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Slakthusområdet)
Norr
Eskilstuna kommun

Planbeskrivning
Planprocessen – Utökat förfarande

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.
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INLEDNING
Planprocessen

Detaljplanen är upprättad enligt ett utökat förfarande med PBL (2014:900).

Handlingar

•
•
•
•
•
•

Planbeskrivning med genomförandebeskrivning (2020-09-30)
Plankarta med bestämmelser och illustrationskarta (2020-09-30)
Fastighetsförteckning (2019-10-18)
Behovsbedömning (2019-05-21)
Samrådsredogörelse (2020-05-18)
Granskningsutlåtandet (2020-09-30)

Utredningar

•

Antikvarisk förundersökning Kv. Nötknäpparen 26 (AIX arkitekter
2015-10-20)
Bullerutredning Kv Nötknäpparen, Eskilstuna (ÅF 2019-10-14)
Dagvattenutredning för Nötknäpparen 26 m.fl. i Eskilstuna (WRS 201910-07)
Förhållningsätt och riktlinjer för Nötknäpparen 26 m.fl. (Tyréns 202005-15)
Miljöteknisk markundersökning Nötknäpparen 26 m.fl. (Norconsult
2019-08-22)
Nötknäpparen Kulturmiljöutredning (WSP 2018-10-30)
Nötknäpparen - Konsekvensbedömning (WSP 2019-10-18)
Trädinventering
och
värdering
Munktellstaden
Eskilstuna
(Trådvårdscentrum 2019-06-30)
Resultatrapport markmiljöundersökning, Nötknäpparen 26 m fl,
Eskilstuna (Structor 2019-08-26)
Resultatrapport markmiljöundersökning, Nötknäpparen 26 m fl,
Eskilstuna (Structor 2020-01-27)
Riskbedömning av föroreningar i mark och byggnad inför ny detaljplan
Nötknäpparen 26 m.fl, Eskilstuna (Structor 2019-11-04)
Åtgärdsutredning och riskvärdering för föroreningar i mark och
byggnader inför ny detaljplan - Nötknäpparen 26 m fl, Eskilstuna
(Structor 2020-01-27)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Syfte

Planen syftar till att ge möjlighet att upprätta skola, kontor, bostäder, och
verksamhetslokaler för handel/centrumändamål. Vidare ämnar planen pröva
möjligheten att bygga en högre byggnad i en del av staden som håller på att
utvecklas till en urban nod. Platsen är utpekad som ett strategiskt läge i staden
enligt Kommunens gällande Översiktsplan 2030, där syftet med ett högre hus
blir att manifestera en viktig plats i staden, öka orienterbarheten, öka tätheten
och funktionsblandningen samt service- och kollektivtrafikunderlaget. Den nya
exploateringen blir ett nytt visuellt inslag i delar av staden, varför en god
gestaltning och helhetsverkan med befintlig bebyggelse är viktig. Ovanstående
åtgärders inverkan på riksintresset Eskilstuna D5 ska också prövas i planen.

Process

Uppdelning
Detaljplan för Nötknäpparen 26, m.fl. (Slakthusområdet) ställdes ut på samråd
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mellan 21 november 2019 och 16 december 2019 och på granskning mellan 20
maj 2020 och 19 juni 2020. Under samrådet och granskningen ingick hela
fastigheten Nötknäpparen 22 och Nötknäpparen 26. Sedan granskningen har
detaljplanen delats upp i två delar: Detaljplan för Nötknäpparen 26, m.fl.
(Slakthusområdet) och Detaljplan för Nötknäpparen 22, m.fl. (del av
Slakthusområdet). Anledningen till att detaljplanen har delats upp är för att
Kommunen och Länsstyrelsen Södermanlands län, i sitt granskningsyttrande,
gör olika bedömningar om granskningsförslagets förslag på en högre byggnad
om 55 meters påverkan på riksintresset Eskilstuna D5. De olika bedömningarna
riskerar att påverka ett kommunalt behov av en skola i centrala Eskilstuna där
bostadsutvecklingen pågår i hög takt.
Avgränsning

Bild 1 – Uppdelning av plankartan © Eskilstuna kommun

Uppdelningen innebär att planområdet minskar och får nya avgränsningar, se
bilden ovan.
Planens syfte
Planens syfte har i samråds- och granskningsförslaget varit:
Planen ämnar att genom planändring ge möjlighet att upprätta skola, kontor,
bostäder,
parkeringsgarage
och
verksamhetslokaler
för
handel/centrumändamål. För att säkerställa skolelevers vistelse på, samt till och
från, platsen måste planen stärka trafiksäkerheten på Munktellsgatan och
Gustafsvägen. Detta genom en omgestaltning av gaturummet så att gång- och
cyklister prioriteras. Vidare ämnar planen, genom en omgestaltning av
gaturummet på Munktellsgatan, bidra till att möjliggöra utvecklingen av ett
grönt stråk mellan åstråket vid Eskilstunaån och Årby naturreservat.
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Ovanstående åtgärders inverkan på riksintresset Eskilstuna D5 ska också prövas
i planen.
Till följd av de nya avgränsningarna i planområdet har syftet i detaljplanen för
Nötknäpparen 22, m.fl. (del av slakthusområdet) behövts förtydligats:
”Planen syftar till att ge möjlighet att upprätta skola, kontor, bostäder, och
verksamhetslokaler för handel/centrumändamål. Vidare ämnar planen pröva
möjligheten att bygga en högre byggnad i en del av staden som håller på att
utvecklas till en urban nod. Platsen är utpekad som ett strategiskt läge i staden
enligt Kommunens gällande Översiktsplan 2030, där syftet med ett högre hus
blir att manifestera en viktig plats i staden, öka orienterbarheten, öka tätheten
och funktionsblandningen samt service- och kollektivtrafikunderlaget. Den nya
exploateringen blir ett nytt visuellt inslag i delar av staden, varför en god
gestaltning och helhetsverkan med befintlig bebyggelse är viktig. Ovanstående
åtgärders inverkan på riksintresset Eskilstuna D5 ska också prövas i planen.”
Syftet bedöms inte påverkas av uppdelningen, utan förtydligandena är
redaktionella. Delen av syftet som berör trafiksäkerhet och det gröna stråket blir
enbart en del av Detaljplan för Nötknäpparen 26, m.fl. (Slakthusområdet) syfte.
Detta på grund av att planområdet för Nötknäpparen 26, m.fl. (Slakthusområdet)
inbegriper alla gator.
Utredningar
Alla utredningar som har tagits fram inom ramen för planarbetet inbegriper båda
detaljplanerna. Varför båda detaljplanerna behöver förstås som en helhet, även
fast de är uppdelade. Inför antagande av detaljplan för Nötknäpparen 26, m.fl.
(Slakthusområdet) har frågan om buller som uppstår utan en byggrätt utretts. Se
vidare under kapitlet Störningar. Utöver trafikbullerutredningen görs
bedömningen att ingen annan utredning påverkas av uppdelningen.
Mindre justering i plankartan vid uppdelningen

Bild 2 – Justering i plankartan © Eskilstuna kommun

Genom uppdelningen placeras planbestämmelser om bullerskydd [m3] i
plankarta för Detaljplan för Nötknäpparen 26, m.fl. (Slakthusområdet) i syfte att
säkerställa att skolgården uppnår bullerkraven. Bullerskydden är utredda i
tidigare skeden och ska placeras i enlighet med de gröna linjerna ovan. Detta gör
att en mindre yta som reglerats med användningen SKOLA, placeras mellan
bullerskydden och byggrätten för den högre byggnaden. Som en följd av detta
tillåter plankartan att användningarna Bostad [B], Kontor [K] och Centrum [C]
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också kan använda ytan för exempelvis dagvattenhantering. Ytan förses med
prickmark så byggnadsarean (BYA) för det högre huset inte ändras.
Plandata
Läge och areal

Planområdet är beläget i nordvästra delen av Eskilstunas tätort och är cirka 1500
kvadratmeter stort.

Planområdets
avgränsning

Planområdet avgränsas av Munktellsgatans i öst och korsningen
Munktellsgatan/Västra storgatan i sydöst. Planområdet består av fastigheterna
Nötknäpparen 22, Nötknäpparen 26 och Eskilshem 4:7.

Markägande

Fastigheterna inom planområdet ägs idag av Eskilstuna kommun.

Kommunala ställningstaganden
Översiktsplan

Fördjupning för
program för
Väster

I kommunens översiktsplan pekas planområdet ut som en viktig nod för
bebyggelse med förtätning av bostäder, verksamheter och samhällsservice samt
möjlighet för bra kollektivtrafik. Platsen är integrerad i gatusystemet som en nod
samt en plats med många målpunkter. I Munktellstaden och angränsande delar
av Norr (Kv. Nätet) pågår byggnationer, i enlighet med Översiktsplanen, för över
1500 bostäder med tillhörande funktioner som handel, förskolor, äldrevård och
stråk etc.
Planområdet ligger inom avgränsningen för ”Fördjupning av program för
Väster”. Syftet med programmet är att ha ett samlat dokument med inriktningar
för att långsiktigt skapa en levande och hållbar stadsdelväster där en gemensam
vision kommuniceras – Den levande stadsdelen är den hållbara stadsdelen.
Genom en förtätning kan befintlig infrastruktur, service och övriga funktioner i
staden nyttjas, vilket ger förutsättningar för utveckling av ett miljömässigt,
ekonomiskt och socialt hållbart Eskilstuna. Kommunen har som ambition att
skapa ett mer levande Väster med en mer attraktiv entré till staden. Programmet
ska fungera som vägledning med riktlinjer för kommande detaljplanering inom
området. I det fördjupade programmet för Väster är målet för området norr om
ån att byggnader med kulturhistoriskt värde har funnit en ny användning. Kv.
Nötknäpparen utgör ett strategiskt viktigt kvarter med placering i anslutning till
både Ekbacken och Munktellstaden. I det fortsatta planarbetet behöver befintlig
och tillkommande bebyggelse integreras bättre i staden. Den för staden viktiga
platsen mellan slakthusområdet och Munktellstaden, som historiskt utgjorde
stadens kreatursmarknad, ska utvecklas.
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Bild 3 - Avgränsning av program för väster. © Eskilstuna kommun

Stadsläkning

Planområdet ligger strax söder om Årby som är ett av fyra områden inom
Eskilstuna vilka ingår i projektet Stadsläkning. Projektet är ett långsiktigt och
förvaltningsövergripande arbete som bygger på övergripande mål från
kommunens översiktsplan och utbyggnadsstrategin. Syftet med stadsläkningen
är att koppla ihop staden, bygga ”broar” mellan stadsdelar och dess invånare,
öka trygghet och trivsel samt att till tillgodose behovet av bostäder. Vidare ämnar
stadsläkningen till att möjliggöra för arbetsplatser, lyfta befintliga park-, natur
och kulturvärden, öka tillgängligheten till hållbara transporter samt ta tillvara
stadsdelars potential och mångfald.

Årsplan

I kommunens Årsplan 2020 sätts fokus på stadsläkning, förtätning och att
utveckla kopplingarna mellan stadsdelarna i enighet med översiktsplanen. Minst
600 nya bostäder ska byggas varje år och 1 400 miljoner kronor investeras fram
till 2023 för ny- och ombyggnad av skolor.

