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 Planbeskrivning  

 
 

Planprocessen – Standardförfarande 

 
 
I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras 
eller bevaras. Under plansamrådet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 
Därefter sker en bearbetning av planförslaget som sedan ställs ut för granskning. Om 
synpunkter lämnas, ska dessa redovisas och berörda underrättas innan planen antas. Efter 
antagandet har ”ej tillgodosedda sakägare” möjlighet att överklaga detaljplanen innan den kan 
vinna laga kraft. 
Om inga yttranden emot planförslaget inkommer under plansamrådet kan granskningsskedet 
uteslutas och planen tas istället upp till beslut om antagande i stadsbyggnadsnämnden. 
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 INLEDNING 
Planprocessen Detaljplanen är upprättad enligt standardförfarandet PBL (2014:900).  
 
 

 

Handlingar Planhandlingar: 

Fastighetsförteckning 

Plankarta med planbestämmelser 

Planbeskrivning 

Undersökning 

 

Utredningar: 

Bullerutredning, ÅF-Infrastructure AB, 2018-12-14 

Dagvattenutredning, WRS, 2019-01-18 

Ekosystemtjänstanalys, Ekologigruppen AB, 2019-01-14 

Kulturmiljöanalys, WSP, 2018-12-19 
  
Syfte Syftet med planen är att pröva en förtätning av bostäder samt förskola på 

befintliga fastigheter. Syftet är också att stärka befintliga ekosystemtjänster 

inom området genom att bevara befintliga ek- och tallmiljöer inom kvarteret. 

Ek- och tallmiljöerna ska bidra till reglering av vattenflöden, rening av luft och 

temperaturreglering. De ska också stärka bostadsområdets identitet och bidra 

till att skapa en attraktiv boendemiljö. 
  
 Plandata 
  
Läge och areal Planområdet ligger i Råbergstorp. Området är 60 000 kvadratmeter stort och 

består idag av befintliga bostäder, parkeringar samt grönområden.  
  
Planområdets 
avgränsning 

Planområdet avgränsas av Domaregatan i norr och öster. I söder avgränsas 

området av grönsläppet och i väster av fastighetsgränsen mot Lagmannen 1 och 

4. 
  
Markägande Berörda fastigheter är Fröslunda 1:1, Lagmannen 2, 3 och 5. Victoria Park AB 

äger Lagmannen 2 och 3. Eskilstuna kommun äger Fröslunda 1:1 och 

Lagmannen 5. 
  
 Kommunala ställningstaganden 
  
Översiktsplan Enligt Översiktsplan 2030 (laga kraft 2016-05-17) är huvudprincipen för ny 

bebyggelse att begränsa stadens utbredning genom förtätning. Ny bebyggelse 

ska där det är möjligt lokaliseras till befintliga och nya kollektivtrafik 

knutpunkter eller stråk. Detaljplanen är förenlig med översiktsplanens 

intention. I översiktsplanen pekas området inte ut som omvandlingsområde. 

Området ligger inom område med detaljplanekrav. 

 
  
Årsplan  I Årsplan 2020 beskrivs behovet av fler bostäder. Målsättningen är att 

byggande av 600 bostäder ska påbörjas årligen för att minska bostadsbristen i 

kommunen. I detaljplaner som tas fram ska mark säkras för att möta behovet av 

nya förskoleavdelningar, omsorgsboenden och skolor. Detaljplanen för 
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Lagmannen 2 och 3 bidrar till att uppnå strategiska mål genom att möjliggöra 

uppförande av nya bostäder och en förskola. 
  
Grönstruktur-
plan 

Planområdet finns inte utpekat i Eskilstuna kommuns grönstrukturplan, antagen 

2006-11-22. 
  
Detaljplan 

 
Idag gäller Stadsplan för området Råbergstorp mm med plannummer 1-297 för 

området. Sökt förtätning ligger inom mark där garage och dylikt undantagsvis 

får uppföras samt område för gata. 
  
Miljöbedöm-
ning 

För att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL har en 

behovsbedömning gjorts av planförslaget. Planen är förenlig med 

hushållningsbestämmelserna i kap 3, 4 och 5 i miljöbalken. Planförslaget 

bedöms därför inte innebära någon betydande påverkan på miljön. En 

miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL upprättas därför inte. 
  
Övrigt Lagmannen 2 och 3 ingår i Stadsläkningsområdet Lagersdal (som innefattar 

stadsdelarna Lagersberg, Råbergstorp och Fröslunda). I området finns det idag 

infrastrukturbarriärer och bristande kopplingar mellan de olika stadsdelarna. 

