med Riktargatan. I södra delen av planområdet finns ett 

vägdike som omhändertar dagvattnet från Holmenleden. Diket är kopplat på en trumma 

D500 med utlopp i Eskilstunaån. 

 

Dagvattenutredning  

Norconsult har genomfört en dagvattenutredning år 2016. Befintligt dagvattenflöde 

inom planområdet har beräknats enligt rationella metoden i Svenskt Vattens publikation 

P110 (Svenskt Vatten, 2016). 

 
Tabell: Befintligt dagvattenflöde i planområdet  

 

Andelen hårdgjorda ytor förväntas vara ungefär samma efter planerad exploatering. 

Avrinningen förväntas dock öka något, från ca 370 l/s till 440 l/s vid ett 20-årsregn, 

beroende på att nederbörden förväntas öka i framtiden. För att fördröja ett flöde från ett 

befintligt 20-årsregn efter exploatering, krävs en erforderlig fördröjningsvolym på ca 69 

m3. Genom en god höjdsättning av området, kan dagvattnet vid stora regn avledas 

ytledes mot ån. 

 
Tabell: Beräknat dagvattenflöde efter utbyggnad   
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Planområdet ligger i direkt anslutning till Torshällaån (inget område nedströms 

planområdet). Möjligheterna för infiltration bedöms som liten. Dagvattenhanteringen 

fokuserar därför i första hand på rening av dagvattnet och fördröjning i andra hand.  

Dagvattenföroreningar inom planområdet bedöms främst uppkomma i trafikdagvatten 

från Eskilstunavägen och Holmenleden. Föroreningar kan även tänkas uppkomma runt 

parkeringsplatsen i norr samt vid vändplatsen, där bilar startar och stannar. Utöver 

reningsåtgärder ska dagvattenhanteringen inom planområdet bidra till grundvatten-

balansen, att minska risken för översvämning samt att utnyttja dagvattnets estetiska 

potential. 

 

Förändringar 

Enligt ESEM har det befintliga systemet kapacitet att klara av dagvattenflöden även 

efter planens genomförande. 

 
Systemskiss - föreslagen dagvattenhantering © Norconsult (justerad av Eskilstuna Kommun) 
 

Dagvattnet föreslås i så stor stäckning som möjligt omhändertas i öppna, tröga 

dagvattensystem, där dagvattnet kan avledas långsamt mot recipienten. Exempel på 

anläggningar som kan ingå i tröga system är diken, genomsläppliga beläggningar, träd 

planterade i skelettjord och avledning till grönytor. Tröga system har ofta även en 

renande funktion. I de fall dagvattnet inte kan avledas via ”tröga system”, föreslås 

avledning till dagvattenledning. Takvattnet föreslås i första hand avledas via utkastare 

till grönytor och ledningssystemet via t ex mindre diken som är kopplade på 

kupolbrunnar. Vägdagvattnet föreslås renas och fördröjas via diken, grönytor och träd 

planterade i skelettjord. Dagvattnet från parkeringsytan i norr och vändplanet föreslås 

avledas till diket. För att förhindra bortspolning av jord och vegetation kan det anläggas 

erosionsskydd vid utlopp till naturmark samt ån. Vid infarten till parkeringen föreslås en 

dagvattenränna i lågpunkten för att få till höjdsättningen ur både tillgänglighets- och 

dagvattenperspektiv. Dagvattenrännan kopplas på ledningsnätet för dagvatten. Vid 
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infarten till parkeringsgaraget under vårdboendet kan dagvattenrännor anläggas för att 

hindra att vatten rinner in i garaget. Dagvattnet från parkeringsgaraget föreslås kopplas 

på spillvattennätet. Innan avledning bör vattnet passera en oljeavskiljare. 

Genomsläppliga beläggningar kan användas på vägarna inom bostadsområdet, där det är 

lite trafik.  

 

Specifika bestämmelser är införda i plankartan [kors- och prickmark] för att säkerställa 

ytor till ett trögt dagvattensystem med öppna diken, trädplanteringar m m. Friytorna har 

en grönytefaktor på 20 % [n2] för att fördröja dagvatten samtidigt som det skapas en mer 

attraktiv gårdsmiljö. Exakta lösningar för att ta hand om erforderliga mängder dagvatten 

ska redovisas i bygglovsskedet.  