Grönstrukturplan

Grönplanen är styrdokumentet för kommunens strategiska arbete med
grönstruktur. Den ska tydliggöra Översiktsplanens mål och vara ett stöd för
planering av bebyggelse och infrastruktur. Den ska vägleda när det gäller vad
som ska sparas och nyskapas och hur det ska skötas och göras tillgängligt.
Viktiga livsmiljöer för växt- och djurarter ska bevaras och skötas, biologiska
samband stärkas och alla invånares behov av rekreation och motion i attraktiva
utemiljöer ska tillgodoses, även när bebyggelse och invånarantal ökar. Den
levande naturen finns både i och utanför de tättbebyggda områdena och har
många viktiga funktioner som människan använder, det som kallas
ekosystemtjänster. I det pågående arbetet med den nya grönplanen tas fasta på
det värdet i grönstrukturen som försörjer staden med ekosystemtjänster och som
får en allt större betydelse i en förtätad stad.
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Detaljplan

Bild 4 - Detaljplan för Kv. Nötknäpparen 27 m.fl. (Ny arena) ©Eskilstuna kommun

Idag finns en plan som berörs av planområdet:
•

Detaljplan för kv. Nötknäpparen 27 m.fl DNR 2012-216

För planområdet gäller detaljplan för kv. Nötknäpparen 27 m.fl., vars huvudsyfte
är att möjliggöra utbyggnaden av en ny arena för idrott, konserter och mässor
med två träningshallar i kvarteret Nötknäpparen. Gällande detaljplan medger
idrott, kultur, konsert, restaurang, konferens- och mässarrangemang samt
centrumverksamhet såsom verksamheter av ej störande karaktär, kontor, butiker
(ej dagligvaruhandel), hotell och utbildningslokaler.
I gällande detaljplan finns byggrätter för den nya arenan på fastigheterna
Nötknäpparen 22 (se bilden ovan). På fastigheterna Nötknäpparen 22 finns ingen
reglering om byggnadsarea eller höjdbestämmelse. Bruttototalarean för ny
bebyggelse på dessa fastigheter är därför inte reglerad.
Med oreglerade byggnadshöjder finns det en stor risk att påträngande byggrätter
upprättas mot slakthusbyggnaderna och omkringliggande kulturmiljö i
Munktellstaden. Eskilstuna kommun bedömer att detta behöver skärpas med
tydligare reglering och markanvändning, vars syfte utgår från välgrundade
gestaltningsidéer som är till förmån för både riksintresset Eskilstuna D5 och
utvecklingen av en hållbar stadsdel.
Den delen av detaljplan för Nötknäpparen 27, m.fl. som inbegrips av
planområdet upphör att gälla efter den dag då detaljplanen vinner laga kraft.
Jämställdhet,
Jämlikhet och
integration

Eskilstuna kommunkoncern har ett fortlöpande åtagande att med utgångspunkt i
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna verka för att vara en
inkluderande kommun där allas olikheter erkänns lika värde och tas tillvara.
Kommunens arbete för demokrati, jämställdhet och mångfald, personlig frihet
och integration innebär att motverka alla former av diskriminering. Begreppet
integration omfattar såväl etnisk som social och åldersmässig integration. I
stadsbyggandet handlar det om att i ett övergripande perspektiv skapa fysiska
strukturer som understödjer integration. Detta innebär en strävan mot integrerade
stadsdelar - det vill säga blandning av boende och verksamheter, att möjliggöra
olika upplåtelseformer och hustyper på stadsdelsnivå - för socioekonomisk
integration - samt att utforma det offentliga rummet till attraktiva och trygga
platser så att möten naturligt sker i vardagen. Stadens rumsliga karaktär har
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betydelse för människors sociala välbefinnande och hälsoutveckling. Stadens
fysiska utformning påverkar hur människor möts och rör sig men även hur de
upplever trygghet och tillit med mera.
Barnperspektivet

FNs konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också
kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Sverige har
skrivit under konventionen och har därför skyldighet att följa denna.
Barnkonventionen blir svensk lag 2020. Grundpelarna i konventionen är:
• Alla barn har samma rättigheter och lika värde
• Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn
• Alla barn har rätt till liv och utveckling
• Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad

Miljöbedömning

Kommunens bedömning är att ett genomförande av detaljplanen kan få negativa
effekter, men under förutsättning att förebyggande åtgärder, i enlighet med
planbeskrivningen och plankartan, vidtas så kan man undvika att dessa blir
betydande. Se vidare om kommunens sammanvägda bedömning under kapitel
Inverkan på miljö och hälsa. Till följd av bedömningen har kommunen valt att
upprätta detaljplanen enligt ett utökat förfarande.
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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
vegetation

Planområdet består huvudsakligen av hårdgjorda ytor med förekommande träd
och buskage.

Geotekniska
förhållanden,
skredrisk,
grundläggning

De geotekniska förhållandena i området har tidigare undersökts inom
Nötknäpparen 26 år 1948 och inom Nötknäpparen 22 år 1963 samt år 2017 inför
anläggning av ett parkeringsgarage. I anslutning till planområdet har geotekniska
undersökningar utförts till exempel år 2013 inför anläggning av Arenan på
Nötknäpparen 27, och år 2012 inför planläggning av bostäder inom kvarter
Nätet. Information om markförhållandena finns även i ett flertal genomförda
miljötekniska markundersökningar. I planområdet är den dominerande naturliga
jordarten glacial lera som underlagras av morän och berg, med undantag för
naturmarken i norra delen som är en höjd med morän. Lerans mäktighet varierar
mellan 0 till 10 meter i utförda undersökningar, den översta leran har
torrskorpekaraktär. Inom framförallt Nötknäpparen 26 finns fyllnadsmassor med
en mäktighet på 0 – 2 meter, i genomsnitt 1,3 meter. Marken inom Nötknäpparen
22 och 26 är tämligen plan med marknivåer mellan cirka +9,5 till +11, medans
moränkullen i norr går upp mot +15 i höjdsystem RH2000. Tidigare utförda
långtidsmätningar av grundvattennivåer i den slutna akvifären i moränen visar
medelvärden på +6,8 till +7,7 i närområdet. Avståndet till den reglerade
Eskilstunaån är som minst 180 meter och medelvattenståndet i ån är +7,8,
nedströms Faktoriholmarna.
Risken för skred och erosion bedöms som liten tack vare små höjdskillnader i
området med lera och tack vare avståndet till ån kombinerat med att marken är
bebyggd och det finns kajer respektive strandskoning. Sammantaget bedöms
stabiliteten vara tillfredsställande för befintliga och planerade förhållanden. Vid
anläggning av parkeringsgaraget utfördes delvis utskiftning av lera ned till fast
mark och delvis bergschakt. Att uppföra byggnad ovanpå parkeringshuset
bedöms inte begränsas av de geotekniska förhållandena. Befintliga byggnader
inom Nötknäpparen 26 som ska bevaras uppvisar inga avgörande
sättningsskador. Ny byggnation behöver grundläggas med hänsyn till lokala
förhållandena som bör undersökas innan byggnation, inklusive hantering av
risken att dränering för nya byggnader kan påverka grundförhållanden för
befintliga byggnader. Ny tung byggnation behöver sannolikt grundläggas med
pålning om inte leran skiftas ur ned till fast mark. I generella drag liknar de
geotekniska förhållandena inom planområdet merparten av Eskilstuna tätort och
förutsättningar för grundläggning bedöms inte vara svårare inom planområdet
än på andra ställen med liknande förhållanden.

Markradon

Planområdet ligger utanför det utpekade högriskområdet för markradon. All
bebyggelse ska dock uppföras radonsäkert och följa rådande lagar och riktlinjer.
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Markmiljön i närområdet har undersökts vid ett flertal tillfällen och
markföroreningar har åtgärdats i samband med byggnation av Arenan och
kvarteret Nätet. Inom och i anslutning till planområdet har markmiljön
undersökts vid följande tillfällen:
• År 2004 – 2005 utfördes undersökningar av Sweco och Structor i
samband med att Eskilstuna kommun förvärvade Nötknäpparen 26.
• År 2015 utfördes status och underhållsbesiktningar av byggnaderna av
WSP på uppdrag av Kommunfastigheter, inklusive inventering med
avseende på miljö- och hälsofarliga material. Utredningen inkluderade
även en kostnadsuppskattning för åtgärder av markföroreningar.
Kostnadsuppskattningen upprättades med delvis andra förutsättningar,
men har sammantaget med andra bedömningar gett kommunen
tillfredställande beslutsunderlag.
• Markföroreningar väster om planområdet har åtgärdats i samband med
anläggning av parkeringsytor för Arenan. Åtgärderna har slutredovisats
till tillsynsmyndigheten under år 2018 med handlingar från Norconsult.
• Inför anläggning av parkeringshus inom Nötknäpparen 22 söder om
planområdet utfördes en undersökning av markföroreningar.
Miljökontroll utfördes i samband med anläggningsarbeten och
åtgärderna har slutredovisats till tillsynsmyndigheten under år 2018 med
handlingar från Structor.
• Under 2019 har utredningar utförts i syfte att utgöra underlag för
planläggning och fortsatt hantering. En miljöteknisk undersökning
inleddes av en konsult men slutfördes av en annan och redovisas därför i
två olika rapporter, se Norconsult 2019-08-20 och Structor 2019-08-27.
Efter undersökningarna har en riskbedömning utförts, se Structor 201911-04.
• Efter samråd har en kompletterande miljöteknisk undersökning utförts
inom planområdet, se rapport från Structor 2020-01-27.
• Efter samråd har en åtgärdsutredning och riskvärdering utförts, se rapport
från Structor 2020-01-27.
• Efter samråd har även en miljöteknisk undersökning utförts på
Nötknäpparen 24, väster om planområdet. Föroreningssituationen på den
angränsande fastigheten liknar den på Nötknäpparen 26.
De miljötekniska undersökningarna har utförts i mark, grundvatten, porluft och
byggnader för att kunna bedöma eventuella åtgärdsbehov. Föroreningar av olja,
metaller, PAH och klorerade alifater har påträffats. Föroreningarna har sannolikt
sitt ursprung dels från fyllning som tillförts området, dels från tidigare
verksamheter i området. Till skillnad mot flera närliggande fastigheter där det
tidigare bedrivits verkstadsindustri bedöms inte det tidigare slakteriet inom
Nötknäpparen 26 gett upphov till lika omfattande markföroreningar.
Föroreningssituationen sammanfattas i figurerna nedan.
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Bild 5 -. Sammanfattning av föroreningssituationen inom planområdet. Marksanering har tidigare utförts
i västra och södra delen av planområdet (grön markering). I fyllnadsmassor finns tungmetaller, framförallt
koppar, i halter över MKM (gul markering) respektive i halter över KM (ljusbrun markering). I fyllningen
och överst i leran finns på vissa ställen föroreningar av olja/VOC (orange punkter). I byggnaderna finns
betonggolv med oljeförorening (blå markering).

Bild 6- . Schematisk skiss över den konceptuella modellen i området.

I fyllningsjorden finns föroreningar (1) i mer eller mindre heterogen blandning
med naturlig sand och grusfyllning. Lakning (2) kan ske till ytligt grundvatten
(4). Spridning för den ytliga grundvattenakvifären, som sannolikt är liten i
omfattning och endast finns delar av året, är ut ur bilden mot Eskilstunaån. Det
djupare grundvattnet (5) bedöms också ha en övergripande rörelseriktning mot
Eskilstunaån, vilket bekräftas i en studie av kommunens äldre mätserier av
grundvattennivåer från ett flertal grundvattenrör i närområdet. Påverkan från
metaller, PAH och olja på det djupare grundvattnet är mindre sannolik och har
inte kunnat konstateras. Klorerade alifater (A) som har påvisats i ett
grundvattenprov på ca 13-14 m djup under markytan, är tyngre än vatten och kan
därför röra sig genom lera och ner till undre grundvattenmagasinet. Det är en
relativt låg halt och i huvudsak nedbrytningsprodukter som påvisats vilket
indikerar att det är en föroreningsplym alternativt en mindre förorening på
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platsen som i huvudsak redan är nedbruten. Gasavgång från klorerade alifater i
grundvatten under lera hindras från att komma upp till markytan av den täta
leran. Viss gastransport kan teoretiskt ske genom sprickor eller siltskikt i leran,
men ju tjockare och tätare lerlager desto mindre risk.
Flyktiga ämnen som ligger högre upp i jordprofilen, som BTEX, alifater,
aromater och kvicksilver kan förångas (3) och påverka inomhusmiljön genom
sprickor i betong, rörgenomföringar och andra otätheter i byggnader. I
anslutning till planområdet finns byggnader med förorenade betonggolv (6),
inom planområdet rivs däremot befintlig byggnad.
Den utförda riskbedömningen inkluderar beräkning av platsspecifika riktvärden
indelade för skolområde respektive parkmark. Markanvändningen inom
planområdet bedöms lika känslig som skolområde, vilket är ett försiktigt
antagande. De avsteg som görs från Naturvårdsverkets generella riktvärden
motiveras av att förutsättningarna på platsen skiljer sig från den generella
modellen, vilket beskrivs i riskbedömningen och förtydligas i den utförda
åtgärdsutredningen. Riskbedömningen visar att riskreduktion krävs i jord i
anslutning till planområdet. Förutsättningarna för den bedömningen är att schakt
för anläggningsändamål medför ett skydd mot exponering via intag av jord. Samt
att markmiljö och grundvatten skyddas utifrån planerade förhållanden, det vill
säga under en överblickbar framtid som bedöms vara en planperiod på minst
femtio år.
I åtgärdsutredningen beskrivs övergripande och mätbara åtgärdsmål och behovet
av riskreduktion. En teknisk genomgång av möjliga åtgärdsalternativ görs vilket
landar i ett nollalternativ och tre åtgärdsalternativ kallade min, mellan, max.
Åtgärdsutredningen beskriver tekniska förutsättningar, ekonomiska kostnader
och inverkan på miljö och hälsa för de olika åtgärdsalternativen. Alla
åtgärdsalternativen inkluderar schakt av jordmassor med halter över
platsspecifika riktvärden samt åtgärder för betonggolv. Max-alternativet
inkluderar även behandling av klorerade alifater i det djupa grundvattnet och
som extra skyddsåtgärd radonsäkring av byggnader. Min-alternativet förutsätter,
som ovan beskrivet, att schakt för anläggningsändamål medför ett skydd mot
exponering via intag av jord och att markmiljö och grundvatten skyddas utifrån
planerade förhållanden, vilket medför att mindre mängder jordmassor behöver
åtgärdas. Åtgärdsutredningen inkluderar en riskvärdering som rankar
alternativen efter hur de uppfyller riskreduktion, måluppfyllelse och kostnad,
vilket landar i att min-alternativet är det alternativ som uppfyller åtgärdsmålen
till lägst kostnader.
Fokus för åtgärderna är ytligt belägna fyllnadsmassor. Delar av dessa
fyllnadsmassor har halter av föroreningar över de mätbara åtgärdsmålen och
schaktas som en åtgärd, och delar kommer att schaktas för anläggningsändamål
eftersom de är överskottsmassor eller tekniskt olämpliga. Omfattningen av
schakt för anläggningsändamål kommer att avgöras i samband med projektering
av byggnation inom planområdet. Kommunens bedömning är att alla befintliga
fyllnadsmassor inom planområdet kommer att behöva schaktas vare sig de är
förorenade eller inte, eftersom det krävs djup schakt för grundläggning för den
höga byggnation som planeras.
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Miljökontoret och kommunen som exploatör är överens om att det krävs åtgärder
av föroreningar för att göra marken lämplig för det planerade ändamålet, och att
det är möjligt att utföra lämpliga åtgärder. Däremot har man delvis olika
uppfattning om förutsättningarna för, och behovet av skydd, av marklevande
mikroorganismer i jordmassorna samt skyddet av grundvatten. Miljökontoret har
ett tillsynsärende angående exploatörens undersökningar och utredningar av
området som löper parallellt med planprocessen. Åtgärderna av föroreningar
kommer att beskrivas mer detaljerat i en anmälan om efterbehandling i enlighet
28 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Vid
tidpunkten för anmälan kommer mer vara känt om omfattningen av schakt för
anläggningsändamål vilket kommer att underlätta bedömningarna för både
exploatören och Miljökontoret.
Åtgärder av föroreningar i mark och byggnader kan utföras när pågående
verksamheter har flyttat. Investeringen som krävs för at utföra åtgärderna av
föroreningar kan göras efter att detaljplanen har antagits, eftersom det då är
säkrat att omställningen till ny markanvändning kan göras. 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.
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Historik

