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 Planbeskrivning  

 
 

Planprocessen – Standardförfarande 
 

 
 
I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras 
eller bevaras. Under plansamrådet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 
Därefter sker en bearbetning av planförslaget som sedan ställs ut för granskning. Om 
synpunkter lämnas, ska dessa redovisas och berörda underrättas innan planen antas. Efter 
antagandet har ”ej tillgodosedda sakägare” möjlighet att överklaga detaljplanen innan den kan 
vinna laga kraft. 
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 INLEDNING 
  
Planprocessen Detaljplanen är upprättad enligt standardförfarandet PBL (2014:900).  
  
Handlingar - Plankarta 2022-05-17 

- Planbeskrivning 2022-05-17 
- Undersökning av miljöpåverkan 2020-12-08 
- Trafikutredning (Ramboll 2019) 
- Naturvärdesinventering (Naturföretaget 2020) 
- Bullerutredning (Efterklang 2020) 
- Miljöteknisk markundersökning (Norconsult 2020) 
- Dagvattenutredning del 1 (WRS 2021) 
- Dagvatten- och VA-utredning del 2 och del 3 (WRS 2022)  
- Riskanalys (Afry 2020) 
- Utformningsförslag (Eskilstuna kommun 2022) 

 
  
Syfte Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för att omvandla mark med 

industriändamål till mark med bostäder.  
  
  
 Plandata 
  
Läge och areal 

Planområdet ligger i södra änden av Odlaren och utgör ca 20 500 kvm. 
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Planområdets 
avgränsning 

Avgränsningen utgår från fastighetsgränser för Odlarvallen 5, 8 och 9 samt 
Odlaren 1:11. Avgränsningen bygger på att det är inom Odlarvallen 5 och 8 som 
ny bebyggelse ska prövas och att användning inom Odlarvallen 9 och Odlaren 
1:11 behöver ändras genom detaljplan för att ny bebyggelse ska kunna uppföras.  
 

  
Markägande Odlarvallen 5 och 8 ägs av fastighetsbolaget Odlarvallen i Eskilstuna. Odlarvallen 

9 ägs av Fastighetsgruppen Tuna AB. Odlaren 1:11 ägs av Eskilstuna kommun. 
  
  
 Kommunala ställningstaganden 
  
Översiktsplan Odlarvallen 5, 8 och 9 är utpekat som ett utredningsområde för bostäder i 

gällande översiktsplan 2030. Genom detaljplanen utreds möjligheterna att utveckla 
fastigheten med bostäder. Planförslaget leder till omvandling och förtätning av 
planområdet, vilket är förenligt med översiktsplanen. 
 

  
Årsplan  Ett åtagande i Årsplan 2021 och 2022 för Eskilstuna kommun är att minst 600 

bostäder ska påbörjas byggas varje år. Planförslaget bidrar med cirka 36 nya 
bostäder och är därigenom förenlig med åtagandet i årsplan. 
 

  
Grönplan Spridningslänk för barrträd löper genom planområdet. Genom att bevara natur 

inom planområdet bedöms planförslaget inte påverka spridningslänken. 
 

  
Detaljplan 

 
 
Gällande detaljplan för området är Odlaren-Gredbylund (0-466) (grön på karta 
ovan), lagakraft sedan år 1983, samt Odlaren 1:103 (2007_10218-2) (blå i karta 
ovan), laga kraft sedan år 2010. I 0-466 är planområdet reglerat för 
industriändamål, tomt för fristående småhus och naturpark. I 2007_10218-2 är 



Eskilstuna kommun   4 (15) 
    
    
    

 
området inom Odlarvallen 9 planlagt som teknisk anläggning som syftar att 
användas för sopuppsamlingsplats. 
 

  
Miljöbedöm-
ning 

För att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL har en 
undersökning av betydande miljöpåverkan gjorts av planförslaget. Planen är 
förenlig med hushållningsbestämmelserna i kap 3, 4 och 5 i miljöbalken. Inga 
kulturmiljövärden berörs. Inga miljökvalitetsnormer överskrids. Planförslaget 
bedöms därför inte innebära någon betydande påverkan på miljön. En 
miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL upprättas därför inte.  