Bristerna i den fysiska miljön kan förstärka och upprätthålla social segregation, 

utanförskap, otrygghet, begränsad tillgänglighet till den övriga stadens utbud, 

högt bilberoende och en negativ uppfattning om stadsdelens livsmiljö. Genom 

att koppla ihop områdena bättre med varandra och komplettera med nya 

bostäder och service kan kvaliteten i området öka. Det kan bidra till att öka 

sociala sammanhang, upplevd trygghet- och tillgänglighet i denna del av 

Eskilstuna. Ny bebyggelse kan också bidra till ökad attraktivitet i stadsdelen 

och öka kundunderlaget för en effektivare kollektivtrafik som minskar 

bilberoendet.    
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Arbetet med att ta fram en utvecklingsplan som visar på den långsiktiga 

inriktningen för utveckling av Lagersdal pågår. Utvecklingen för Lagmannen 2 

och 3 stämmer överens med intentionen i utvecklingsplanen. Särskild fokus i 

utvecklingsplanen ligger på att kvaliteten i det offentliga rummet stärks och att 

befintlig grönstruktur ska beaktas och utvecklas. I samband med planering av 

ny bebyggelse ska nya mötesplatser skapas, som med sin utformning bjuder in 

till möten mellan människor och bidrar till ökad trivsel, trygghet och social 

gemenskap.  

 

Inom planområdet finns inga riksintressen. 
  
 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
  
 Natur och kultur 
  
Mark och 
vegetation 

 
Norr om Lagmannen 2 och 3 går gränsen för Kronskogens naturreservat (grön 

streckad linje). 

 

Förtätningen av bostäder sker mestadels på asfalterad parkeringsyta. En 

kulturmiljöanalys och ekosystemtjänstanalys har gjorts för att placera nya 

byggnader utifrån platsens förutsättningar gällande natur- och kulturmiljö. 

Planområdets gröna innergårdsmiljö innehåller förutom natur- och 

kulturvärden även sociala värden för de boende. Naturreservatet Kronskogen 

ligger norr om planområdet. En ekosystemtjänstanalys har tagits fram för 

området för att säkerställa att förtätningen inte ska påverka 

spridningskorridorer m.m. Förtätningen sker på befintliga parkeringsplatser 
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samt en grönyta.   

 

 
Längs med Domaregatan löper en enkelsidig lönnallé som omfattas av 

biotopskyddet. Biotopskyddet gäller för trädradens hela längd och bredd. 

Bredden avgränsas normalt av rötternas utbredning. Alléer utgör viktiga 

restbiotoper och har stor betydelse som spridningskorridorer för flera växt- 

och djurarter i stadsmiljö. 
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Illustration över ekosystemtjänstanalysen från området. Illustration från 

Ekologigruppen AB. 

 

En fördjupad ekosystemtjänstanalys har tagits fram för planområdet för att 

säkerställa att befintliga värden i området bevaras/kompenseras. 

Bostadsområdet kantas av hårdgjorda ytor, stora parkeringar, gator och 

vändplatser. Nya hårdgjorda ytor och tak skulle medföra ökad avrinning. För 

att kunna bevara och nyttja platsens ekosystemtjänster på bästa sätt är 

rekommendationen att framför allt exploatera mark som redan är hårdgjord, 

exempelvis där stadsvillorna föreslås, och effektivisera parkeringsmöjligheter 
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snarare än ta grönytor i anspråk. För att bevara områdets naturvärden är 

rekommenderar ekosystemtjänstanalysen att parkområdet inom området med 

ek- och tallmiljöerna. De träd som hyser vedblottor och håligheter är också 

värdefulla för flera artgrupper. Området kommer i plankartan att sparas som 

gårdsmiljö. Värdefulla områden med träd får en skyddsbestämmelse i 

plankartan.  

 

Ekosystemtjänstanalysen har också tittat på föreslagna kompletteringsområden. 

Analysen kom fram till att de lägre stadsvillorna som planeras att uppföras i 

nordväst inte bedöms påverka naturvärdena nämnvärt. I dagsläget finns där 

parkeringsplatser och garage, samt enstaka unga träd som är möjliga att 

kompensera för vid exploatering. Gällande vattenrening, flödesreglering och 

kulturella ekosystemtjänster så finns potential att tillskapa kapacitet för dessa 

tjänster i jämförelse med nuläget med hjälp av omsorgsfull planering och 

gestaltning och en genomtänkt skötsel. 

 

När det gäller huslängan som planeras utmed Domaregatan medför att delar av 

lönnallén skulle behöva tas ned. Allén omfattas av generellt biotopskydd och 

dispens måste sökas hos Länsstyrelsen vid eventuell åtgärd. 

Ekosystemtjänstanalysen visar att lönnarna i allén är fortfarande relativt unga 

och inga högre naturvärden är kopplade till dem. De bidrar dock med andra 

ekosystemtjänster såsom flödes- och klimatreglering, vindskydd och 

bullerdämpning och gynnar fåglar genom skydd vid förflyttning och möjlighet 

att bygga bon. De bidrar också med rumslighet, sinnliga upplevelser genom en 

vacker höstfärg på löven och de utgör en del av områdets identitet och hur det 

upplevs visuellt. Utöver att lönnarna skulle behöva tas ner försvinner även 

delar av gräsytan som bidrar med infiltration och vattenrening. 
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Geotekniska 
förhållanden, 
skredrisk, 
grundläggning 

 
Den röda streckade linjen visar avgränsningen för Lagmannen 2 och 3. 