Bild 7 - Historiska bilder på Slakthusanläggningen ©Eskilstuna Stadsmuseum

I direkt anslutning till planområdet finns Eskilstunas gamla Slakthusanläggning.
Slakthusområdet med sina anläggningar invigdes 1908 och bestod ursprungligen
av sju uppförda byggnader samt en marknadsplats. En administrationsbyggnad
uppfördes i fastighetens sydvästra hörn utmed Munktellsgatan. Denna innehöll
styrelserum och bostad för direktören. Här fanns även lokal för
köttbesiktningsbyrån som också fungerade som försäljningslokal av steriliserat
kött. Därtill innehöll byggnaden även kontor, rum för assistentveterinär,
laboratorium samt bostäder för hallmästaren och maskinisten högst upp.
Två slakthallar uppfördes, en för nötkreatur och får samt en lite mindre för svin.
Det senare hade två avdelningar, en för slakt, en för skållning. En byggnad
uppfördes för kylhusavdelning. I denna byggnad inrymdes också maskinrum
med ångpanna, tvätt av tarmar, korvfabrik, lokal för kokning av blod samt
destruktionsanstalt för överblivet avfall från djurkropparna. Byggnaden försågs
även med ett torn som innehöll kall- och varmrök samt vattencisterner. Från detta
reste sig även en murad skorsten.
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Angränsande mot marknadsplatsen i söder uppfördes stall för blandat boskap. I
sydvästra hörnet på fastigheten byggdes häststall i vilket lokal för saltning av
tarmar och hudar också inrymdes. Kolbod med övrigt magasinsutrymme samt
dynghus förlades till fastighetens nordvästra del. En vaktstuga byggdes vid
entrén mot Munktellsgatan. Intill denna fanns även en mycket liten parkdel
anlagd bestående av grönyta, planterad med träd och buskar.
Anläggningen omgärdades av stängsel. Sydväst om anläggningen anlades en
marknadsplats med byggnad för inhysning av boskap. Här fanns en lastkaj för
järnvägstransporter av boskap.

Bild 8 - Slakthusområdets utveckling genom 1900-talet ©Eskilstuna kommun

Kulturmiljövärden

En kulturmiljöutredning, en antikvarisk förundersökning samt en
konsekvensbedömning har tagits fram för planarbetet. Konsekvensbedömningen
redogörs under kapitel Inverkan på miljö och hälsa.
Inom aktuellt planområde utpekades Nötknäpparen 26 – Slakthusområdets
byggnader som kulturhistoriskt värdefulla: Dess särpräglade utformning och
volym, uppförda i ljust kalkstenstegel med tegelröda fogar, bildar en
arkitektoniskt och kulturhistoriskt värdefull bebyggelsegrupp.

Eskilstuna kommun

16 (67)

Merparten av slakthusområdet ingår i Detaljplan för Nötknäpparen 26, m.fl.
(Slakthusområdet), medan en mindre del ingår i planområdet. Slakthusområdet
behöver dock ses som en större helhet, varför hela slakthusområdet och dess
värden redogörs i planbeskrivningen.
Riksintresset
Hela planområdet ligger inom riksintresset för kulturmiljövården; Eskilstuna
stad, enl. 3 kapitlet 6§ miljöbalken. Motiveringen till riksintresset är att det är en
smides-, manufaktur- och industristad som speglar flera utvecklingssteg och de
sociala förhållandena från medeltiden fram till tiden efter 1950. I uttrycket för
riksintresset betonas även kopplingen mellan industrierna och bostadsområden
för arbetare och tjänstemän från 1900-talet.

Bild 9 – Vy över slakthusanläggningen 2016 ©Eskilstuna kommun

Anläggningarna inom slakthusområdet (blåa ytor, se bild nedan) visar, enligt
framtagna utredningar, särskilt väl en avgränsad tidskontext av det tidiga 1900talets samhällsutveckling och behov av en organiserad hygienisk
livsmedelshantering. Anläggningens exteriörer är i stort sett välbevarade och har
en tydlig karaktär av det tidiga 1900-talets slakthus och har därmed en hög
historisk läsbarhet. Slakthusområdet är en mönsteranläggning i liten skala med
europeiska förlagor ur vilket ideal för ett industrisamhälle och modernitet går att
utläsa, något som även speglar Eskilstunas framväxt under tidigt 1900-tal som
modernt industrisamhälle. Ur en nationell kontext återfinns få exempel på
slakthus från 1900-talets början. Slakthusområdet har med det ett högt
kulturhistoriskt värde och är sällsynt i sitt slag. Slakthusanläggningen är en unik
och viktig industrianläggning från det tidiga 1900-talets industriexpansion.
Anläggningen är därför utpekat som ett uttryck för riksintresset Eskilstuna D5
och det enda uttrycket i sitt slag i Eskilstuna.
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Bild 10 – Känslighet- och tålighetskarta, rödmarkerat området pekar ut planområdet ©WSP

Slakthusområdet är en miljö där byggnader och gårdsplan är beroende av
varandra, vars värde till stor del består i att hela gruppen finns kvar.
Anläggningen är därför mycket känslig för rivning av enskilda byggnader
tillkomna innan andra världskriget (blåa byggnader). Utrymmen mellan
byggnaderna är tillika viktiga som öppna ytor för bibehållande av anläggningens
struktur och därför känsligt för förtätning inom anläggningen.
Anläggningens uttryck som helhet har bedömts som känsligt för förändring i
framtagna utredningar. Byggnadsvolymernas enhetliga skala innebär en
känslighet för avvikande volymer inom anläggningen och tillägg som motarbetar
läsbarheten av den ursprungliga funktionen. Enhetligheten i fasadmaterial,
formspråk, fönster- och dörrsättning och proportioner är också känsligt för
förändring. Tornet, som avviker från resterande delen av slakthusanläggningen,
har en dominerande karaktär i området och syns från flera siktlinjer (Streckade
pilar i bild ovan). Dessa siktlinjer är mycket känsliga för förändring som innebär
att tornet inte längre kan upplevas som landmärke.
Parkeringarna söder och ytan nordväst om slakhusanläggningen är tålig för
förändring och kan bebyggas med ny volym. Enligt utredningarna finns det en
tålighet för större tillkommande volymer i omgivningen men att detta förutsätter att
vikt läggs vid höjder, gestaltning och anläggningens synlighet i omgivningen.
Munktellstaden består av relativt stora byggnader, så också Stiga sports arena.
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Planområdet inbegriper ingen av de byggnader som bedömts som känsliga men
planområdet tangerar både ytor som pekats ut som känslig för förändring och
ytor som pekats ut som tålig för förändring. En redogörelse över Kommunens
samlade bedömning kring planens påverkan på kulturmiljön och riksintresset
Eskilstuna D5 finns i Inverkan på miljö och hälsa.
Känsliga siktlinjer i staden

E

D
B

C

F

A
Bild 11 – Utpekade siktlinjer i staden ©WSP och Eskilstuna kommun

Som en del i planprocessen har viktiga siktlinjer pekats ut i staden:
a) Kyrkogatans slut: Vyn är viktig eftersom den tydligt illustrerar Eskilstunas stadsbild mot norr sett från de centrala delarna. Årummet är
även ett betydande karaktärsdrag för stadens sammantagna kulturmiljö
och möjligheten att utläsa och förstå den riksintressanta historien.
b) Munktellsgatan: Vyn är viktig eftersom den idag ger goda möjligheter
till att förstå och uppleva slakthusområdets ursprungliga omfattning.
c) Parken vid Gränsgatan: Vyn är viktig eftersom den idag ger goda
möjligheter till att förstå och uppleva slakthusområdets ursprungliga
omfattning. Vyn utgör en av få vyer från söder där slakthustornets
dominans särskilt framträder. Vyn påvisa även kopplingar mot innerstaden och kulturhistoriskt viktig grönstruktur.
d) Gustafsvägen: Gustavsvägen är en av huvudangöringsgatorna till
slakthusområdet och ger en god vy över slakthusområdets torn.
e) Ståhlbergsvägen: Från bron ges en god vy över Eskilstunas årum väster
om innerstaden. Bebyggelsefronten mot ån är relativt varierad.
f) Rothoffsparken: Parken har i sig höga kulturhistoriska värden som
stadens äldsta anlagda park. Vyerna från parken ger god överblick över
Munktellområdets äldre industribebyggelse.
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Se Placering, användning, utformning och gestaltningsprinciper för de
förändringar som görs och hur ovanlagd utläggning hanteras i planen.

Fornlämningar

Inga fornlämningar finns inom den del av planområdet som planläggs i denna
detaljplan.

Naturmiljö och
ekossystemtjän
ster

Inom den del av planområdet som planläggs i denna detaljplan finns en skogslind
längs Munktellgatan. Skogslinden kommer att försvinna till följd av en byggrätt.
Natuvärden som förloras ska kompenseras i det gröna stråk som planeras för
Munktellgatan, se vidare nedan.
Ett grönt stråk
Munktellsgatan är en del av det planerade grönstråket ”Årbystråket” som ska
fungera som en spridningskorridor och stråk från Årby naturreservat och
eskilstunaån. Själva gatan har ett begränsat antal träd och består i största del av
asfalterad yta. Ingen planterad grönska finns i gatan men den angränsar till vissa
partier som innehar både träd och grönytor (se bild 12). Till följd av detta föreslås
att ytor längs gatan som saknar anslutningar till större grönytor prioriteras i första
hand för att skapa en sammanhängande grönyta i gaturummet. Förslag på
gatusektioner finns i kapitel Gator och Trafik. Munktellsgatans omgestaltning
till ett grönt stråk inbegrips i detaljplan för Nötknäpparen 26, m.fl. men påverkar
planområdet avseende placering och utformning av byggnadsrätter och allmänna
platser. Se vidare om detta under Placering, användning, utformning och
gestaltningsprinciper

Bild 12 Förslag på nya grönytor längs Munktellsgatan ©Eskilstuna kommun
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Bebyggelseområden
Förutsättningar

Bild 13 - Översiktlig bild över bebyggelseområdet inom planen © Eskilstuna kommun

Bostäder

Inom planområdet återfinns inga bostäder idag.

Verksamheter

Flera olika verksamheter återfinns inom fastigheten Nötknäpparen 26 och är i
direkt anslutning till planområdet.. Inom fastigheten finns livsmedelsproduktion,
båtservice samt kontorsverksamhet.

Kommersiell
service och
andra
målpunkter

Det finns ingen kommersiell service i planområdet utan i nära anslutning. Där
återfinns även andra viktiga målpunkter som bl a. Stiga sports arena,
lokomotivet, konstmuseet, Munktellbadet och andra aktivitetslokaler i
Munktellområdet

Skola och
förskola

Ingen skola finns lokaliserad inom planområdet. Två förskolor byggs på Kv.
Nätet och Kv. Nithammaren i nära anslutning till planområdet.