  
  
  
 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
  
  
 Natur och kultur 
  
Stadsbild Södra Odlaren utgörs idag av småhusbebyggelse, huvudsakligen fristående villor, 

med relativt stora tomter. Tomterna ligger längs med mindre gator utan stora 
mellanrum med natur eller annan användning än bostäder, bortsett från del av 
planområdet vid byggnad för småindustri där det finns en koppling för natur 
genom södra Odlaren. Bebyggelsen i södra Odlaren omges av natur i form av löv- 
och barrskog. 
 
Planförslaget innebär att södra Odlaren kompletteras med friliggande 
enbostadshus med relativt små tomter. Vid det dike som finns i södra änden av 
planområdet bevaras en zon för natur, som då bidrar till att bevara en koppling 
för natur genom södra Odlaren. 
 

  
Mark och 
vegetation 

Marken inom planområdet består huvudsakligen av gräs- och växtbeklädd mark. 
Enligt naturvärdesinventering (Naturföretaget 2020) som genomfördes sommaren 
2020 var gräsmarken relativt artrik och dominerades av näringsälskande arter. 
Diket söder om planområdet bidrar med naturvärde till gräsmarken närmast. I och 
med att diket är helt rakt utformat begränsas dock naturvärdet. I den övervuxna 
trädgård som finns i den norra delen av planområdet finns lite mer varierad flora 
och några gamla äppelträd. Inga naturvårdsarter förekom dock och därför bedöms 
artvärdet vara obetydligt. I naturvärdesinventeringen har man bedömt att den 
norra delen av planområdet, ”fd trädgård”, har visst naturvärde och att den södra 
delen av planområdet har lågt naturvärde. 
 
Planförslaget innebär att stor del av marken inom planområdet kommer bebyggas 
eller hårdgöras för gatuutrymme. En zon vid diket i södra änden av planområdet 
bevaras som naturområde. Planförslaget medför ingen betydande negativ 
påverkan på naturvärdet. Genom att bevara en 30 meter bred remsa längs med 
diket, och sköta denna på ett lämpligt vis, ska förslaget kunna leda till större 
naturvärden i framtiden än de som finns på platsen idag. 
 

  
Geotekniska Markområdet är till stora delar plant men lutar från norr ner mot diket i södra 
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förhållanden, 
skredrisk, 
grundläggning 

änden av planområdet. Det finns en mindre kulle vid Odlarvallen 9. Geotekniska 
förhållanden inom planområdet utgörs i huvudsak av glacial lera och kärrtorv och 
bitvis av sandig morän och urberg. Det bedöms vara möjligt att uppföra 
bebyggelse inom planområdet utifrån de geotekniska förutsättningarna. 
 

  
Markradon Nya byggnader ska uppföras radonsäkert. 

 
  
Markförore-
ningar 

En miljöteknisk markundersökning har genomförts inom arbetet med 
detaljplanen. Undersökningen har visat att jordmassorna i området för planerade 
bostäder generellt är rena, det vill säga påträffade halter ligger under riktvärde för 
Känslig Markanvändning (KM). I en provpunkt har bly och zink påträffats i halter 
överstigande KM. Detta bedöms inte utgöra något hinder för den utveckling som 
prövas inom detaljplanen. 
 

  
Historik Inom planområdet har det tidigare funnits småindustri och fristående småhus. 

 
  
Kulturmiljö-
värden 

Inga betydande kulturmiljövärden har identifierats. 
 

  
Fornlämningar Inga fornlämningar har identifierats inom planområdet. 330 meter söder om 

planområdet finns ett utpekat gränsmärke. Planförslaget bedöms inte påverka 
detta fornminne.  

  
  
 Bebyggelseområde 
  
Bostäder Inom planområdet finns i nuläget en villa med tillhörande mindre byggnader. 

Planförslaget innebär att befintliga byggnader kan rivas efter rivningslov och 
ersättas av ny bostadsbebyggelse av typen friliggande enbostadshus.  
 

  
Verksamheter Inom planområdet finns i nuläget byggnad för småindustri. Verksamheten är inte 

aktiv. Användningen inom planområdet ändras till enbart bostäder. Planförslaget 
innebär att användningen av småindustri inte längre är möjlig. 
 

  
Offentlig och 
kommersiell 
service 

Det saknas offentlig och kommersiell service i Södra Odlaren. Planförslaget 
innebär inte att ny service etableras. 