 

Dagvattnet från Holmenleden föreslås, precis som idag, avledas till ett dike längs vägen 

där dagvattnet kan både renas och fördröjas. Diket säkerställs i plankartan med 

planbestämmelsen DIKE1. Enligt kompletterande dagvattenutredning (Norconsult 2019-

05-20) behöver diket som ligger längs Holmleden breddas för att klara av ett ökat flöde. 

Det flöde som förväntas uppkomma från planområdet samt dagvattenledningar 

beräknades till 0,26 m3/s för ett 10-årsregn och 0,28 m3/s för ett 20-årsregn. Diket bör 

vara flacka, gräsbeklädda och släntlutningen ska inte vara brantare än 1:3. 

Bottenbredden bör vara mellan 0,5–3 m och den längsgående lutningen ska ligga inom 

intervallet 0,5–6 %. Vattendjupet i diket bör inte överskrida ca 0,3 m. Om dessa kriterier 

uppfylls samt att diket är minst 60 m långt uppnås en tillräcklig uppehållstid för att få en 

god rening. Det befintliga diket är idag ca 100 m långt och det finns utrymme för ett 

dike med en dagöppning på ca 5 m enligt plankartan. Dagvattnet från den nya rondellen 

kan renas genom att antingen avledas mot diket vid Holmenleden eller andra omgivande 

grönytor. Avrinning från en del av planområdets södra delar bör också ledas till diket 

längs med Holmleden. 

 

Sammantaget bedöms planförslaget möjliggöra de åtgärder som dagvattenutredningen 

förslår för att hantera dagvattnet samt att klara miljökvalitetsnormerna. 
  
Brandvatten Släckvattnet tas från brandpostnätet. I bostadsområden med flerbostadshus finns högre 

krav på brandvattenförsörjning och brandposter ska placeras med högst 200 meter 

avstånd från varandra. Det finns idag en fungerande brandpost vid korsningen 

Gesällvägen-Eskilstunavägen. En brandpost bör placeras mitt på innergården för bra 

täckning. 
  
El, tele, 
bredband och 
värme 

Förutsättningar 

El 

Inom planområdet finns det idag elledningar från Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB 

och Vattenfall AB dock ingen direkt anslutningspunkt.  

 

Tele och bredband 

Fastigheterna ligger inom verksamhetsområde för stadsnätet. Inom planområdet finns 

det ledningar från Skanova AB.  

 

Värme 

Distributionsområdet för fjärrvärme täcker idag inte planområdet. Befintliga ledningar 

slutar vid befintlig bebyggelse öster om Eskilstunavägen med en kapacitet för ytterligare 

cirka 70 KW utöver dagens behov.  

 

Förändringar 

El 

Anslutning sker till Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB:s elnät. Befintliga elledningar 

inom planområdet behöver flyttas vid nybyggnation. Nya ledningar kan placeras vid 
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sidan av den nya sträckningen av Gesällgränden, Eskilstunavägen och GC-vägen längs 

Holmenleden och Torshällaån. 

 

Den nya bebyggelsen medför behov av en transformatorstation och kabelskåp i området. 

Detaljplanen medger en byggrätt för en transformatorstation i anslutning till lokalgatan 

Gesällgränden. Säkerhetsavstånd till närmsta brännbara byggnadsdel eller brännbart 

upplag är 5 meter. Transformatorstationen ska utformas med omsorg, så att den smälter 

in i befintlig kulturmiljö.  

 

Tele och bredband 

Befintliga ledningar behöver delvis flyttas till ny sträckning av Gesällgränden och 

Eskilstunavägen. De nya fastigheterna ansluts till befintliga nätverk.  

 

Värme 

Planområdet ansluts till befintligt fjärrvärmenät öster om planområdet. Befintligt 

fjärrvärmenät behöver förstärkas för att kunna leverera för större effektbehov än 70 KW. 

De nya ledningarna förläggs under Eskilstunavägen vid Riktargatan. Möjligheten att 

samorganisera byggnation av cirkulationsplats med fjärrvärmeanslutning ska 

undersökas. Anslutningspunkter till fjärrvärmenätet läggs i fasad och närhet till 

undercentralen. 

 

U-område 

Plankartan regleras med ett centralt u-område i syfte att säkerställa att ytor för ledningar 

kan tas in i området och förse framtida fastigheter med teknisk infrastruktur. 
  
Avfall Förutsättningar 

Avfallshantering ska ske enligt Eskilstuna Energi och Miljös riktlinjer. 