Tillgänglighet

Tillgängligheten för barn, personer med funktionsnedsättning och äldre ska sätta
normen för den fysiska utformningen av gångvägar. Byggnaderna ska utformas
enligt
gällande
bestämmelser
och
lagkrav
för
tillgänglighet.
Tillgänglighetsfrågor beaktas i samband med bygglov och projektering av
allmän platsmark.
Planområdet är inom gränssnittet för två stadsdelar som möts – norr och
Munktellstaden. Munktellstaden med sitt ursprung i det tidiga 1800 och 1900taletes industriexpansion visar tydligt på en ordnad stadsstruktur med
rutnätsideal och byggnader av stora volymer med tegelfasad. De nya årsringarna,
i form av kv. Nithammaren och Stiga Sports Arena, som byggts/byggs i
Munktellstaden har getts samma karaktär.

Stadsbild
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Bild 14 – Entrépunkter och platsbildningar i Munktellstaden ©Tyréns

Munktellstaden har tydligt markerade entréer och kopplingar som länkar
samman norra och västra Eskilstuna. Ett flertal viktiga siktlinjer återfinns på flera
ställen runt omkring Munktellstaden och norr (se bild nedan).

Bild 15 – Siktlinjer och vyer i Munktellstaden ©Tyréns

Stadsdelen Norr å andra sidan har mer en modernistisk stadsstruktur med vissa
inslag av rutnätsideal där högre punkthus och snedställda treplanslägenheter
möter kvartersstrukturer. I anslutning till planområdet varierar fasadmaterialet
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från puts till plåt och tegel och mindre inslag av corten i nya byggnader.

Bild 16 - Fågelvy över stadsdelen Norr och utvecklingen av Kv. Nätet ©Eskilstuna kommun

Själva mötet mellan de olika stadsdelarna sker vid slakthusbyggnaderna, vilket
tydliggörs längs Munktellsgatan där kvarterstruktur möter slakthusbyggnadernas
säregna arkitektur. Samtidigt som Stiga Sports areans och Munktellarenans stora
volymer möter slakthusbyggnaderna från andra sidan. Planområdet ligger i
mötespunkten, där övergången från stadsdelen Norr till Munktellstaden och vice
versa behöver ligga till grund för strukturen i planförslaget.

Bild 17 - Analys stadsdelarnas möte ©Eskilstuna kommun
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Förändringar inom bebyggelseområde

Bild 18 – Fågelvy över förändringar inom planområdet © Tyréns

Markanvändning och byggrätt
Planen möjliggör för följande markanvändningen: skola[S], bostäder[B],
kontor[K] och centrumändamål [C] i den streckade delen av bilden ovan. Inom
den markerade ytan möjliggör planen en byggrätt i form av ett högre hus om 55
meter, där markanvändningen kan disponeras på de olika våningarna:

Bild 19 – Elevation © Tyréns

Syftet med användningsbestämmelsen skola är att ge möjlighet att upprätta
skoladministration i byggrätten då den ansluter till planerad skola i Detaljplan
för Nötknäpparen 26, m.fl.. Med centrumändamål kan lokaler för handel eller
dylikt etablera på första våningen medan kontor och bostäder etableras från
tredje våningen och uppåt. Vidare möjliggör planen att ett torg [TORG] kan
anläggas i direkt anslutning till byggrätten. Syftet med torget redogörs nedan
under ”Placering”.
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Placering
I gällande plan (Detaljplan för kv. Nötknäpparen 27 m.fl DNR 2012-216) för
området finns det idag byggrätter som saknar höjdbestämmelse. En placering av
ett högre hus är därmed inte planstridigt idag, men i förhållande till gällande plan
placeras byggrätten något mer norrut för att skapa en bättre helhetsverkan med
den nya stadsdelen Nätet som byggs direkt väst och den nya skolan i detaljplan
för Nötknäpparen 26, m.fl:

Bild 20 – Möjlig placering i gällande detaljplan © Eskilstuna Kommun

Genom dess placering mer norrut anpassas byggrätten till Munktellsgatans
utformning och skapar möjligheter att binda samman flera målpunkter,
knutpunkter och stråk som sammanstrålar vid platsen för det höga huset (se bild
nedan). Placeringen stärker den rumsliga strukturen och blir en tydlig målpunkt
för de flertal av befintliga och planerade stråk som kommer passerar vid platsen
för byggrätten (se bild nedan):

Bild 21 – Målpunkter, knutpunkter och stråk © Tyréns
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Torgets placering, i söderläge när höghuset placeras mer norrut, syftar till att dels
bilda en viktigt platsbildningen genom att planlagda, planerade och befintliga
torg kan kopplas samman till en helhet, dels skapa en plats för allmänheten vid
foten av det högre huset. Genom användningen Centrumverksamhet kan kaféer
eller dylikt använda torget för uteserveringar. Torgets placering skapar också en
målpunkt för flera av de stråk som passerar vid platsen. Vidare kan också torget
fungera som en entrépunkt in i Munktellstaden.

Bild 22 – Torgen samspel efter exploatering © Tyréns

Genom den nya placeringen av byggrätten behöver befintlig byggnad ”D” (se
bild nedan) rivas. Byggnaden saknar kulturhistoriska värden i de utredningar
som tagits fram, varför en rivning av huset inte bedöms få påtagliga
konsekvenser på läsbarheten av den historiska miljön inom slakthusområdet:

Bild 23 – Byggnaders bedömda kulturvärden ©AIX
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Byggnadsarean per våningsplan
I plankartan regleras byggnadsarean (BYA) för olika plan i byggrätten. Syftet med
planbestämmelsen är att dela upp och förstå byggrätten som tre delar. De tre första
våningarna relaterar till den mänskliga skalan och slakthusområdets hushöjder, dvs
en småskalighet i högst tre våningar, sk. sockelvåningar. För att markera
sockelvåningar ska byggnaden minska i volym till 85 % av BYA efter tredje
våningen samt 70 % av BYA efter 10 våningen. Minskning av BYA görs dels för
att säkerställa byggnadens proportioner och arkitektur, dels för att minska påverkan
på omgivningen. Avsmalningen görs i huvudsak för att skapa en proportionerlig
byggnad med högt ställda krav på arkitekturen men kommer också att visuellt
exponeras mindre i staden pga. volymminskning i tre steg [e3]:

Bild 24 – Hur planbestämmelse e3 ska tolkas ©Eskilstuna kommun

Utformning och gestaltningsprinciper

Bild 25 – Vy från Arenatorget. ©Tyréns
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Byggrättens form och skala ska ha ett eget gestaltningsmässigt uttryck, samtidigt
som den på ett nyanserat och medvetet sätt kan skapa samband och länkningar
genom vertikala trappningar mot angränsande byggnader. Genom framtagandet
av planhandlingen Förhållningssätt och Riktlinjer ska byggnadens arkitektur
säkerställas där den tydligt tar inspiration och hänsyn till stadsdelens karaktär
och uttryck gällande material och kulör samtidigt som ny volym introduceras i
området. Genom byggrättens placering ska den skapa en tydlig koppling till
byggnader inom Munktellstaden, slakthusområdet och Kv Nätet.

Bild 26 – Illustration över höghusets samspel med intilliggande bebyggelse (rött) och torg (svart) .©Tyréns

Fasaden ska ha en stark egen struktur och karaktär som både går hand i hand
med husets uppbyggnad, samtidigt som den knyter an till Munktell- och
Slakthusområdets gedigna och hållbara materialval. Fasadstrukturen förslås bli
tillåtande och skulle kunna innehålla olika ”fyllnadsmaterial” inom
ramstrukturen, som exempelvis återvunnet tegel, träpanel och/eller ett kollage
av karakteristiska material av de angränsande områdena:

Bild 27 – Fasadmaterial © Tyréns
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För att bidra till en mer aktiv, attraktiv och trygg stadsmiljö ska det finnas en
tydlig sockelvåning där fasaden skapar ett bra samspel mellan utemiljön och
interiören. Huvudentréer ska placeras mot Munktellsgatan eller det nya torget
(se ovan om placering) för att skapa en tydlig målpunkt i gaturummet och torget
[f1]. Med tydliga entréer, och förslagsvis öppningar och uppglasade partier, blir
byggnaden inbjudande och bidrar till stadens, gatans, torgets och platsen liv och
rörelse (till höger i bild):

Bild 39 – Förslag på material och ramstruktur för det höga huset ©Tyréns

Bild 28 – Vy från torget i Kv. Nätet © Tyréns

Eskilstuna kommun

29 (67)

Stadsbild
I kommunens översiktsplan pekas området ut som en viktig nod för bebyggelse med
förtätning av bostäder, verksamheter och samhällsservice samt möjlighet för bra
kollektivtrafik. I arbetet med strategisk planering för vertikal förtätning och höga
hus i Eskilstuna pekas även området ut som en möjlig plats för höga hus(12 våningar
eller mer) då platsen är integrerad i gatusystemet som en nod samt en plats med
många målpunkter. Dessa riktlinjer är just nu beskrivna som motiv: Manifestera en
viktig plats och funktion i staden, öka orienterbarheten, öka täthet och
serviceunderlag samt skapa utsiktsmöjligheter. För ett högt hus gäller högt ställda
arkitektoniska krav tex. aktiv bottenvåning, viktiga funktioner för staden, arkitektur
som knyter an med omgivningen. Så med en omsorgsfull gestaltning och ett starkt
eget uttryck kan höga hus fungera som värdiga representanter för olika platser i
staden.
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Bild 29 – Höghuset från årummet ©Tyréns

Byggrätten i denna detaljplan som ges en högsta totalhöjd på 55 meter, visar hänsyn
till befintliga karaktärsdragen inom denna del av riksintresset. Byggrättens
utformning ska skapa en arkitektonisk helhet där den både smälter in och tar sin
utgångspunkt och inspiration från befintlig bebyggelse. Byggrättens utformning
skapar en arkitektonisk helhet med utgångspunkt och inspiration från befintlig
bebyggelse som bidrar till att definiera den centrala och betydelsefulla
Munktellstaden och Norr genom att öka orienterbarheten i staden. Det höga huset
ska komplettera Eskilstunas stadssiluett genom en ökad variation, dynamik,
orienterbarhet och täthet i staden.

.Solstudie

Bild 30 – Solstudie ©Tyréns
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Friytor
Förutsättningar
Merparten av planområdet består av parkeringsytor, därav bedöms inga av dessa
kunna utgöra friytor idag.
Förändringar
Genom planläggningen av den nya användningen av platsen uppstår ett behov
av friytor för primärt bostäder (då användningen Skola syftar till
skoladministration, se ovan). Inom planområdet kommer ytor för utevistelse och
lek att vara begränsade. I anslutning till planområdet kommer stora ytor att
omvandlas till skolgård genom detaljplan för Nötknäpparen 26, m.fl. Bedömning
görs därför att friytor kan tillgodoses i direkt anslutning till planområdet, men
också i nära anslutning då det finns flera allmänna platser i Munktellstaden.

Vattenområden
Vattenområden

Planområdet berörs inte av något vattenområde.

Strandskydd

Planområdet berörs inte av något strandskydd.
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Gator och trafik
Förutsättningar

Bild 31 – Trafikstrukturen inom planområdet © Eskilstuna kommun

Gatunät och
trafik

Planområdet nås idag med bil från Gustafsvägen i norr via Rinmansgatan,
Verkstadsgatan via Nordwallsgatan i sydväst och Munktellsgatan vid Västra
storgatan i sydöst.
Trafikflödet på Gustafsvägen är ca 6600 ÅDT med 14 procents andel tung trafik
medan Munktellsgatans är ca 5300 ÅDT med lika delar andel tung trafik. Både
Munktellsgatan och Gustafsvägen har idag breda gaturum med körbanor vars
bredd uppnår 8,9 meter på vissa ställen. I takt med att kv. Nätet byggs i direkt
anslutning till planområdet kommer två nya infartsvägar att anslutas till
Munktellsgatan.

Kollektivtrafik

Busslinje 6, med en turtäthet på 20 minuter mellan kl. 14:00 och 21:00 på
vardagar och 30-minuterstrafik övriga vardagar, går igenom planområdet och
har en hållplats i korsningen Munktellsgatan/Västra storgaran
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I anslutning och i närområdet till planområdet återfinns flera gångvägar längs
gatorna och inom slakthusområdet. Ett fåtal vägar är utpekade som cykelstråk
(heldragna gröna linjer i bild 31) varpå det finns ett flertal cykelstråk i blandtrafik
(streckade gröna linjer). Delar av Munktellsgatan och Gustafsvägen innehar alla
former av blandtrafik – bil, gång, cykel och buss. Trottoarerna på dessa gator
varierar i bredd och cykling kan endast ske i blandtrafik.
På Verkstadsgatan finns ingen tydligt utpekad GC-väg utan hela ytan delas av
gångare, cyklister och bilister.