 

Övergripande markförhållande karterar de delar av området där man vill föräta 

som finsediment; lös lera samt mo, silt och torrskorpelera. De andra delarna 

inom förtätningsområdet karteras som finsediment; lös lera. 

 

Det finns ingen känd risk för skred, ras eller erosion i området. Bebyggelsen 

ligger i huvudsak på redan hårdgjord mark vilket begränsar ingreppet i 

befintliga markförhållanden. 
  
Markradon Nya byggnader ska uppföras radonsäkert. 
  
Föroreningar Det finns inga kända eller misstänkta markföroreningar inom planområdet.  

 

Fastighetsägaren har inventerat PCB i fogmassa i befintliga byggnader, det var 

mycket höga halter i en annan del av Råbergstorp men inom planområdet var 

halterna PCB låga. En sanering utfördes år 2014 utanför planområdet, på 

adresserna Lagmansgatan 2, 4, 6, 8, 10, 12. 
  
Kulturmiljö-
värden 

En kulturmiljöanalys för planområdet har tagits fram av WSP. 

Kulturmiljöanalysen kommer fram till att Råbergstorp är kulturhistoriskt 

värdefullt eftersom miljön representerar en tydligt avgränsad tidskontext som 

kan berätta om en annan tids stadsplaneideal under rekordårens 

bostadsbyggande under 1960-talet. Där Råbergstorps särskilt väl illustrerar 

idén om byggnader i park. 
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Råbergstorp är ett att flera områden som uppfördes under efterkrigstiden i 

Eskilstuna. Området planerades på 1960-talet och uppfördes som en 

sammanhängande stadsdel på gården Lagerbergs tidigare marker. Tanken var 

ursprungligen att Råbergstorp skulle ingå i ett större bostadsprojekt genom 

Stenby-Löppinge, dock blev detta projekt aldrig av i sin helhet. Råbergstorp 

och Lagersberg ritades av arkitektfirman Höjer & Ljungkvist och stort arbete 

lades vid utformningen av området. Det var inte bara lägenheterna som man 

lade ner mycket omtanke på, även miljön kring husen planerades noga. 

Framför allt lades de nya bostadshusen på tidigare åkermark, där åkerholmar 

och skogsbackar sparades. Utemiljön planerades noggrant och detaljerade 

planer upprättades för lekplatser, sittgrupper och fotbollsplaner. 

Planteringsplaner som ritades visade på den höga ambitionen med olika växter 

och träd. Principerna för planeringen av området var den så kallade 

utifrånmatning. Där bostadshusen grupperar sig kring gårdar i olika storlek 

omgiven av en större gemensam friyta. Alla gårdar och friytor skulle vara 

fredade från biltrafik. Husens gatusidor planeras mer anonymt och det är här 

bilen får ta plats.  

 

 
Blått: mycket känsligt. Grönt: känsligt. Gult: tåligt. Illustration från WSP. 
Känslighets- och tålighetsanalysen utgår från 

 

Kulturmiljöanalysens slutsats är att grönstruktur, trafikplanering med den 
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sammantagna gestaltningen i placering och volym hos bebyggelsen gör 

området till en tydlig enhet. Området är känsligt för inslag som bryter upp 

enhetligheten och kraftigt avviker från grundtanken om ett samlat uttryck. I 

ytterzonen, bebyggelsens baksida är mer tålig för förändring, dock gäller det 

här att ta hänsyn till bebyggelsens tydliga struktur och placering av volymer. I 

områdets ytterkanter kan ny bebyggelse tillkomma med en friare utformning, 

förutsatt att de utförs i relation till tidens ideal; att de följer topografi och i 

största möjliga mån tar hänsyn till befintlig grönska. 

 

Referenser till den befintliga arkitekturen bör göras i nya tillägg, exempelvis 

kan kompletterande bebyggelse direkt i anslutning till den befintliga 

bebyggelsen med fördel utformas med sadeltak, ljusputsade fasader, indragna 

balkonger, upprepande fönstersättning och huvudentréer mot gården, istället 

för mot gatan. Ny bebyggelse bör placeras indraget från vägen, med gröna ytor 

mot gaturummet. Fasader bör inte möta hårdgjorda ytor. 

 

Komplettering av bebyggelsen har utgått från analysen och placerats i tåliga 

områden.  
  
Fornlämningar Norr om fastigheterna, nästan finns Löppinge soldattorp som är en välbevarad 

fornlämning. Delar av önskad förtätning ligger inom fornminnets skyddszon. 