Renhållningsförordningen ska beaktas beträffande utformning av vägar, vändplaner och 

tillgänglighet.  

 

Förändringar 

Utrymmet för sophantering kan inrymmas i huskroppar eller i förråd på innergård. 
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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. 

Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten är att den ska vara 

vägledande och beskriva den principiella ansvarsfördelningen. 
  
 Organisatoriska frågor 
  
Tidplan Hösten 2015   

Våren 2016  

Våren 2017   

Vår 2021 

Vår 2021 

Vår/sommar 2021 

Planuppdrag och start av planarbetet 

Utredningar  

Planförslag och samråd 

Granskning 

SBN antar detaljplanen 

Detaljplanen vinner laga kraft förutsatt att den inte 

överklagas. 
  
Genomförande-
tid 

Genomförandetiden är 5 år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Under 

genomförandetiden har fastighetsägaren rätt att få sitt bygglov beviljat i enlighet med 

detaljplanen. Detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter 

genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller 

upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas. 
  
Huvudmanna-
skap 

Detaljplanen anger att kommunen inom planområdet är huvudman för allmän 

platsmark. Det innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad samt framtida drift och 

underhåll av allmän plats inom detaljplaneområdet. Den allmänna plats som finns 

inom området utgörs av park, natur, gång- och cykelvägar samt gatumark. Övrig mark 

inom planområdet utgörs av kvartersmark för vilken exploatören ansvarar för 

byggnads- och anläggningsarbetena. 
  
Ansvars-
fördelning 

Anläggande inom allmän platsmark 

Kommunen ansvarar för anläggande, samt drift och underhåll av allmän platsmark 

som t.ex. gator, gång- och cykelbanor, kantstensparkering, parkmark och andra 

grönytor samt anläggande av erforderligt erosionsskydd.  

 

Anläggande inom kvartersmark 

Exploatören (eller fastighetsägare för privat ägda fastigheter) ansvarar för och bekostar 

samtliga arbeten som ska utföras inom kvartersmark. I förvaltningsskedet, när 

exploateringen är genomförd, ansvarar respektive fastighetsägare för samtliga åtgärder 

inom kvartersmark när det gäller utförande, kostnader och framtida drift och 

underhåll. Exploatören ansvarar för och bekostar erforderlig sanering av förorenad 

mark. 

 

Parkeringsplatser 

Exploatören ansvarar för uppförande och förvaltande av parkering inom 

kvartersmarken. Det är möjligt att uppföra parkeringsgarage under del av 

kvartersmarken. Exploatören ansvarar för och bekostar uppförande av 

parkeringsgarage samt beslutar även om man önskar göra separata fastigheter av 

garagen. Exploatören beslutar även om och i vilken form förvaltningen av garagen ska 

ske.  

 

Allmänna ledningar 
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Exploatören ansvarar för och bekostar borttagande eller flytt av befintliga vatten-, 

avlopps-, fjärrvärme och elledningar samt tele/bredbandsledningar inom kvartersmark. 

Exploatören ska, innan arbetena påbörjas, samråda med ansvarigt bolag inom 

Eskilstuna energi och Miljö AB eller annan ledningsägare som berörs.  

 

Eskilstuna Energi och Miljö AB ansvarar för anläggande samt drift och underhåll av 

VA-ledningar (vatten och avlopp), fjärrvärmeledningar och bredband fram till 

anslutningspunkt.  

 

Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB ansvarar för anläggande samt drift och 

underhåll av elledningar fram till anslutningspunkt. 

 

Telia Sonera AB ansvarar för anläggande samt drift och underhåll av teleledningar 

fram till anslutningspunkt. 

 

Dagvattenhantering 

Ansvaret för avvattning av de allmänna platserna inklusive vägar och gator vilar på 

huvudmannen för allmänna platser, dvs kommunen. 

Ansvaret för avvattningen av kvartersmarken ligger på de enskilda fastighetsägarna.  

VA-huvudmannen har ansvaret för att ta hand om dagvattnet och att ordna de tekniska 

installationer som behövs. Skötselplan ska finnas.  

 

Dagvattenanläggningarna som föreslås i dagvattenutredningen är anmälningspliktiga 

verksamheter enligt miljöbalken. Kontakt ska tas med Miljökontoret inför anläggande 

av dessa. 