Parkering

Inom planområdet finns ca 30 bilparkeringsplatser.
I direkt anslutning och i närområdet till planområdet återfinns ett
parkeringsgarage, omnämnt Munktellgaraget, med 355 platser i två plan –
parkeringsgarage och markplansparkering. Av de 355 platserna är 20 platser
laddplatser för elbilar och 10 platser är reserverade för rörelsehindrade. Nord och
nordväst om Munktellgaraget finns två parkeringar med en sammanlagd
parkeringskapacitet på 78 platser (varav 15 av dessa platser finns i själva
planområdet). Parkeringsmöjligheter finns också längs Munktellsgatan,
Gustafsvägen och Stålbrännaregatan som tillsammans inhyser cirka 80 platser
samt återfinns cirka 35 korttidsparkeringar (15 min) i anslutning till
planområdet. Dock sker även en betydande andel olovlig parkering inom
området, särskilt i anslutning till Stiga Sports Arena. Exploatering i närhet till
planområdet påverkar också parkeringssituationen då staden blir tätare.
Reglering av intilliggande gator, som tidigare varit oreglerade, har gjorts eller
kommer göras.
Förändring
Inom planområdet för denna detaljplan sker en marginell förändring av trafikoch parkeringssituationen. De trettio platser som finns inom planområdet
försvinner. Den största förändringen av trafik- och parkeringssituationen
kommer ske genom detaljplan för Nötknäpparen 26, m.fl. och redovisas i den
planbeskrivningen. Nedan följer en redogörelse för de förändringar som
påverkar denna detaljplan.
Gatusektionen för Munktellsgatan
En stor förändring som sker i anslutning till höghuset är det ovannämnda
grönstråket som kommer passera längs Munktellgatan. Gatusektionen kommer
ha en total bred på 18 meter som fördelas enligt följande:
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Bild 32 – Föreslagen gatusektion framför höghuset @Eskilstuna Kommun

En generell gångbanebredd på minst 2,5 meter föreslås, eftersom stora
gångflöden förväntas inom området. Till följd av utrymmesbrist kan det bli
nödvändigt att gå ner till 2 meter på begränsade sträckor, men detta ska undvikas
i möjligaste mån.
En generell cykelbanebredd på minst 2,5 meter föreslås. Stora cykelflöden
förväntas inom område och omkörningsmöjligheter och framkomlighet vid möte
med större fordon såsom lastcyklar måste säkras. Till följd av utrymmesbrist kan
det bli nödvändigt att gå ner till 2 meter på begränsade sträckor, men detta ska
undvikas i möjligaste mån.
Breda sektioner för gång- och cykeltrafik är viktigt för att möjliggöra god
snöröjning och halkbekämpning. Då cykling längs Munktellsgatan tidigare har
skett i blandtrafik är tillskapandet av en cykelbana med god standard en
förutsättning för att skapa god trafiksäkerhet för barn och unga.
Trafiksäkerhet
För att stärka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, i synnerhet barn och
unga med icke fullutvecklade kognitiva förmågor, föreslås korsningen Västra
Storgatan/Munktellsgatan i samband med busshållplatsen samt korsningen
Gustafsvägen/Munktellsgatan höjas upp så ramper skapas för fordonstrafiken.
Detta ska hastighetssäkra platserna till max 30 km/h, gärna lägre hastigheter,
samt skapa genare korsningsstråk för att prioritera gång- och cykeltrafiken.
Ramperna behöver dock anpassas för busstrafiken.
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Bild 33 – Trafikåtgärder som ska vidtas för att trafiksäkra området @Eskilstuna Kommun

Parkering
Hanteringen av den framtida parkeringen baseras på ett helhetsperspektiv för
området där både detaljplan för Nötknäpparen 26, m.fl. och detaljplanen för
Nötknäpparen 22, m.fl. var en och samma plan. Uppdelningen av de två
detaljplanerna bedöms inte förändra helhetsperspektivet, varför nedan
redogörelse berör båda detaljplanerna.
Cykelparkeringar ska anordnas så nära entréer och målpunkter som möjligt, och
alltid placeras närmare målpunkterna än bilparkeringar (undantaget bilparkering
för rörelsehindrade). Cykelparkeringarna ska vara differentierade för olika
ändamål, exempelvis korttidsparkering för besökare, långtidsparkering för
elever och personal under tak mm. Parkeringarna ska fördelas över båda
planområdena för att betjäna så många målpunkter som möjligt. Alla
cykelparkeringar ska förses med ramlåsningsmöjligheter och platser ska
anordnas för en varierande typ av fordon, exempelvis lastcyklar och
cykelvagnar.
Bilparkering för höghuset ska antingen tillgodoses i Munktellgaraget eller i
parkeringsgarage som planläggs under den tilltänkta gymnastikhallen i
detaljplan för Nötknäpparen 26, m.fl.:
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Bild 34 – Planerade parkeringsmöjligheter i detaljplan för Nötknäpparen 26, m.fl.
(Slakthusområdet) @Eskilstuna Kommun och Tyréns

Angöring
Angöring, varuleveranser och sophämtning planeras ske
angöringsplats som ska anordnas på Munktellsgatan:

Bild 35 – Angöringsmöjlighet framför höghuset @Eskilstuna Kommun

på avsedd
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Störningar
Risker

Inga transportleder med farligt gods eller verksamheter som bedöms utgöra en
risk berör planområdet.

Buller

Förutsättning
Planområdet utsätts för buller från omkringliggande vägar och fläktar från
verksamheter i anslutning till planområdet. Då det idag är industri- och
parkeringsändamål utsätts ingen för buller.
Förändring
Som en del i planarbetet har ÅF infrastructure AB tagit fram en bullerutredning
för att säkerställa att utomhusmiljöer och bostäder kan klara gällande
bullerriktlinjer.
Fasadberäkning

Bild 36 – Fasadberäkning inom planområdet ©ÅF

Då riktvärden för fasadnivå endast finns för bostäder, beskrivs alla byggnader
utifrån dessa riktvärden. För skola och kontor finns endast riktvärden för ljudnivå
inomhus vilket i sin tur endast ger krav på fasadisolering, vilket normalt
behandlas i senare skede. Vid mest utsatta fasad fås som mest 74 dBA maximal
ljudnivå. Observera att maximalnivå ej ska jämföras med riktvärde vid fasad då
den ekvivalenta ljudnivån inte överskrider 60 dBA. Värdet redovisas för
dimensionering av fasadisolering och val av fönster.

Eskilstuna kommun

38 (67)

Bild 37 – Fasadberäkning inom planområdet ©ÅF

Det högre huset som planeras för bostäder, kontor, centrum och skola får en
högsta estimerad ekvivalent ljudnivå vid fasad på 64 dBA mot Munktellsgatan.
Mot gårdssidan under 55 dBA. Bostäder går att anordna på samtliga plan.
Hänsyn till planlösning med antingen lägenheter under 35 m2 eller
genomgående planlösning behövs för våningar 1-7 [m1]. Det är
planavdelningens bedömning att det går att tillskapa lägenheter med
bullerdämpad sida i alla våningsplan som berörs av planbestämmelsen, se bild
38.
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Bild 38 – Våningsplanens möjlighet att ha en bullerdämpad sida. @Eskiltuna Kommun

Högsta maximala ljudnivå vid fasad blir 83 dBA mot Munktellsgatan. Mot
gården blir fasadnivån 75 dBA som högst. Beaktande till detta måste tas, i
synnerhet om bostäder ska uppföras mellan våningarna 1-7. I byggnaden får
eventuella balkonger för höga ljudnivåer. Då utformningen av huskroppen inte
är specificerad finns det möjlighet att klara riktvärden genom utformningen
(ändrad form på byggnad, vridning av byggnad så att naturlig skärmning
uppstår). Samtliga lägenheter som ges en balkong mot skolgården klarar
riktvärden med tätt räcke och absorbenter i balkongtaken. Lägenheter som ges
en balkong mot Munktellsgatan får bullervärden över riktvärdena (50 Leq dBA).
Vilket medför att bullerskyddade friytor, som är lämplig för lek och utevistelse,
ska finnas på, eller i nära anslutning, till tomten. Allmänna platser kan också
tjäna som friytor. Kommunen bedömer att sådana friytor säkerställs i både nära
och direkt anslutning till huskroppen genom bland annat skolgården, Ekbacken
och arenatorget som säkerställs i Detaljplan för Nötknäpparen 26, m.fl.
(Slakthusområdet). Som alternativ skulle gemensamma uteplatser kunna
anordnas på taken och/eller terrasser då planen reglerar att byggnadsarean ska
minska med upp till 30 procent:

Bild 39 – Exempel från Brink Tower i Amsterdam. Källa:
https://www.mecanoo.nl/Projects/project/266/Brink-Tower
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Enligt framtagen bullerutredning ska skolgården på terrassbjälklagen i
Detaljplan för Nötknäpparen 26, m.fl. (Slakthusområdet) förses med bullerskydd
som har en höjd om 1,2 meter. Detta för att klara bullerriktvärdena för
skolgårdar. Skulle gemensamma uteplatser anordnas på terrasser, likt bilden
ovan, bör de förses med exempelvis polykarbonatskivor eller plexiglas som har
en höjd på minst 1,2 meter.
Med lämpliga val av fönster och uteluftdon kan god ljudmiljö inomhus erhållas
med stängda fönster. Observera att ljudkraven varierar med fönsterstorleken,
rumsstorlek, val av ventilation och ytterväggskonstruktion. Framtagande av
ljudkrav och granskning av yttervägg görs lämpligen i den fortsatta
projekteringen.
Industri- och verksamhetsbuller
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Bild 40 – Industri och verksamhetsbuller inom planområdet ©ÅF

Miljöfarliga
verksamheter

Bild 41 – Miljöfarliga verksamheter

I kvarterets närhet finns ett antal offentliga byggnader så som Stiga Sports Arena,
Eskilstuna konstmuseum och Munktellarenan. Samtliga byggnader är försedda
med ventilationsapparater och kylmaskiner som genererar buller. ÅF har
genomfört en bullermätning av relevanta bullerkällor. Kylmaskin och fläktar på
Stiga Sports Arena har forcerats till full effekt för att få data på vilken ljudnivå
som genereras en evenemangskväll. Bullerutredningen påvisar att ingen av de
kartlagda bullerkällorna påverkar det högre huset.
I kartan ovan pekas miljöfarliga verksamheter ut i förhållande till planområdet.
Att en verksamhet är ”miljöfarligt” betyder att verksamheten kräver tillstånd
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eller anmälan hos tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. Dessa bedöms vara på
så pass långt avstånd att de inte påverkar planområdet negativt. Närmast
planområdet finns en mekanisk verkstad. Denna verksamhet har regelbunden
tillsyn av miljökontoret, där inga driftstörningar eller klagomål m.m. har
anmärkts. Därav bedömer Kommunen att verkstaden ej kommer påverka
planområdet i någon större grad. Skulle det exempelvis uppstå klagomål regleras
och åtgärdas det efter dialog med miljökontoret.
I övrigt finns det ett antal mindre verksamheter (ca 5 stycken) inom närområdet
där störningar i form av eventuell lukt eller buller skulle kunna uppstå. Vid
uppföljande bullerkartläggning pekades dock inte buller från dessa verksamheter
som något betydande källa till störning. Om driftstörningar, klagomål eller
liknande uppstår tas detta direkt med verksamheten via miljökontorets
regelbundna tillsyn. Verksamheterna är av mindre karaktär och det är mycket
möjligt att de byter lokalisering vid kommande utveckling av området.

Teknisk försörjning
Förutsättningar
Vatten och
avlopp

Fastigheten Nötknäpparen 26 (slakthusanläggningen) har dag- och
spillvattenserviser som ansluter till huvudledningar i Munktellsgatan. Delar av
avloppsservisen ligger på fastigheten Nötknäpparen 22. Vattenservis finns mot
Munktellsgatan och i fastighetens norra del mot Gustafsvägen. Fastigheten
Nötknäpparen 22 (parkeringsgaraget) har dag- och spillvattenserviser som
ansluter till huvudledningar i Västra Storgatan. Båda fastigheterna ligger inom
verksamhetsområdet för VA.
Ledningarna i Munktellsgatan är i dåligt skick och ska tas ur bruk. Eskilstuna
Energi och Miljö har byggt huvudledningar i kvarteret Nätet öster om
planområdet.

El, tele,
bredband och
värme

Idag går fjärvärmeledningar genom fastigheten Nötknäpparen 26.
Fjärvärmeledningar återfinns även i arenatorget, Munktellsgatan, Gustafsvägen,
Stålbrännargatan och Verkstadsgatan.
Elledningar återfinns även i Munktellsgatan, Gustafsvägen, Stålbrännargatan,
Verkstadsgatan och Västra Storgatan.
Optoledningar återfinns i Munktellsgatan, Gustafsvägen, Verkstadsgatan, Västra
Storgatan, Ekbacken och arenatorget.
Fiberkablar återfinns på ett flertal ställen inom fastigheten Nötknäpparen 26
samt i Gustavsvägen, Munktellsgatan, Stålbrännargatan och Verkstadsgatan.
Fiberstråk återfinns i Gustafsvägen, Ekbacken och Munktellsgatan.