Alla fornlämningar med tillhörande fornlämningsområde (skyddszon) är 

skyddade enligt Kulturminneslagens 2 kapitel. Det innebär att de inte får 

rubbas, tas bort, täckas över, köras över eller skadas på annat sätt. Ingrepp i 

fornlämningar är tillståndspliktigt. 
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 Bebyggelseområden 
  
Bostäder 

  
Råbergstorp byggdes på 1960-talet. Befintliga byggnader förhåller sig till befintlig 

vegetation och formar (trafik)skyddade gemensamma rum i form av 

sammanhängande parkliknande gårdsmiljöer av olika karaktär (å ena sidan 

naturmiljö i form av ekbackar å andra sidan mer plana grönområden med 

bollplaner och lekplatser). Mer intima områden närmast husen och koppling till 

parkmark och skogen kompletterar varandra och ger möjlighet till rekreation och 

god boendemiljö på flera nivåer. 

 

En förändring av stadsbilden kommer att ske i planens närområde då planen ger 

möjlighet till att uppföra nya byggnader. En förtätning av området kommer 

innebära att det blir en ny entré in till området. En kulturmiljöanalys tas fram för 

att säkerställa att ny bebyggelse placeras på ett sådant sätt att den inte förstör 

läsbarheten av området. 

 

För närvarande pågår arbete med utvecklingsplan som visar på den långsiktiga 

inriktningen för utveckling av LRF (Råbergstorp). Vad gäller områden som 

utpekas för utbyggnad så sammanfaller dessa i stort med aktuell planansökan. 

En viktig del i samband med förtätning är att ny bebyggelse ska ta hänsyn till 

Råbergstorps rumsliga struktur och arkitektoniska värden och utformas med 

hög arkitektonisk kvalitet. Ny bebyggelse ska bidra till ökad blandning av 

bostadstyper samt upplåtelseformer. I samband med planering av ny 

bebyggelse ska nya mötesplatser skapas, som med sin utformning bjuder in till 

möten mellan människor och bidrar till ökad trivsel och trygghet.  

 

Strukturellt strävas efter att förverkliga en integrerad, urban och grön stadsdel 

med en medelhög exploatering och bebyggelsetäthet. En varierad stadsmiljö 

med blandade upplåtelseformer och olika byggnadstypologier. Flerbostadshus 

med 3–6 våningar förekommer liksom stadsradhus och enstaka punkthus. 

Nybyggnationen ska integreras i den befintliga stadsstrukturen så att det skapar 

funktionella och rumsliga kopplingar till de tre områdena Lagersberg, 

Råbergstorp och Fröslunda. Särskild fokus ligger också på att kvaliteten i det 

offentliga rummet stärks och att befintlig grönstruktur ska värnas och 

utvecklas.  

 

Utifrån stadsläkningsarbetet ska mark användas på ett resurseffektivt sätt, 

anpassat till lokala förutsättningar, där befintlig och ny bebyggelse länkas 

samman för att åstadkomma en fysiskt sammankopplad och socialt integrerad 

stad. En sammankopplad stad skapar bättre förutsättningar för invånarnas 

tillgänglighet och upplevda trygghet oavsett ålder eller kön.  
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• Nya bostäder ska i storlek och upplåtelseform vara anpassade till 

områdets behov, samtidigt som bostadstyper som saknas ska tillföras. 

• Ny bebyggelse ska vara framtidsbeständig, anpassningsbar och flexibel. 

Den ska respektera och ta hänsyn till befintlig arkitektur och rumslig 

struktur, samtidigt som brister i dessa åtgärdas. 

• Gator, gång och cykelvägar samt gångstråk ska koppla samman 

stadsdelarna. 

• Torg, parker och gårdar ska bidra till att integrera stadsdelarna och 

främja tillgänglighet, trygghet och ekologiska samband. 

• Skalan på tillkommande bebyggelse ska vara anpassad till befintlig 

bebyggelse, från flerbostadshusen ner till kolonilotterna och mötet med 

naturreservatet.  

• Beroende på hur utrymningsvägarna utformas kan det bli aktuellt med 

räddningsvägar och uppställningsplatser för höjdfordon. Om detta blir 

aktuellt är det viktigt att uppställningsplatserna och räddningsvägarna 

konstrueras så att räddningstjänstens fordon kan användas på säkert 

sätt. 

 
Placering, 
utformning, 
material, 
byggnads-
teknik 

 
 Illustrationsplan över området. Illustration från Tovatt 

 

Kulturmiljöanalysen har gjort en konsekvensbeskrivning av föreslagen 

komplettering. Området närmast Kronskogen bedöms uppfylla lagens krav om 

varsamhet. Bebyggelsen blir ett nytt komplement som inte bryter den ursprungliga 

plan- och grönstrukturen. Tidigare parkeringsplatser och garagelängor som 

kommer att försvinna medför inte att läsbarheten av området i sin helhet minskar. 
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När det gäller området vid Råbergsparken bedömer Kulturmiljöanalysens 

konsekvensbeskrivning att de två nya lamellhusens placering i en L-form i östra 

delen av området inte bedöms medföra någon negativ påverkan på Råbergstorp 

kulturhistoriska värde och uppfyller därmed plan- och bygglagens krav om 

varsamhet. Den nya bebyggelsen följer befintlig planstruktur vad gäller placering, 

volymverkan och gårdsbildning. I bedömningen har endast föreslagen placering i 

koppling till befintliga strukturer bedömts. 