 

Biotopskyddsdispens hos Länsstyrelsen 

Kommunen (FoEX) som markägare har lämnat in ansökan om biotopskyddsdispens 

för borttagande av två befintliga alléer inom detaljplaneområdet. Länsstyrelsen har 

beviljat biotopskyddsdispensen. Åtgärderna får genomföras tidigast när detaljplanen 

vunnit laga kraft.  
  
Avtal Kommun och exploatör  

Överlåtelseavtal ska tecknas mellan kommunen och exploatören. Avtalet kommer 

utöver marköverlåtelse mellan parterna bland annat reglera kostnader för flytt av 

ledningar, kostnader för utbyggnad av allmän platsmark, geotekniska åtgärder inom 

parkmark m.m.  
  
 Fastighetsrättsliga frågor 
  
Berörda 
fastigheter och 
rättigheter 

Detaljplanen för Gillet 1 med flera berör följande fastigheter och rättigheter: 
Fastighet Ägare  

Gesällen 4 Privat  

Gesällen 5 Privat  

Gesällen 6 Privat  

Gillet 1 Eskilstuna kommun  

Torshälla 5:8 Eskilstuna kommun  

Torshälla 5:18 Staten enligt laga fasta  

Torshälla 5:19 Strömfallet AB  

 Belastar Rättigheter inom området 

Servitut 1   04-79/270.1 Torshälla 5:8 Väg (Torshälla 5:19) 

Servitut 2   04-79/270.2 Torshälla 5:19 Väg (Torshälla 5:8) 

Servitut 3   04-IM2-91/25892.1 Torshälla 4:45 Manöverhus (Torshälla 5:19) 
 

  
Konsekvenser 
för privata 

Kommunens bedömning är att planförslaget inte ger ersättningsgrunder för 

fastighetsägarna enligt 14 kap PBL. Planförslaget begränsar byggrätten för befintliga 
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fastighetsägare hus till dagens storlek. I och med att genomförandetiden för gällande detaljplan har 

gått ut är bedömningen att föreslagna byggrätter inte ger grund för ersättning för 

fastighetsägarna. Skyddsbestämmelserna bedöms inte synnerligen försvåra pågående 

markanvändning. Detaljplaneförslaget innehåller också ett rivningsförbud enligt 9 kap 

34§. Kommunens bedömning att rivningsförbudet inte innebär en betydande skada i 

förhållande till värdet av den berörda delen av fastigheten. Enligt kommunens 

bedömning är därmed kommunen inte skyldig att på fastighetsägarens begäran lösa in 

fastigheten.  

 

I samband med utskicket av granskningsförslaget för detaljplanen Kv Gillet m fl 

bifogas ett föreläggande till fastighetsägarna för Gesällen 5 och Gesällen 6 om att 

inom två månader framställa eventuella anspråk enligt PBL 5 kap 26 §. Föreläggandet 

innehåller en upplysning om rätten till ersättning annars kan gå förlorad och 

upplysningar om förslagets innebörd, i form av framtida begränsningar så som 

rivningsförbud osv. 
  
Fastighets-
bildning 

För genomförande av planen krävs fastighetsbildning. Område utlagt som kvartersmark 

avses utgöra flera separata fastigheter som bildas genom avstyckning eller 

fastighetsreglering. Detaljplanen möjliggör tredimensionell fastighetsbildning.  

 

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar har avsatts (u). U-områden 

avser både befintliga och nya blivande ledningar. Rätten kan säkras genom inrättande 

av servitut eller ledningsrätt. 

 

Upphävande av tomtindelningar 

Gillet 1 och Gesällen 4-6 berörs av tomtindelningar. För att kunna ändra på 

fastighetsindelningen mot tomtindelningarnas bestämmelser tas tomtindelningarna för 

fastigheterna Gesällen 4, Gesällen 5 och Gesällen 6 i planförslaget bort.  
  
Gemensamhets
-anläggningar 

Inom planområdet kan det vara möjligt med gemensamhetsanläggningar för 

exempelvis sophantering, angöring och parkering. 

 

Ansökan om att bilda gemensamhetsanläggningar sker av en eller flera berörda 

fastighetsägare och bekostas av de berörda. Förvaltning av en 

gemensamhetsanläggning sker av en samfällighetsförening alternativt genom 

delägarförvaltning.  
  
 Ekonomiska frågor 
  
Plankostnader Planavgift erläggs av markägaren i enlighet med tecknat planavtal. 
  