Avfall

Avfallshanteringen ska ske på fastighetsmark och följa EEMs riktlinjer.
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Förändring
Vatten och avlopp
Detaljplan möjliggör för en anslutning till befintlig avsättning genom att
ledningar kan placeras i torget som planläggs i anslutning till Munktellsgatan.

Bild 42 – Möjlig anslutning för VA-ledningar @Eskilstuna Kommun

Dagvatten

Förutsättningar
På uppdrag av Eskilstuna kommun har WRS utrett dagvatten- och
skyfallshanteringsfrågan samt påverkan av föroreningar för hela planområdet
när Detaljplan för Nötknäpparen 26, m.fl och Detaljplan för Nötknäpparen 22
var en och samma detaljplan. Nedan följer en sammanfattning av utredningen
och hur området ska hanterar dagvatten- och skyfallshanteringsfrågan i
kommande exploatering.
Nuvarande dagvattenhantering
Fastigheten Nötknäpparen 26 (Slakthusanläggningarna) har gemensamma spilloch dagvattenledningar, ett s.k. kombinerat system. Dag- och spillvattenserviser
ansluter idag till huvudledningar i Munktellsgatan. Delar av avloppsservisen
ligger på fastigheten Nötknäpparen 22. Då befintliga ledningar är i dåligt skick
samt kombinerade så ska de tas ur bruk och två skilda system ska byggas.
Inom fastigheterna Nötknäpparen 22:1, 22:2 och 27 finns idag nyare
dagvattenledningar som inte är kombinerade med spillvattnet. På bild 43 visas
det kommunala dag- och spillvattenledningsnätet, kombinerade ledningar,
rännstensbrunnar samt ungefärligt placering av de lokala dagvattenbrunnarna
inom området. Det är dock viktigt att poängtera att dagvattenbrunnarnas
placering noterats vid platsbesök och därför endast är ungefärlig. Ingen
ledningskarta för det lokala dagvattennätet inom området har erhållits och det
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kan därmed finnas andra dagvattenbrunnar och dagvatten-/kombinerade
ledningar än vad bild 43 visar.

Bild 43 - Befintligt dagvattenledningsnät inklusive spillvatten och kombinerade ledningar samt
dagvattenbrunnar ©WRS

Topografi och geologi

Bild 44 - Detaljplaneområdet är flackt i de bebyggda delarna och varierar endast mellan +9,4 m och
+12,0 m (RH2000). Inom Ekbacken varierar höjdsättningen mellan +10,25 m och 15,8 m (RH2000) ©WRS

Marken inom området är flack i de bebyggda delarna och den största
höjdskillnaden finns inom Ekbacken. Höjdsättningen inom Ekbacken varierar
från +15,8 meter i mitten till +10,25 meter i de sydvästra delarna (RH2000).
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Inom slakthusområdet varierar höjdsättningen från +12,0 meter vid korsningen
Munktellsgatan/Västra Storgatan till som lägst +9,4 meter i de nordvästra
delarna längs med Gustafsvägen (RH2000). Dagvatten via ytavrinning avrinner
generellt åt väst och öst.
Både SGU:s jordartskarta och Eskilstunakartan visar att området främst utgörs
av finsediment, med inslag av morän inom Ekbacken (Se bild 45). Kartorna
skiljer sig dock åt i utbredning och jordarternas undergrupper. Enligt SGU:s
jordartskarta utgörs området främst av glacial lera, med sandig morän i norr och
postglacial lera i väst (vänster i bild 45). Enligt Eskilstunakartan utgörs området
främst av finsediment i form av lös lera i de nordvästra delarna samt mo, silt och
torrskorpelera i de sydvästra delarna, med ett område med morän norr om
planområdets mitt (höger i bild 45).

Bild 45 - Området utgörs främst av finsediment, såsom lera, med inslag av (sandig) morän vid Ekbacken
©WRS

Enligt tidigare miljöteknisk markundersökning inom området bedöms ”en grusig
sandig fyllning med inslag av tegelrester och gjutsand och på något ställe asfalt”
förekomma ytligt ner till 1,5 meter under markytan på fastigheten Nötknäpparen
26 (Structor Miljöteknik AB, 2005). I områdena med lera är de naturliga
förutsättningarna för infiltration begränsade medan infiltration kan förväntas ske
i moränområdet inom Ekbacken, dit tillrinningsmöjligheterna är begränsade på
grund av höjdskillnaderna.

Eskilstuna kommun

46 (67)

Yt- och grundvattenrecipienter

Bild 46 - Detaljplanområdet och dess delavrinningsområden till Eskilstunaån ©WRS

Genom planområdet går två huvuddelavrinningsområden (se bild 46) som båda
avrinner till ytvattenrecipienten Eskilstunaån (SE658428-153975). Gränsen
mellan avrinningsområdena stämmer dock inte om man studerar topografin mer
noggrant (se bild 46), då vattendelaren går längre öster ut över de högsta
punkterna i Ekbacken.
Eskilstunaån är en vattenförekomst och omfattas av EU:s ramvattendirektiv. Ån
har enligt VISS (2019) senaste statusklassificering måttlig ekologisk status på
grund av övergödning samt konnektivitets-problem och morfologiska
förändringar i form av fysisk påverkan. Den huvudsakliga påverkan av
näringsämnen bedöms vara belastningen från Hjälmaren. God ekologisk status
ska nås till 2027.
Ån uppnår inte god kemisk status (VISS, 2019). Utöver de överallt
överskridande ämnena (kvicksilver och polybromerade difenyletrar, PBDE) har
Eskilstunaån även förhöjda halter av fyra PAH:er. Dessa är antracen,
benso(a)pyren, fluoranten och naftalen. Samtliga av dessa ämnen kan
förekomma i dagvatten (Naturvårdsverket, 2009). PAH:er är en grupp ämnen
som finns i stenkol och petroleum samt bildas vid förbränning av organiskt
material.
Inga grundvattenförekomster finns enligt VISS inom området. Tidigare har
grundvatten observerats på mellan 2–3 m under markytan (Structor Miljöteknik
AB, 2005).
Skyfall och risk för översvämning
Det finns tre lågpunkter inom området som riskerar stående vatten vid större regn
(se bild 47). Dessa är sydvästra hörnet av Ekbacken, mitten av slakthusområdet
och södra hörnet av parkeringsgaraget.
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Bild 47 - Skyfallskartering. Maxdjup vid 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 (motsvarar 200-årsregn i
dagens klimat) för hela planområdet (övre bild), kvartersmark i område A (nedre vänstra bilden) och delar
av område B (nedre högra bilden). ©WRS

Vid skyfall finns idag risk för stående vatten i flera delar av området enligt
Eskilstunas skyfallskartering. Skyfall innebär minst 50 mm regn på en timme
eller minst 1 mm på en minut (SMHI, 2017). Det är vid lågpunkterna inom
slakthusområdet samt södra delen av Munktellsgatan som stående vatten riskerar
att skada byggnader.
Förändringar
Schematisk dagvattenavledning
Ur föroreningssynpunkt behöver reningsåtgärder främst vidtas vid parkeringar
och bilvägar. Ur fördröjningssynpunkt avrinner mest vatten från hårdgjorda ytor.
Därför bör renings- och fördröjningsåtgärder vidtas vid hårdgjorda ytor, främst
parkeringar/bilvägar. För att ej släppa ut mer vatten än vid ett 20-årsregn från
naturmark utan flödesregulator behöver 783 kubikmeter fördröjas inom den
totala kvartersmarken i både detaljplan för Nötknäpparen 26, m.fl. och detaljplan
för Nötknäpparen 22 och del av 26. Vidare behöver 455 kubikmerter fördröjas
inom allmän platsmark i detaljplan för Nötknäpparen 26, m.fl. Dagvattnet kan
förslagsvis fördröjas med en kombination av gröna tak, växtbäddar,
genomsläpplig beläggning, infiltration i grönyta, luftigt bärlager på bjälklag, träd
i skelettjord och svackdiken (se bild 47). Höjdsättningen behöver anpassas för
att leda dagvattnet till LOD-anläggningarna. När anläggningarna är fyllda
behöver dessa kunna brädda och vatten avledas ytledes utan att skada byggnader.
Förslag till ytavrinningsvägar till och från LOD-anläggningarna samt
dagvattenanslutningspunkter ses i bild 47.
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Bild 48 - Systemskiss över potentiella LOD-åtgärder, dagvattenanslutningspunkter & förslag till
ytavrinningsvägar @WRS

Principiell hantering på kvartersmark
På nya byggnader rekommenderas gröna tak. Vatten från byggnader med
konventionella tak leds förslagsvis ut på grönytor eller till växtbäddar.
Växtbäddar bör kommunicera med underliggande marklager, alltså inte anläggas
med en tät botten. För att fördröja takdagvatten i växtbäddar behöver stuprör
förses med utkastare som leds till lämplig dagvattenanläggning. I plankartan
möjliggörs de ytor som är utpekade för växtbäddar med korsmark i detaljplan
för Nötknäpparen 26, m.fl.. I detaljplan för Nötknäpparen 22, m.fl. planläggs en
del av ytor mellan byggrätten och Munktellsgatan och byggrätten och
slakthusanläggningen/torget med prickmark där växtbäddar mot fasaden i
marknivå kan placeras (se bild 49).
Höjdsättningen är mycket viktig för att undvika skador på byggnaderna.
Markytan behöver slutta bort från byggnader, exempelvis mot grönytor och
gång- och cykelvägar. GC-vägarna bör anläggas lägre än byggnader för att på så
sätt få en ytvattenavledande funktion vid skyfall. Alternativt kan skyfallsvägar
anläggas som flacka dikesanvisningar i grönytor. Marken inom
slakthusanläggningarna kommer enligt framtagna markmiljötekniska
utredningar att behöva saneras bort, vilket också regleras i plankartan genom en
administrativ bestämmelse. Vid en detaljprojektering av markytorna efter
saneringen behöver höjdsättning vara central och följa dagvattenutredningens
principiella
dagvattenhantering,
vilket
också
förtydligas
i
genomförandebeskrivningen.
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Bild 49 - Systemskiss över potentiella LOD-åtgärder

Bild 50 - Förslag på ytavrinningsvägar vid skyfall ©WRS

Presenterade åtgärdsförslag för dagvattenhantering gäller framförallt regn med
upp till 20-års återkomsttid. Vid kraftigare regntillfällen är det viktigt att vattnet
kan avledas ytledes för att undvika skador på byggnader och infrastruktur. Det
är därför viktigt med rätt höjdsättning inom området. Förslag på nya ytliga
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avrinningsvägar vid skyfall ses i bild 50. Enligt flödesvägarna i bild 50 ska
vattnet från höghuskroppen rinna in mot slakthusområdet och sen vidare mot
antingen torget framför STIGA Sports arena eller Munktellsgatan. De
flödesvägar som berörs av planområdet säkerställs i plankartan med ett torg. Vid
skyfall kan vattnet från hustaket rinna till det planerade torget och vidare ut på
Munktellsgatan.

Bild 51 – Förslag på flödesvägar @Eskilstuna Kommun

Föroreningsbelastning efter LOD-åtgärder
Genom att kombinera föreslagna LOD-åtgärder bedöms det inte vara några
problem att säkerställa att föroreningsbelastningen från området inte ökar efter
omexploateringen. Reningskapaciteten i de föreslagna LOD-anläggningar visar
att föroreningsbelastningen kommer att minska jämfört med nuläget oavsett
vilken LOD-åtgärd som väljs.
Enligt framtagen dagvattenutredning finns det ett reningsbehov för fosfor inom
kvartersmarken. Genom växtbäddarna som både kan placeras på korsmakren i
detaljplan för Nötknäpparen 26, m.fl. och i prickmarken för detaljplan för
Nötknäpparen 22, m.fl. kan fosforns reningsbehov tillgodoses:

Eskilstuna kommun

Tabell 1 – Reningsbehov och reningskapacitet @WRS

51 (67)

Eskilstuna kommun

52 (67)

Inverkan på miljön och hälsan
Stadsbyggnadsförvaltningens, nedan kallat SBF, tidiga ställningstagande var att
ett genomförande av detaljplanen kan få negativa effekter, men under
förutsättning att förebyggande åtgärder vidtas så kan man undvika att dessa blir
betydande. SBF betonade att vissa specifika förutsättningar behövde beaktas –
kulturmiljön, naturvärden, buller, markföroreningar och dagvattenhantering.
Kulturmiljön, naturvärden, buller, markföroreningar och dagvattenhantering har
blivit utredda och behandlas enskilt ovan. Nedan behandlas planens inverkan på
riksintresset för kulturmiljövård enskilt, och SBF:s sammanvägda bedömning.
Riksintresset
för
kulturmiljövård
– Eskilstuna D5