  
Placering, 
utformning, 
material, 
byggnads-
teknik 

Arbetet med utveckling av planområdet har landat i ett utformningsförslag som 
bedöms vara en lämplig exploatering. Största byggnadsarea regleras genom 
[e1000] och innefattar huvudbyggnad såväl som takbeklädd carport. Största 
bruttoarea regleras genom [e2000] och innefattar arean för samtliga våningsplan. 
Minsta byggnadsarea för huvudbyggnad är 55 kvm per bostad, vilket regleras 
genom bestämmelse. 
 
Bestämmelserna möjliggör det utformningsförslag som skissats fram, det vill säga 
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36 bostäder. Av dessa är alla i storleken 128 kvm huvudbyggnad och 25 kvm 
carport. Mellan byggnaderna finns ett mellanrum på minst 1 meter. Byggnaderna 
räknas därför som friliggande enbostadshus. 
 
Högsta byggnadshöjd regleras till 6,5 meter, vilket innebär att maximalt 2 
ordinarie våningar kan rymmas i byggnaderna. Högsta nockhöjd regleras till 8 
meter. Bestämmelsen om högsta nockhöjd begränsar byggnadernas höjd, med tak 
inkluderat. Takutformningen regleras inte i övrigt. 
 

 
Utformningsförslaget 
 
Prickmark reglerar att 2 meter bred yta närmast gata ska vara fri från byggnader. 
Genom bestämmelse regleras även att garage eller carports som placeras närmare 
än 5 meter från fastighetsgräns för allmän gata ska vara genomsiktliga till 50%. 
Bestämmelserna ska leda till bättre översyn över gaturummet och därmed 
trafiksäkerhet. Bestämmelserna leder även till luftighet i ett annars relativt 
tätbebyggt bebyggelseområde. I utformningsförslaget är huvuddelen av carports 
placerade mellan husen och påverkas därför inte av denna bestämmelse om de 
placeras tillräckligt långt in på tomten. Men plankartan reglerar inte att carports 
måste ligga mellan huvudbyggnader eller placeras långt in på tomten så 
bestämmelsen kan bli aktuell om man väljer en annan utformning än den i 
utformningsförslaget. 
 
Genom bestämmelserna [f3] och [Huvudbyggnad ska placeras minst 2 meter 
från annan huvudbyggnad] begränsas bostadstyp till friliggande enbostadshus 
med mellanrum mellan byggnaderna. Bestämmelserna möjliggör ett område med 
mindre avstånd mellan byggnaderna, som det som visas i utformningsförslaget, 
men även ett område med villor med större avstånd mellan byggnaderna. Radhus, 
parhus och flerbostadshus tillåts inte då det kan leda till ett större antal hushåll 
vilket skulle kräva en större kapacitet på infrastruktur till området. Framför allt 
skulle kapaciteten för vattenledningsnätet behöva byggas ut då byggnader som 
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sitter ihop kräver högre kapacitet för brandvatten. Kommunen har inte för avsikt 
att bygga ut kapaciteten i den utsträckning som krävs för sådan bebyggelse.   
 

 
Utformningsförslaget placering av byggnader är likt utformningen i detta område som utgörs av 
mindre friliggande enbostadshus med ett relativt litet mellanrum mellan husen. 
 
Detaljritning vid bygglovsskedet behöver anpassa förslaget efter 
planbestämmelserna men kan komma fram till ett annat förslag än det som 
skissats fram under planprocessen. Men det går inte att bygga mer byggnadsarea 
eller bruttoarea än det som visas i utformningsförslaget. Antalet hushåll kan bli 
något fler än 36 om man väljer en annan utformning. Bestämmelsen om att 
minsta byggnadsarea för huvudbyggnad är 55 kvm begränsar dock möjligheten till 
betydligt fler hushåll. 
 

  
Tillgänglighet Byggnader, lägenheter, gårdar och allmän plats ska utformas enligt rådande 

bestämmelser och lagkrav för tillgänglighet. I utformningsförslaget finns 
parkeringsplats precis intill varje bostad, vilket är förenligt med boverkets 
byggregler. Rådande byggregler föreskriver att rörelsehindrade inte ska behöva ha 
mer än 25 meter från parkeringsplats till byggnadens entré.  
 