Kommunala 
investeringar 
och kostnader 
 

Kommunen ansvarar för utbyggnad av allmän platsmark, dvs. gator, gång- och 

cykelvägar, erosionsskydd, park och torg. Den ersättning som ska erläggas till 

kommunen i samband med genomförandet av denna detaljplan regleras i avtal med 

byggherrarna. 

 
Kommunen får ökade drift- och underhållskostnader för skötseln av de nya allmänna 

platserna (park- och naturmark, dagvattenhantering, gator m m).   
  
Exploatörens 
kostnader 

Exploatören betalar till kommunen för kommunens utbyggnad av allmänna platser. 

Gatukostnadsersättningen omfattar arbeten inom såväl gatu- som parkmark. Ersättning 

kan däremot inte tas ut för underhåll och drift. 

 

Exploatören bekostar erforderlig sanering av förorenad mark.  
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Exploatören utför och bekostar anläggandet av byggnader och anläggningar inom 

kvartersmark som möjliggörs enligt detaljplanen, samt nya in- och utfarter från 

området och parkeringar.  

 

Exploatören bekostar anslutningsavgifterna enligt gällande taxa till Eskilstuna Energi 

och Miljö AB och andra eventuella leverantörer för vatten, avlopp, fjärrvärme, el och 

bredband.  

 

Exploatören bekostar dagvattenhanteringen på kvartersmark. Dagvattensystem inom 

kvarteren inklusive åtgärder för LID- och LOD- lösningar och ev. 

fördröjningsmagasin inom kvartersmark bekostar och ansvarar respektive exploatör 

för. 

 

Exploatören bekostar anordnade av tillkommande brandposter. 
  
 Exploatören betalar kostnaden för fastighetsbildning på kvartersmark och inrättande 

av gemensamhetsanläggningar enligt detaljplanen. 

 

Utöver avgift för bygglov och anmälan, tas en avgift ut för nybyggnadskarta, 

utstakning m m och debiteras enligt gällande taxa.  
  
Ersättnings-
grundande 
beslut och 
åtgärder  

Kommunens bedömning är att infört rivningsförbud och skyddsbestämmelser för 

fastigheterna Gesällen 5 och Gesällen 6 inte ger möjlighet att kräva ersättning enligt 

14 kap eller inlösen. 

 

I samband med utskicket av granskningsförslaget för detaljplanen Kv Gillet m fl 

bifogas ett föreläggande till fastighetsägarna för Gesällen 5 och Gesällen 6 om att 

inom två månader framställa eventuella anspråk enligt PBL 5 kap 26 §. Föreläggandet 

innehåller en upplysning om rätten till ersättning annars kan gå förlorad och 

upplysningar om förslagets innebörd, i form av framtida begränsningar så som 

rivningsförbud osv. 
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 ARBETSGRUPP 
  
 Detaljplanen har upprättats av Eskilstuna kommuns Stadsbyggnadsförvaltning under 

medverkan av en projektgrupp med representanter från kommunala förvaltningar och 

bolag. 
  
 Urban Svantesson 

Karin Israelsson  

Joakim Persson 

Torsten Gustafsson 

Dan Bauman 

Jim Eriksson 

Charlotte Mörn 

Per Haupt 

Anna Götzlinger 

Johan Örn 

Anna Garde 

Chaima Zidane 

Olov Åslund 

Gunilla Frenne 

Michael Eklind 

Johan Carlsson 

Crafton Caruth 

Conny Pettersson 

Emina Jusic 

Sabine Hedlund 

Martin Berglund 

Micaela Lundborg 

KLK – FoEX 

KLK – FoEX 

KLK - Förorenade områden 

KLK - Lokalsamordning  

Torshälla stad – Gatu/Park 

Torshälla stad – Gatu/Park 

Torshälla stad – Gatu/Park 

SBF - Utvecklingsavdelningen 

KoF – Stadsantikvarie 

SBF – Planavdelningen 

SBF – Planavdelningen 

SBF – Planavdelningen 

SBF - Trafikavdelningen 

SBF - Parkavdelning  

ESEM - el 

ESEM - fjärrvärme 

ESEM – VA/dagvatten 

ESEM – avfall 

Miljö- & räddningstjänst/Miljökontoret 

Miljö-&räddningstjänst/räddningstjänst 

KLK - FoEX 

SBF – Projekt- och GIS 
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