 

För området närmast entrén in till området fastslår konsekvensbeskrivningen att 

husen lämpligen dras in från vägen för att skapa en grön förgårdsmark, lämpligt 

avstånd till väg är fem meter. En innergård bör ansluta till parken och tidens 

samfällighetsideal, där bör privat karaktär undvikas. Samtliga alléträd bör bevaras.  

 

 

 
Sektioner över området. Illustration från Tovatt.  
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Planförslaget innebär att entrén in till området förändras då ny bebyggelse 

kompletteras längs med Domaregatan. Kvarteret närmast entrén in till området 

föreslås bli 4-5 våningar hög. Området vid Råbergsparken föreslås bli 4-5 

våningar hög. I området möjliggörs en plats för förskola. Vid Kronskogen 

föreslås tre stycken mindre hus på 2-3 våningar kunna uppföras. 

 
Vy in på gården från Domaregatan. Illustration från Tovatt 

 

 
Vy på stadsradhusen. Illustration från Tovatt 
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Vy från Gillbergavägen. Illustration från Tovatt 
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Solstudie En solstudie den nya bebyggelsen har tagits fram av Tovatt. 

Solstudien visar hur befintlig bebyggelse skulle påverkas av de nya husen. 

 
21 januari kl. 09:00 

 

 
21 januari kl. 12:00 
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21 januari kl. 15:00 

 

 
21 januari kl. 18:00 
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21 mars kl. 09:00 

 

 
21 mars kl. 12:00 
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21 mars kl. 15:00 

 

 
21 mars kl. 18:00 
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21 juni kl. 09:00 

 

 
21 juni kl. 12:00 
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21 juni kl. 15:00 

 

 

 
21 juni kl. 18:00 
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Jämställhet, 
integration 

I utformningen av varje exploatering skall hänsyn tas till ett 

målgruppstänkande med avsikt att skapa förutsättningar för ett varierat boende 

för att attrahera Eskilstunabor av olika livsstil, ålder, kön och bakgrund. Ett 

genomförande av detaljplanen kommer leda till ett tillskott av bostäder samt en 

förskola i Råbergstorp.  

  
Barn-
perspektivet 

Planförslaget medför goda möjligheter för barn att röra sig fritt i sin närmiljö 

då bostäderna har ett lägre p-tal och området inte är avsett för genomfartstrafik. 

Detaljplanen möjliggör en ny förskola vilket möjliggör att fler barn kan gå i 

förskolan nära sin bostad.  
  
Tillgänglighet Planområdet är tillgängligt med bil, cykel samt till fots. Goda bussförbindelser 

med hög turtäthet finns längs Gillbergavägen i närheten av planområdet. 

Byggnader och lägenheter ska utformas enligt gällande bestämmelser och 

lagkrav för tillgänglighet. 
  

 
 Friytor 
  
Lek och 
rekreation 

Enligt Boverkets rekommendationer ska barn i förskolan ha en friyta på ca 40 

kvm per barn. Friyta för lek och utevistelse som begrepp omfattar den yta som 

barnen kan använda på egen hand vid sin utevistelse. En friyta är ytan som går 

att leka på och som är tillgänglig för barnen i huvudsak under skoltid men även 

i viss mån på fritiden. Förskolegårdar rekommenderas att inte vara under 3000 

kvm för att uppnå en god kvalitet. Boverkets rekommendationer för friyta/barn 

kan uppfyllas på kvartersmarken. 
  
Naturmiljö Norr om planområdet ligger naturreservatet Kronskogen. Det finns möjlighet 

att förenkla tillgängligheten till Kronskogen genom en säker övergång i 

planområdets norra del över Domaregatan. I denna del av planområdet kan 

entrén till Kronskogen tillgänglighetsanpassas. En besöksparkering föreslås på 

denna plats vilket skulle underlätta besök i Kronskogen för personer som inte 

bor i närområdet. Kant i kant med områdets sydvästra del ligger 

Råbergsparken, ett litet relativt öppet område på en liten höjd med medelgrova 

till grova tallar, ek och andra lövträd. Parken är i naturvärdesklass 2 med 

påtagligt artvärde och påtagligt biotopvärde. Här finns naturvårdsarterna 

reliktbock (NT), tallticka (NT) och Corticaria polypori (NT). Norr om 

Lagmansgatan finns Skyddsvärda träd enligt en inventering 2005-06 

(Eskilstunakartan). 