  
Jämställhet, 
integration 

I utformningen av varje exploatering skall hänsyn tas till ett målgrupps-tänkande 
med avsikt att skapa förutsättningar för ett varierat boende för att attrahera 
eskilstunabor av olika livsstil, ålder, kön och bakgrund. Typ av bostäder och 
storleken på dessa kan till exempel anpassas efter målgrupper. Planförslaget 
medför en ny typ av bostad i södra Odlaren genom en mindre storlek på både 
bostad och tomt. Dessa mindre bostäder bedöms passa typer av hushåll som kan 
ha svårt att hitta en bostad i Odlaren idag. Planförslaget bedöms leda till en mer 
blandad bebyggelse, vilket är ett av målen i översiktsplan 2030. 
 

  
Barn-
perspektivet 

Planförslaget bedöms medföra goda möjligheter för barn att röra sig fritt i sin 
närmiljö. Gator i området ska utformas för låga hastigheter och för att prioritera 
förutsättningar för gång- och cykeltrafik. Vid diket söder om planområdet finns 30 
meter brett naturområde, vilket bedöms kunna bli en bra miljö för spontanlek. 
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 Gator och trafik 
  
Gatunät och 
trafik 

Befintlig bebyggelse angörs via infarter från Fasanvägen. I planförslaget löper en 
ny allmän gata in i bebyggelseområdet från Fasanvägen. Bebyggelsen angörs från 
denna nya gata. I utformningsförslaget angörs 3 hus med infarter direkt från 
Fasanvägen. 
 
Gatuutrymmet för den nya gatan är 8 meter brett. Inom dessa 8 meter föreslås 5 
meter vara körbar yta. 0,5 meter på var sida om den körbara ytan föreslås vara 
utformat som kant där bilar inte ska köra men kan vid behov, till exempel vid 
möte. 2 meter av gatuutrymmet används för dagvattendike och snöupplag. 
 
Längs med större delen av Fasanvägen och korsningar i nya gator i området 
regleras utfartsförbud. Bestämmelsen ska leda till ökad trafiksäkerhet då utfarter 
inte kan ske där det bedöms vara olämpligt. 
 

  
Gång- och 
cykelvägar 

I nuläget finns ingen dedikerad gata för cykel- eller gångtrafik inom eller intill 
planområdet. Ny gata inom planområdet planeras inte utformas med trottoar eller 
utrymme dedikerat för cykeltrafik. Gatan ska vara anpassad för låga hastigheter 
och nyttjas av de olika trafikslagen. 
 

  
Kollektivtrafik 230 meter från planområdet ligger hållplats för stadsbusstrafik.  

 
  
Parkering Parkeringsplatser för bostäder ska anordnas på kvartersmark inom respektive 

fastighet. Detta gäller både cykel- och bilparkering. Antal platser för parkering och 
cykelparkering utgår ifrån gällande parkeringstal vid bygglovsprövningen. 
Gällande riktvärden för parkeringsbehov utgår från ”Parkeringstal för Eskilstuna i 
förändring”, antagen av stadsbyggnadsnämnden 2016-01-18. Parkeringstalen är 
baserade på fyra typområden, kallade A, B C och D. Planområdet bedöms ligga i 
stadstyp C. 
 
För småhus, radhus, kedjehus och parhus bedömer kommunen det rimligt med 2 
bilplatser om det handlar om privat parkering på egen mark. Om det är så att hus 
som har en gemensam parkeringsyta att dela på kan få ett lägre parkeringstal. 
 
I nuläget finns utrymme för parkering för både den befintliga villan och 
småindustribyggnaden. I utformningsförslaget sker parkering huvudsakligen på 
fastigheternas egen uppfart. Det finns även ett fåtal gemensamma 
parkeringsplatser som riktar sig till besökare. Upplägget är att husen har en egen 
parkeringsplats i carport som ligger vid huset (sammanlagt 36 parkeringsplatser). 
Det finns utrymme vid alla hus för att ha en ytterligare bil framför eller bredvid 
carport. Sammanlagt möjliggörs 77 parkeringsplatser, vilket ger 2,1 platser per 
bostad. 
 
Cykelparkering möjliggörs inom kvartersmark. 