Mål för att tillgodose riksintresset Eskilstuna D5
Enligt Länsstyrelsens mål för att tillgodose riksintresset Eskilstuna D5 ska de
fysiska uttrycken för Eskilstunas utveckling från medeltida ort till manufakturoch industriort tom 1950- talet bevaras och vara avläsbara fysiskt på orten. De
tydliga strukturer i form av stadsplaner, bebyggelse och olika funktioner i staden
som än idag är avläsbara från dess grundläggande under medeltid fram tom 1950t
ska vara avläsbara och gott förvaltade. Bibehållen funktion som bostads-, arbets, tjänste-, handels-, rekreations- och pendlarort. Aktivt brukande av historisk
bebyggelse och miljöer. Utökad inflyttning och turism till staden som drar nytta
av de historiska miljöerna.
Det innebär, enligt Länsstyrelsen, att:
A. Viktiga betydelsebärare vad gäller topografi, bebyggelse, stadsplan,
kommunikationsstråk (långgator, gränder, kanal, hamnar), ska bevaras
och underhållas.
B. Grundläggande stadsplanestrukturer från 1600-, 1700- och 1800-talen
ska bibehållas men kan kompletteras om kulturhistoriska värden beaktas.
C. Stadens horisontlinje bör behållas intakt och bör inte utsättas för
konkurrens i form av högre byggnadsverk än vad som nu är dominerande.
D. Impedimentmarker i riksintresset samt parker och trädgårdar på
tomtmark ska inte förtätas genom exploatering, de ska inte heller
avstyckas, delas eller sammanslås med annan mark om det påverkar
utpekade kulturhistoriska värden.
E. För att kunna bibehålla och i förlängningen bruka de komplexa relativt
småskaliga historiska miljöerna är det av central betydelse att dessa
brukas inom ramen för sådana verksamheter som ryms inom dessa.
F. Kulturhistoriskt värdefulla samhällskomponenter tex utpekad
bebyggelse, bör i det längsta bevaras och ges en användning.
G. Oexploaterad mark bibehålls som stadsnära grönområden.
H. Befintlig, värdefull bebyggelse med koppling till järnvägens historiska
betydelse bör bevaras.
I. Kulturlager ska i första hand bevara
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Stadsbyggnadsfövaltningens sammanvägda bedömning
Tillgodoses
planförslaget det?
Viktiga
betydelsebärare vad
gäller topografi,
bebyggelse, stadsplan,
kommunikationsstråk
(långgator, gränder,
kanal, hamnar), ska
bevaras och
underhållas.

Grundläggande
stadsplanestrukturer
från 1600-, 1700- och
1800-talen ska
bibehållas men kan
kompletteras om
kulturhistoriska värden
beaktas.
Stadens horisontlinje
bör behållas intakt och
bör inte utsättas för
konkurrens i form av
högre byggnadsverk än
vad som nu är
dominerande.
Impedimentmarker i
riksintresset samt
parker och trädgårdar
på tomtmark ska inte
förtätas genom
exploatering, de ska
inte heller avstyckas,
delas eller sammanslås
med annan mark om
det påverkar utpekade
kulturhistoriska
värden.

För att kunna bibehålla
och i förlängningen
bruka de komplexa

Ja

Nej

Säkerställs i Detaljplan för
Nötknäpparen 26, m.fl.
(Slakthusområdet) genom
att: Befintliga strukturen
på platsen och inom
Munktellstaden ligger till
grund för detaljplanen.

X

X

X

Kommentar
Säkerställs i Detaljplan för
Nötknäpparen 26, m.fl.
(Slakthusområdet) genom
att: Viktiga
betydelsebärare vad gäller
bebyggelse bevaras i
enlighet med målen för att
tillgodose riksintresset.
Bebyggelsen ges tydligare
planbestämmelser för att
skydda kulturvärdena än
gällande detaljplan.

X

X

Påverkas
inte

Se nedan: Eskilstunas
stadssiluett och
riksintresset, Gällande
detaljplan och
riksintresset, prövningar
av höga hus i Sverige
Säkerställs i Detaljplan för
Nötknäpparen 26, m.fl.
(Slakthusområdet) genom
att: slakthusbyggnadernas
kulturhistoriskt viktiga
rumsliga samspel, som bär
historien om ett historiskt
slakteri, säkerställs genom
rivningsförbud och
begränsningar i markens
nyttjande (kormark). Vilket
skapar möjligheter att
återskapa anläggningens
gamla parkmiljö.
Säkerställs i Detaljplan för
Nötknäpparen 26, m.fl.
(Slakthusområdet) genom
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relativt småskaliga
historiska miljöerna är
det av central betydelse
att dessa brukas inom
ramen för sådana
verksamheter som
ryms inom dessa.

att: i förlängningen bruka
den komplexa småskaliga
historiska miljön som
utgör slakthusområdet
planläggs det för en
verksamhet som kan
brukas inom byggnaderna
och området.

Kulturhistoriskt
värdefulla
samhällskomponenter
tex utpekad
bebyggelse, bör i det
längsta bevaras och ges
en användning.

Säkerställs i Detaljplan för
Nötknäpparen 26, m.fl.
(Slakthusområdet) genom
att: kulturhistoriskt
värdefulla
samhällskomponenter, i
det här fallet det utpekade
slakthustornet, bevaras
och ges en ny användning.
Säkerställs i Detaljplan för
Nötknäpparen 26, m.fl.
(Slakthusområdet) genom
att: Oexploaterad mark, i
form av Ekbacken,
bibehålls och skyddas som
stadnära grönområde där
utredningar har tagits
fram för att aktivera den
mer för allmänheten utan
att de höga naturvärdena
tar skada.

X

Oexploaterad mark
bibehålls som
stadsnära grönområden

X

Befintlig, värdefull
bebyggelse med
koppling till
järnvägens historiska
betydelse bör bevaras.

Kulturlager ska i första
hand bevaras.

X

Säkerställs i Detaljplan för
Nötknäpparen 26, m.fl.
(Slakthusområdet) genom
att: de historiska
slakthusbyggnaderna som
bevaras hade en koppling
till den historiska
järnvägen. Kreatur
transporterades ofta direkt
in i anläggningarna med
hjälp av järnvägen.
X
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Hur riksintresset tillgodosetts i planprocessen
Inför antagandet av Detaljplan för Nötknäpparen 26, m.fl. (Slakthusområdet)
delades detaljplanen upp i två, se mer om detta under Process på sid 3. Under
planprocessen har SBF säkerställt att följande mål tillgodoses i Detaljplan för
Nötknäpparen 26, m.fl. (Slakthusområdet):
-

-

-

-

Viktiga betydelsebärare vad gäller bebyggelse bevaras i enlighet med
målen för att tillgodose riksintresset Eskilstuna D5. Bebyggelsen ges
tydligare planbestämmelser för att skydda kulturvärdena än gällande
detaljplan vilket också vägs in i kommunens bedömning att planen
stärker riksintresset.
För att kunna bibehålla och i förlängningen bruka den småskaliga
historiska miljön som utgör slakthusområdet planläggs det för en
verksamhet – skola - som kan brukas inom byggnaderna och området.
Med det förenas både ett statligt intresse med ett kommunalt intresse som
gör att den historiska miljön kan fortleva och ges en användning som är
nödvändig för kommunen och dess utveckling.
Kulturhistoriskt värdefulla samhällskomponenter, i det här fallet det
utpekade slakthustornet, bevaras och ges en ny användning.
Oexploaterad mark, i form av Ekbacken, bibehålls och skyddas som
stadsnära grönområde. Utredningar har tagits fram för att aktivera den
mer för allmänheten utan att de höga naturvärdena tar skada.
De historiska slakthusbyggnaderna som bevaras hade en koppling till den
historiska järnvägen. Kreatur transporterades ofta direkt in i
anläggningarna med hjälp av järnvägen.

I och med uppdelningen inbegrips inte åtgärderna som reglerar att riksintresset
både tillgodoses och stärks i denna detaljplan. Trotts detta är denna detaljplan
del av samma planprocess. Både Detaljplan för Nötknäpparen 26, m.fl.
(Slakthusområdet) och Detaljplan för Nötknäpparen 22, m.fl. (Del av
Slakthusområdet) innebär en stor förändring av området då det omvandlas från
en relativt stängd industri och parkeringsplats till ett öppet kvarter. Nya
verksamheter i befintliga byggnader ställer nya krav gällande såväl funktion,
teknik och tillgänglighet som gestaltning. En förutsättning för att uppnå en
önskad målbild för både platsen och den kulturhistoriskt viktiga stadsdelen är att
området utvecklas till en stadsdel med ett rikt innehåll, vilket i sig innebär att
olika samhällsintressen ställs mot varandra. Utifrån detta är det naturligt att
detaljplanens genomförande bedöms få både positiva och negativa
konsekvenser. Enligt framtagen kulturhistorisk konsekvensbedömning bedöms
delar av den nytillkomna bebyggelsen inom planområdet ge stora konsekvenser
för slakthusområdet med omgivande stadsrum och årsringar. För de befintliga
byggnader som bevaras bedöms konsekvenserna som positiva eftersom
majoriteten av slakthusbyggnaderna regleras med skydds- och
varsamhetsbestämmelser i detaljplan för Nötknäpparen 26, m.fl.
Planen ändrar till viss del platsens karaktär och de hus inom slakthusområdet
som skyddas kommer att, i förhållande till den föreslagna byggnaden på 16
våningar, upplevas som små. Trots detta kommer huvudsakliga värden att kunna
bevaras genom skydds-, varsamhets, - och rivningsförbudbestämmelserna i
Detaljplan för Nötknäpparen 26, m.fl, och även om läsbarheten i miljön påverkas
så förvinner den inte. Skydds-, varsamhets, - och rivningsförbudbestämmelserna
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förhindrar, i enlighet med Naturvårdsverkets allmänna råd om påtaglig skada (till
3 kap. 6§ 2 stycket miljöbalken), att en negativ inverkan som är irreversibel
uppstår på platsen.
SBF:s sammanvägda bedömning är att befintlig bebyggelse behandlas med
respekt och att planförslagen ger förutsättningar för deras fortlevnad utan att leda
till negativ påverkan på de kulturhistoriska värdena. Det är de stora volymerna,
framför allt i höjd, som bedömts påverka negativt. SBF:s sammanvägda
bedömning är att de nya byggnaderna till viss del påverkar riksintresset negativet
men inte så pass mycket att riksintresset påtagligt skadas. Det är SBF:s
bedömning att planerna både beaktar och behandlar kulturmiljön med respekt,
samtidigt som planförslaget bidrar och stärker kulturmiljön genom bland annat
framtagandet av Förhållningssätt och riktlinjer som ska gälla vid
bygglovsprövningen för båda detaljplanerna. Vidare bedömer SBF att planerna
skapar synergieffekter som både tillför positiva värden för platsen, stadsdelen,
staden och riksintresset:
-

-

Detaljplanerna bidrar till ett långsiktigt bevarande av den kulturhistoriskt
värdefulla bebyggelsen och utemiljön, genom att området tillgängliggörs
mer för allmänheten.
Detaljplanerna möjliggör för offentlig verksamhet vilket säkerställer en
offentlig användning av området.
Detaljplanerna innehåller verksamheter som tillför stora värden för
Munktellstaden och dess nya fas.
Detaljplanenerna möjliggör att platsen, och stadsdelen Munktellstaden,
utvecklas till en stadsdel med ett rikt innehåll för allmänheten.