 

I den sydvästra delen av planområdet finns en ekbacke och omgivande partier 

med olikåldriga ekar varav ett fåtal bedömdes uppnå klass 1 (särskilt 

skyddsvärt träd), klass 2 (skyddsvärt träd) och klass 3 (värdefullt träd) enligt 

bedömningsmetodiken för trädinventering. Ett stort antal av ekarna har inte 

uppnått status som värdefulla eller skyddsvärda ännu men utgör lämpliga 

efterträdare. Den norra delen består av ett område med stor förekomst av tall. 

Ett fåtal tallar bedömdes vara värdefulla och skyddsvärda medan flertalet utgör 

lämpliga efterträdare och bedöms kunna uppnå skyddsstatus inom snar framtid. 

 
  



Eskilstuna kommun   23 (32) 

    
    

    

 
  

 
 Gator och trafik 
  
Gatunät och 
trafik 

 
Domaregatan och Rådmansgatan är de huvudsakliga gatorna för trafik till 

planområdet. Gatorna kommer fortsättningsvis vara kvar i befintliga lägen, 

men där utformning kommer att ses över för att förbättra förutsättningar för 

fotgängare och cyklister att röra sig i området.  

 

Genom att förtäta i detta läge kan befintlig kollektivtrafik nyttjas effektivt och 

med den tillkommande och befintliga gång- och cykelinfrastrukturen finns 

goda möjligheter för en hög andel hållbart resande i området. 

 

Runt den planerade förskolan krävs det att utformningen av den befintliga 

vändplatsen ses över och utformas på sådant sätt att den möjliggör en 

förskoleverksamhet på platsen och uppfyller de behov som renhållningsfordon 

kräver. Det är även av stor vikt att denna yta utformas på ett sådant sätt att det 

är enkelt för fotgängare och cyklister att passera. Dels utifrån att man som 

oskyddad trafikant ska till och från förskolan, dels vidare ner mot 

Gillbergavägen eller in i området. I skissen nedan presenteras det mer detaljerat 

hur ytan är tänkt att utformas.  
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Principer för angöring till förskola.  
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Gång- och 
cykelvägar 

 

 
Förslag på ny utformning av Domaregatan. 

 

Idag finns enbart en gångbana längs med Domaregatan och Rådmansgatan. 

Med fler som bor och vistas och passerar genom området är det av vikt att 

tillskapa en gång- och cykelbana av god kvalitet. För att skapa detta kommer 

den befintliga gångbanan att breddas utmed Domaregatan och även en översyn 

av gångbanan utmed Rådmansgatan kommer att ses över.   

 

För att underlätta för fotgängare och cyklister är det av vikt att se över 

kopplingen mellan den tilltänkta förskolan och Gillbergavägen. Idag finns det 

ingen gen koppling utan enbart en upptrampad stig mellan platserna som visar 

på rörelsemönster i området.  
  
Kollektivtrafik Området trafikeras idag av busslinje 1(Borsökna-Eskilstuna centrum-Torshälla) 

och 2 (Stenby-Eskilstuna centrum-Djursta). Båda dessa linjer har hög turtäthet 

vilket innebär goda förutsättningarna att resa med kollektivtrafik. Närmsta 

busshållplats är Råbergstorp cirka 150 meter från Domaregatans vändplats. 

 
  
Parkering Kompensation av att befintliga parkeringsplatser tas i anspråk för utbyggnad. 

Detta måste redovisas tillsammans med den tillkommande bebyggelsens behov. 

Parkering ska lösas på kvartersmark. Eskilstuna kommuns parkeringstal ska 

följas. 

 

Gällande riktvärden för parkering utgår från Parkeringstal för Eskilstuna i 

förändring antagen av stadsbyggnadsnämnden 2016-01-18. Parkeringstalen är 

baserade på fyra typområden A, B, C och D. Stadsdelen bedöms som stadstyp 

B vilket innebär ett parkeringstal på 0-9 bilplatser per 1000 kvm BTA. För 

cykelplatser gäller 30-35 per 1000 kvm BTA. Parkeringstalet kan bli högre 
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eller lägre beroende på exploateringens läge, målgrupp eller vilka åtgärder som 

byggherren genomför för att gynna gång, cykel och kollektivtrafik som det 

främsta färdmedlet. Det parkeringstal som väljs ska vara motiverat enligt krav 

och förutsättningar som presenteras i kommunens riktlinjer. För boende i 

flerbostadshusen kommer parkering ske genom gemensamma markparkeringar 

på kvartersmark. Parkeringsplatser för fordon får inte uppföras på 

innergårdarna till flerbostadshusen vilket regleras med n1- marken får inte 

användas som parkering 

 
  
 Störningar 
  
Buller  Bullernivåerna inom planområdet ska följa regeringens förordning för 

trafikbuller, Svensk författningssamling SFS 2015:216 förordning om 

trafikbuller vid bostadsbyggnader. Vid nybyggnation av bostäder bör buller 

från vägtrafik och spårtrafik inte överskrida 60 dB(A) ekvivalent nivå vid 

fasad, samt 50 dB(A) ekvivalent nivå och 70 dB(A) maximal nivå vid uteplats. 