  
  
 Friytor 
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Lek och 
rekreation 

Det finns ingen park med lekplats inom planområdet eller närområdet. Vid den 
gemensamma parkering som finns med i utformningsförslaget finns ett utrymme 
som kan passa för en mindre privat lekplats. Kommunen planerar inte att bygga 
någon allmän lekplats inom planområdet. 

  
Naturmiljö Naturmarken mot diket kan fungera som bostadsnära natur och ha en rekreativ 

funktion. 
  
  
 Vattenområden 
  
Vattenområden Söder om planområdet finns ett dike. 

 
  
Strandskydd Planområdet omfattas av strandskydd enligt 7 kap, 13 och 14 § miljöbalken. När 

befintlig detaljplan upphävs träder automatiskt strandskydd i kraft, därför kommer 
strandskyddet upphävas inom planområdet. Inom den 30 meter breda ytan för 
[NATUR] (allmän platsmark) närmast ån avses strandskyddet finnas kvar. Enligt 
miljöbalkens 7 kap. 18 c § motiveras upphävandet av att området redan har tagits i 
anspråk, för småindustri, på ett sådant sätt att det saknar betydelse för 
strandskyddets syfte. Syftet med strandskydd enligt miljöbalkens 7 kapitel är att 
trygga allmänhetens tillgång till strandområden och bevara livsvillkoren för växt- 
och djurlivet på land och i vatten. 
 
Odlarvallen 9 är planlagt med användningen teknisk anläggning inom detaljplan 
Odlaren 1:103 (2007_10218-2). Även för Odlarvallen 9 upphävs strandskyddet 
med stöd av miljöbalkens 7 kap. 18 c §. Ytan är redan ianspråktagen till teknisk 
anläggning. Lämpligheten att placera en teknisk anläggning på platsen prövades i 
detaljplan Odlaren 1:103 (2007_10218-2). 
 
Även för Fasanvägen upphävs strandskyddet med stöd av miljöbalkens 7 kapitel 
18 c §. Ytan är redan ianspråktagen för gata. Att gatuutrymmet breddas med dike 
innebär inte någon påverkan på de värden som strandskyddet ska skydda. 
 
En anläggning för dagvatten föreslås placeras inom naturmark i södra delen av 
planområdet, inom den zon som där strandskyddet föreslås finnas kvar. 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att en sådan anläggning kan uppföras där 
om den utformas på ett sätt som gynnar de värden som strandskyddet ska skydda; 
att bevara goda livsvillkor för djur- och naturliv.  

  
  
 Störningar 
  
Buller  En bullerutredning för buller från tågtrafik har genomförts. Samtliga planerade 

byggnader innehåller riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid fasad. Bullernivåer från 
tågtrafik utgör inte något hinder för planförslaget. 
 

  
Risker En riskutredning har genomförts kopplad till personrisk avseende transport av 

farligt gods. Individriskberäkningar visar att planområdet ligger tillräckligt långt 
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ifrån järnvägen för att individrisknivån med marginal är att betrakta som 
acceptabel. Risknivåer från transport av farligt gods utgör därför inte något hinder 
för planförslaget. 

  
  
 Teknisk försörjning 
  
Vatten och 
avlopp 

Vatten- och avloppsledningarna går idag under Fasanvägen. Ingen ny bebyggelse 
placeras ovanpå befintliga allmänna VA-ledningar. I VA- och dagvattenutredning 
del 2 och 3 (WRS) presenteras förslag på sträckning av VA-ledningar och 
pumpstationer för området. Plankartan har kompletterats med bestämmelsen [u] 
inom ett område för att säkra möjligheten för ledning under kvartersmark. 
Plankartan möjliggör pumpstation i sydöstra hörnet. I det sydvästra hörnet 
möjliggör befintlig detaljplan användningen teknisk anläggning och därmed 
pumpstation. 
 

  
El, tele, 
bredband och 
värme 

Ledningar går idag under Fasanvägen. Det finns ledningar som ansluter till 
befintlig bebyggelsen inom planområdet. När området bebyggs tas befintliga 
ledningar bort och nya läggs under allmänna gator fram tills anslutningspunkt för 
ny bebyggelse. 
 