Slakthustornet, som har bedömts påverkas negativt då den fråntas sin dominans
i stadsrummet, kommer fortfarande att ha en viss dominans i området. Även fast
den utsätts för konkurrens av den högre byggnaden är det fortfarande en markör
för slakthusanläggning. Merparten av utpekade siktlinjer kommer att finnas kvar,
och de som försvinner ersätts genom en ny användning av platsen. Planerna
kommer, som omnämnt ovan, öppna ett relativt stängt område till en plats för
stadigvarigvistelse under dygnets alla timmar genom användningarna skola,
bostäder, kontor och centrumändamål. Den nya användningen av platsen
kommer göra att slakthustornet upplevas från nya siktlinjer:
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Bild 52 – Påverkan på utpekade siktlinjer

Slakthusanläggningen som helhet kommer att kunna upplevas från flera vyer
Merparten av dessa omvandlas bland annat från parkering till ytor för
stadigvarande vistelse. Med detta menar SBF att även fast läsbarheten påverkas,
som en följd av de nya byggnaderna, försvinner den inte. Utan istället omvandlas
läsbarheten av riksintressets genom platsen och stadsdelens behov att kunna
utvecklas och möta dagens efterfrågning på bostäder, kontorsmöjligheter och
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samhällsservice etcetera. Platsen och de delar som har utpekats som riksintresse
blir med de mer attraktiv att besöka och vistas inom.
Det är förvaltningens bedömning att ett högre hus även fungerar väl i mötet
mellan de två stadsdelarna Norr och Munktellstaden, se mer på under Stadsbild
på sid 20. En högre bebyggelse kan med det bli en tydlig markör för övergången
och en tydlig målpunkt för de båda stadsdelarna.
Eskilstunas stadssiluett och riksintresset

Bild 53 – Vy från å-rummet över höghusets placering

SBF är medveten om det högre husets påverkan på stadssiluetten, men gör
bedömningen att en högre byggnad, med väl avvägd arkitektonisk utformningen
som inspirerats av Munktellstaden, kan stärka kulturmiljön och riksintresset
genom en kontrastering. Även i denna fråga vill SBF mena att även fast
läsbarheten bedömts försämras så försvinner den inte. Höghuset blir istället en
ny årsring i riksintresset, och genom dess placering bakom stadssiluetten hjälper
huset till att definiera den befintliga och låga stadssiluetten. Höghuset placeras
även i ett kluster av något högre modernistisk bebyggelse än den historiska
miljön, där en volymförskjutning sker bort från den lägre bebyggelsen.
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Bild 54 – Hur planbestämmelse e3 ska tolkas

Det höga huset ska också minska i volym genom vertikala trappningar som syftar
till att skapa ett samspel med befintliga byggnadshöjder. Detta genom
planbestämmelsen e3 – våning 4 till 9 får vara 85 procent av byggnadsarean.
Våning 10 till 16 får vara 70 procent av byggnadsarean. Syftet med
planbestämmelsen är att dela upp och förstå byggrätten som tre delar. De tre
första våningarna relaterar till en mänsklig skala och slakthusområdets
hushöjder, dvs en småskalighet i högst tre våningar, varför nästkommande
våningar ska börja minska i volym efter tredje våningen. De två andra delarna
av byggnaden börjar istället få en tydlig visuell exponering i staden och ska
därför minska i volym i sin vertikala resa för att minska dess inverkan/påverkan
(och dominans) på stadssiluetten.
SBF bedömer därför att konkurrensen mellan de olika byggnadshöjderna i
stadssiluetten är acceptabla då läsbarheten av den historiska miljön är fortsatt
kvar efter en exploatering:
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Bild 55 – Läsbarheten i stadssiluetten efter exploatering

Vidare bidrar det höga huset med en viktig orienterbarhet till stora delar av
Eskilstunas riksintressanta industrimiljö. Orienterbarheten förstärks även genom
de flertal GC-stråk, bland annat Bolinder-Munktellstråket, Kunskapsstråket,
Årbystråket och Åstråket etc., som kommunen investerat i och planerar att
investera i. Stråken sammanstrålar vid lokaliseringen av den höga byggnaden
och leder både medborgare och besökare till Munktellstaden. BolinderMunktellstråket som syftar särskilt till att synliggöra den historia som är kopplad
till själva järnvägen men också andra historiskt viktiga platser1 kommer orientera
människor från Fors Kyrka till Edvin Nyströms plats (precis vid det höga huset).
Kunskapsstråket som börjar vid Eskilstunas resecentrum och leder människor
1

2013 Gestaltningsprogram för BolinderMunktellstråket
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via Drottninggatan ner till Eskilstunaån och vidare mot Kanonholmen och
Munktellstaden kommer också ges en orienteringspunkt genom det höga huset,
vilket leder folk genom en stor del av Eskilstunas historiska miljö.

Bild 56 – Målpunkter inom riksintresset

Orienterbarheten som uppstår genom höghuset och stråken bistår människor att
upptäcka ett flertal av de målpunkter som investeringar har gjorts inom
riksintresset: Kanonholmen, Eskilstuna Stadsmuseum, Munktellmuseet,
Munktellbadet, Munktell Science Park, Munktellarenan, Konstmuseet,
Lokomotivet och STIGA Sports Arena etc.
Gällande detaljplan och riksintresset
Den nu gällande planen (Detaljplan för Kv. Nötknäpparen 27 m.fl. (Ny arena),
plannummer 2012:216) saknar egenskapsbestämmelser som reglerar utformning
av byggrätter. Vid ett nollalternativ, det vill säga att detaljplanen inte tas fram,
kan ett högre hus prövas i bygglov, om byggnadens användning går i linje med
gällande plans reglering av markanvändningen. Vilket medför att en placering
av ett högre hus inte är planstridigt idag, se ovan under Placering. Material- och
kulörval är viktiga frågor i denna del av staden och även fast det finns
utformningsparagrafer som reglerar detta i bygglovsprocessen, saknar gällande
plan en tydlig gestaltningsidé och utformningsbestämmelser som bygglovet kan
ta stöd av. Vidare påverkas de siktlinjer som pekats ut och redovisats ovan, av
möjligheten att bebygga markerade ytor:
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Bild 57 – Hur siktlinjer påverkas av gällande detaljplan

Gällande detaljplan skapar med andra ord en osäkerhet kring hur riksintresset
påverkas. Detaljplanen som nu tas fram visar, med framtagna utredningar och
avvägningar som gjorts i planarbetet, hur riksintresset kommer påverkas. SBF
bedömer därmed att den nya detaljplanen skapar en högre trygghet, genom
planbestämmelser, kvalitetsprogram och planbeskrivning för både kommunen och
Länsstyrelsen.
Prövningar av höga hus i Sverige
Begreppet påtaglig skada är inte närmare definierat i lagstiftningen, utan har i
viss mån fått sitt innehåll definierat i praxis. Det finns flera prövningar i nutid av
höga hus i Sverige där Stockholm Stad, Länsstyrelsen Stockholm, Mark- och
miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen gjort bedömning att
skalförändringar i stadssiluetten påverkar riksintressen för kulturmiljövård
negativt, men inte till den grad att det påtagligt skadar riksintressena (se bland
annat MÖD Mål nr P 5979-15 i norra Djurgårdsstaden och Regeringens beslut
M2010/3268 att avslå Överklagande i fråga om detaljplan för del av Vasastaden
1:16 m.fl. (Norra Station) i stadsdelen Vasastaden i Stockholm) I de hänvisade
fallen var två riksintressen för kulturmiljövård aktuella (Stockholms innerstad
med Djurgården och Nationalstadsparken), varpå bedömningen gjordes att de
inte påtagligt skadades av byggnadsverk som markant avvek från den befintliga
miljön. Även fast det i ett av målen i kunskapsunderlaget framgår att ”stadens
horisontlinje bör behållas intakt och inte utsättas för konkurrens i form av högre
byggnadsverk än vad som nu är dominerande”, finns det bedömningar som både
gjorts av andra kommuner och länsstyrelser som talar för att det inte skadar
riksintresset (se bland annat vidare om Karlatornet i Göteborg: Detaljplan för
Bostäder och verksamheter vid Karlavagnsplatsen inom stadsdelen Lindholmen
i Göteborg och MÖD 2007:47 nr M 1961-06 – Vindkraftverk på Öland).
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Bedömning om påverkansgraden på riksintresset
Sammantaget, med hänvisningar till ovanlagda argument, ett framtaget
kvalitetsprogram (Förhållningssätt och Riktlinjer), tydligare planbestämmelser
än gällande plan samt domar i Sverige. Bedömer SBF att ett genomförande av
detaljplanen kan få negativa effekter, men under förutsättning att förebyggande
åtgärder, i enlighet med planbeskrivningen och plankartan, vidtas så kommer
inte Riksintresset Eskilstuna D5 påtagligt skadas. Detaljplanen antas därför med
föreslagen totalhöjd.
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GENOMFÖRANDE
Organisatoriska frågor
Tidplan

November 2019
November 2019
Maj 2020
Maj 2020
Oktober 2020
December 2020
Januari 2021

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 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.

Huvudmannaskap

Detaljplanen anger att kommunen är huvudman för allmän platsmark. Det
innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad samt framtida drift och underhåll
av allmän plats inom detaljplaneområdet.

Ansvarsfördelning

Anläggande inom allmän plats
Kommunen ansvarar för anläggande, samt drift och underhåll av allmän
platsmark som t.ex. gator, torgytor, gång- och cykelbanor, parkeringsfickor och
grönytor.

Kungörelse
Samråd
Underrättelse
Granskning
SBN godkänner planen
KF antar planen
Detaljplanen vinner laga kraft förutsatt att den inte
överklagas.

Anläggande inom kvartersmark
Respektive fastighetsägare ansvarar för och bekostar samtliga arbeten som ska
utföras inom kvartersmark. I förvaltningsskedet ansvarar respektive
fastighetsägare för samtliga åtgärder när det gäller utförande, drift och underhåll.
Exploateringsavtal

Inget exploateringsavtal kommer att upprättas.

Fastighetsrättsliga frågor
Berörda
fastigheter

Nötknäpparen 22
Nötknäpparen 26
Eskilshem 4:7

Fastighetsbildning

Inom enskild kvartersmark ansöker och bekostar respektive fastighetsägare om
erforderlig fastighetsbildning.
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I delar av planområdet möjliggör detaljplanen för både allmän och enskild
kvartersmark inom samma fastighet. Vid dessa har både fastighetsägaren och
kommunen rätt att begära lösen av sådan mark. Att tvister mellan parter inom
fastigheten skulle uppstå, bedöms som låg. Kommunen ämnar bygga, äga och
driva skolan i egen regi. Och den enskilda kvartersmarken kommer kommunen
sälja. Vidare gör kommunen bedömningen att detaljplanen ska vara så flexibel
som möjligt, och kommunen vill inte stå i vägen för att skolor och handel ska
kunna byggas i kombination med vanliga bostäder

Ledningsrätt

Allmänna ledningar inom området får vid behov och efter ansökan av respektive
ledningsägare säkerställas med ledningsrätt.

Ekonomiska frågor
Kostnader

Detaljplanen bekostas av Eskilstuna kommun.
Respektive fastighetsägare bekostar och utför de byggnader och anläggningar på
kvartersmark som möjliggörs enligt detaljplanen, samt nya in- och utfarter från
området och parkeringar.
Respektive fastighetsägare bekostar anslutning av sin fastighet till elnät, vattenoch avloppsnät samt till fjärrvärmenät enligt gällande taxa.
Respektive fastighetsägare bekostar åtgärdandet av markföroreningar inom sin
fastighet.
Respektive fastighetsägare bekostar den fastighetsbildning som behövs för att
genomföra detaljplanen.
Eskilstuna kommun bekostar anläggandet av den allmänplatsmark som krävs för
detaljplanens genomförande.

Tekniska frågor
El

Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB (EEM Elnät) ansvarar för anläggande
samt drift och underhåll av elledningar fram till anslutningspunkt.

Vatten och
avlopp

Eskilstuna Energi och Miljö AB (EEM) ansvarar för anläggande samt drift och
underhåll av vatten- och avloppsledningar fram till anslutningspunkt.

Fjärrvärme

Eskilstuna Energi och Miljö AB (EEM) ansvarar för anläggande samt drift och
underhåll av fjärrvärmeledningar fram till anslutningspunkt.

Parkering

Respektive fastighetsägare ansvarar för att anordna parkeringsplatser för boende
och verksamheter enligt gällande parkeringsnorm inom blivande kvartersmark i
detaljplan för Nötknäpparen 22, m.fl. eller detaljplan för Nötknäpparen 26, m.fl.

Dagvatten

Dagvattenhanteringen

ska

följa

kommunens

dagvattenriktlinjer.
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Fördröjningsåtgärder och höjdsättning ska följa dagvattenutredningen (WRS
2019-09-19) som bifogas planhandlingarna samt enligt Svenskt Vattens
publikationer 110 och 105
Dagvattenanläggningarna som föreslås i dagvattenutredningen är
anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken. Kontakt ska tas med
Miljökontoret inför anläggande av dessa.
Marksanering

Respektive fastighetsägare/byggherre ansvarar för att åtgärda förorenad mark.
Åtgärderna genomförs av byggherren i samband med anläggningsarbete för
byggnation i området, efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Byggherren
ansvarar för anmälan till lokal tillsynsmyndighet för hantering av
markföroreningar.
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ARBETSGRUPP
Arbetet med detaljplanen har bedrivits i projektform. Medverkande
tjänstepersoner har varit:
Urban Svantesson
Joakim Person
Emina Jusic
Viktor Danielson
Anna Götzlinger
Crafton Caruth
Jonathan Lövstaf
Mats Jansson
Michael Eklind
Marie Wallin
Peter Estberg
Husien Ahmadi
Daniel Ängmo
Fredrik Eklund
Gunilla Frenne
Christian Loakkala
Kristoffer Brorsson
Petter Skarin
Carina Källkvist
Lovisa Ehrlin
Ove Månsson
Daniel Tucic

KLK/Mark- och exploatering
KLK/Mark- och exploatering
MoR/Miljökontoret
MoR/Räddningstjänsten
KoF/Museem
ESEM/VA
ESEM/VA
ESEM/VA
ESEM/Elnät
BoU
BoU
K-Fast
SBF/Utvecklingsenheten
SBF/Park och natur
SBF/Park och natur
SBF/Bygglov
SBF/Bygglov
SBF/Plan
SBF/Plan
SBF/Plan
SBF/Gata
SBF/Proj

Stadsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen

Jacob Lithammer
Planchef

Robin Ljunggren Bergström
Planarkitekt
Charlotte Bäckstrand
Planarkitekt