För bostäder om högst 35 kvm gäller det högre värdet, d.v.s. 65 dB(A) 

ekvivalent nivå vid fasad. Naturvårdsverket redovisar sedan 2017 riktlinjer för 

bullersituationen på skolgårdar. De delar av skolgården som är avsedda för lek, 

vila och pedagogisk verksamhet får inte överskrida 55 dB(A) ekvivalent 

ljudnivå för dygn samt 70 dB(A) maximal nivå. Inomhus gäller Boverkets 

byggregler, BBR som föreskriver 30 dB(A) ekvivalent och 45 dB(A) maximal 

nivå. 

 

En bullerutredning har tagits fram för området. Byggnaderna utsätts för 

bullernivåer från i huvudsak vägtrafik. Med planerad utformning innehåller de 

planerande bostäderna riktvärdena för trafikbuller samt industribullret från Lidl 

– butiken. Enligt personal på Lidl – butiken sker lossning av varor normalt på 

dagtid, men i enstaka fall kan varutransport även ske nattetid. Uteplatser bör 

placeras på innergård eller skärmat från Domarevägen. 

 

Gemensamma uteplatser kan anordnas inom bostadsområdet så att ljudnivån 

blir lägre än 70 dBA maximal ljudnivå respektive 50 dBA ekvivalent ljudnivå. 

För husen i Kv. 3 bör uteplats anordnas på baksidan av husen så uteplatsen blir 

skärmad från Domaregatan.  
  
Risker Det finns en lågpunkt för dagvatten i bostadsparken för de befintliga 

bostäderna. Ingen planerad bebyggelse är placerad i lågpunkten. En 

dagvattenutredning har tagits fram som kartlägger hur den framtida 

dagvattenlösningen ska se ut.  
  
  

Teknisk försörjning 
  
Vatten och 
avlopp 

Fastigheterna ligger inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och 

avlopp. Det är viktigt att hänsyn tas till befintliga ledningar i mark. Minsta 

avstånd mellan befintliga huvudledningar och nya byggnader måste vara minst 

6 m. Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB har huvudmannaskap av vatten- 
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och avloppsanläggningar och exploatören kommer att bekosta en utbyggnad av 

vatten- och avlopp.  
  
El, tele, 
bredband och 
värme 

Fjärrvärme och stadsnät finns inom området.  

 

  
Avfall Eskilstuna Energi och Miljö AB är ansvariga för sophämtning i området. 

Hushållssopor hämtas vid respektive fastighet. Det innebär att gatorna måste 

vara dimensionerade för att sopbilarna ska kunna ta sig fram utan att behöva 

backa. Vägarna ska följa Avfall Sveriges råd och anvisningar. Renhållnings 

föreskrifter Eskilstuna Kommun ska följas vad gäller Transportvägar för fordon 

o personal till avfalls återvinningsutrymmen 
  
Dagvatten En dagvattenutredning för planområdet har tagits fram. Idag består 

planområdet främst av flerfamiljshus och parkeringsplatser samt olika grönytor 

i form av anlagda gräsytor. Den planerade exploateringen omfattar sju 

flerbostadshus. Ny bebyggelse planeras i huvudsak på idag befintliga 

hårdgjorda parkeringsytor samt på gräsytor.  

 

Enligt SGU:s jordartskarta domineras området av glacial lera och sandig 

morän. De naturliga förutsättningarna för infiltration är begränsade på lera och 

det är således främst i moränområden som infiltration kan förväntas ske. 

Området är mestadels flackt och marken faller från ungefär +25 m till som 

lägst +22 m (höjdsystem RH2000).  

 

Dagvattenutredningens rekommnderar för allmän platsmark att träd i gatorna 

planteras med skelettjord. På kvartersmark rekommenderas tjockare gröna tak 

samt att takdagvatten leds ut på gräsytor eller till växtbäddar. Parkeringsplatser 

rekommenderas att anläggas med genomsläpplig beläggning. Generellt bör 

kantstenar till planteringar och gröna ytor undvikas alternativt anläggas med 

släpp i kantstenen så att dagvatten även ytledes kan avledas till dessa ytor. 

Höjdsättningen är mycket viktig för att undvika skador på byggnaderna. 

Markytan bör slutta bort från byggnader och mot gång- och cykelvägar. GC-

vägarna bör anläggas lägre än byggnader för att på så sätt få en 

ytvattenavledande funktion vid skyfall. Detta får dock inte öka flödet till 

fastigheten Lagmannen 4, som ligger lägre än planområdet. 
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Systemskiss över potentiella LOD-åtgärder. Tillsammans kan 11 stycken träd i 

skelettjord (15 m3 rotningsbar skelettjordsvolym, 30 % porositet) och 540 m2 

växtbäddar (fördröjningsvolymsdjup 0,2 m) fördröja 156 m3 dagvatten. Skiss 

gjord av WRS AB. 

 

Dagvattenanläggningar är anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken. 

Kontakt ska tas med Miljökontoret inför anläggande av dagvattenanläggningar, 

Mer information och anmälningsblanketten finns på kommunens hemsida. 

 

Dagvattenutredningen har även hanterat skyfallshanteringen. Området ligger i 

en högriskzon för översvämning vid skyfall. Höjdsättningen ska följa 

rekommendationen i Svenskt Vattens publikation P105, 2011. Skyddsåtgärd 

som avskärande dike kan behövas. Planbestämmelser förs in på plankartan om 

att källare inte tillåts i husen, att husen ska placeras över omkringliggande gator 

och dagvatten ska fördröjas inom kvartersmark.  
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 Föreslagen dagvatten- och skyfallshantering i planområdet för att motverka 

översvämning. Illustration från Tovatt.    
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GENOMFÖRANDE 
  
 Organisatoriska frågor 
  
Tidplan Samråd Q2 2019 

Granskning Q4 2019 

Antagande Q1 2020 

Laga kraft Q2 2020 

. 

  
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 gatumark. Eskilstuna Energi och Miljö 

AB (EEM AB) är huvudman för brandposter.  
  
Ansvars-
fördelning 

Kommunen projekterar och utför alla arbeten inom allmän platsmark. 

Exploatören bekostar kommunens samtliga kostnader gällande projektering och 

utförande av allmän platsmark.  

 

Exploatören ansvarar för och bekostar samtliga arbeten som ska utföras inom 

kvartersmark. Detta gäller även återställandet av de skador på omkringliggande 

gator som arbetet på kvartersmarken orsakar.  

 

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

och underhåll av vatten- och avloppsledningar, fjärrvärmeledningar och 

bredband fram till anslutningspunkt. 

 

Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB (EEM Elnät AB) ansvarar för 

anläggande samt drift och underhåll av elledningar fram till anslutningspunkt. 

 

Telia Sonera AB ansvarar för anläggande samt drift och underhåll av 

teleledningar fram till kopplingspunkt. 

 
Exploaterings-
avtal 

Exploateringsavtal ska upprättas mellan kommunen och exploatören för att 

reglera kostnader och genomförandet av detaljplanen. Sådant avtal ska vara 

tecknat mellan parterna innan planen antas. 
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 Fastighetsrättsliga frågor 
  
Berörda 
fastigheter 

Berörda fastigheter är Fröslunda 1:1, Lagmannen 2, 3 och 5. Victoria Park AB 

äger Lagmannen 2 och 3. Eskilstuna kommun äger Fröslunda 1:1 och 

Lagmannen 5. 
  
Fastighets-
bildning 

Bildande och ombildande av fastigheter inom enskild kvartersmark ansöker 

kommunen och exploatören bekostar nödvändig fastighetsbildning. 
  
Ledningsrätt Allmänna ledningar inom området får vid behov och efter ansökan av 

respektive ledningsägare säkerställas med ledningsrätt 
  
  
 Ekonomiska frågor 
  
Kostnader Detaljplanen bekostas av exploatören vilket regleras genom plankostnadsavtal 

mellan exploatören och Eskilstuna kommun. 

 

Exploatören bekostar och utför de byggnader och anläggningar på 

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

området och parkeringar. 

 

Exploatören bekostar anslutning av kvarteret till elnät, vatten- och avloppsnät 

samt till fjärrvärmenät enligt gällande taxa. Exploatören bekostar även 

anläggande av de brandposter som behövs inom kvarteret.  

 

Exploatören bekostar den fastighetsbildning som behövs för att genomföra 

detaljplanen. 

 

Exploatören bekostar projektering och anläggandet av den allmänplatsmark 

som krävs för detaljplanens genomförande. Närmare reglering av exploatörens 

ansvar för kostnader och åtgärder sker i exploaterings-/genomförandeavtal. 
  
 Tekniska frågor 
  
Vatten och 
avlopp, 
fjärrvärme, el, 
bredband och 
avfall 

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

underhåll av vatten- och avloppsledningar, brandposter, fjärrvärmeledningar 

och bredband fram till anslutningspunkt. Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB 

(EEM Elnät) ansvarar för anläggande samt drift och underhåll av elledningar 

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

debiteras enligt gällande taxa. EEM tar hand om avfall mot avgift 
  
Parkering Exploatören ansvarar för att anordna parkeringsplatser för boende och 

verksamheter enligt gällande parkeringsnorm inom blivande kvartersmark. 
  
Dagvatten Exploatören svarar för att dagvattnet inom kvartersmarken tas om hand lokalt 

för den nya bebyggelsen. Inom planområdet ska fördröjning ske så att 

dimensioneringen 10-årsregn klaras (Beräknat största regn som återkommer i 

snitt vart tionde år). 



Eskilstuna kommun   32 (32) 

    
    

    

 
  
  

 
 ARBETSGRUPP 
  
 Arbetet med detaljplanen har bedrivits i projektform. Medverkande tjänstemän 
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Linus Andersson, Trafikplanerare 
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