  
Avfall Sophantering löses från Fasanvägen och ny gata inom planområdet. Antingen ska 

varje hus ha egen avfallstunna eller så samlas avfallshanteringen i stationer för 
gemensamt nyttjande. Varje hushåll måste ha avfallsstation inom 50 meter från 
bostad för att vara förenligt med Boverkets allmänna råd.  
 

  
Dagvatten Planerad exploatering kommer utan införda fördröjningsåtgärder att medföra ett 

ökat dimensionerat utflöde från planområdet vilket innebär att 
fördröjningsåtgärder behövs för att följa Eskilstuna kommuns dagvattenpolicy. 
Det har utförts två dagvattenutredningar av WRS med 3 delar, del 1 (2021) och 
del 2 och 3 (2022).  
 
Planområdet ingår i ett avrinningsområde på 50 hektar och avvattnas i ett större 
dike som är en del av torrläggningsföretaget Västertorp-Kalkbergtorp. Diket 
avleder vattnet västerut och går under järnvägen, i en trumma med diameter 100 
cm och vidare i ett dike innan dagvattnet rinner norrut och ansluter till befintliga 
dagvattenledningar. En stor del av dagvattenavrinningen från skogsområdet inom 
planområdet rinner ytligt till huvuddiket. 
 
Planområdet ligger delvis inom ett torrläggningsföretag som anlades 1925 och 
heter ”Torrläggningsföretaget Västertorp-Kalkbergstorp å Eskilstuna stads mark 
och kronoparken Eskilstuna i Södermanlands län”. Vid anläggandet marker, 
Västertorp m.fl. lägenheter, Eskilstuna stadsområde samt torpet Kalkbergstorp å 
kronoparken Eskilstuna, med totalt åtta delägare. Öster om företaget ligger en 
torvmosse som avvattnas via ett dike norrut.  Avvattningen antas ske både åt öster 
och åt väster, men vid högt vattenstånd i mossen bedöms vatten avrinna västerut. 
Det bekräftas även en inmätning av diket som visar att diket är väldigt plant. 
Området bedöms lite som en platå och flödesriktningen i diket beror troligtvis på 
ansamling av sediment och växtlighet.  
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Dikesföretaget har inte en aktiv styrelse och det finns ingen från företaget som 
ansvarar för skötsel av diket. Gatuavdelningen i Eskilstuna kommun har ansvarat 
för drift och underhåll av vattenleder, däribland vissa diken i lantbruksmark och 
bäckar. Kommunen planerar att införa ett verksamhetsområde för dagvatten inom 
planområdet. 
 
I dagvattenutredning (WRS 2022) menar man att fysiska och juridiska 
förhållanden kring diket söder om planområdet bör lösas innan ytterligare 
dagvatten från området kopplas på diket. Stadsbyggnadsförvaltningen planerar 
undersöka frågan genom utredningsarbete.  
 
I dagsläget avvattnas området via de befintliga dikena. Vid exploatering av 
området, är det viktigt att skapa nya avvattningsvägar i området så att vattnet kan 
avledas till tänkta dagvattenanläggningar och sedan även avledas därifrån till 
befintligt dike. I fortsatt arbete med dagvattenhanteringen inom området bör även 
vattenföringen i befintligt dike, kulvert under järnvägen och fortsatt dike väster 
om järnvägen utredas för att inte riskera översvämningar inom planområdet eller 
utanför planområdet till följd av planerad exploatering. 
 
Vid exploatering av området är det viktigt att säkerställa att dagvattenflödet ut från 
området inte överstiger det flöde som diket är dimensionerat för eller trummor 
och det kommunala ledningsnätet nedströms. Det är även viktigt att vid 
exploatering vid områden med vattensamlingar att marken höjdsätts för att 
undvika risk för skador på byggnader och infrastruktur vid skyfall. Om dessa ytor 
”försvinner” vid exploatering kan det krävas att den utjämningsvolym som 
försvinner skapas på andra platser nedströms för att undvika ökade flöden och 
risk för översvämningsskador längre nedström. 
 
Vid exploatering av området bör det strävas efter att hantering av dagvatten ska 
ske så nära källan som möjligt. I första hand inom den egna fastigheten med 
fördröjning och där det är möjligt infiltration av dagvatten. Det kan ske genom att 
leda ut dagvattnet på en gräsmatta eller till en växtbädd. Dagvattnet från vägar 
inom området kan avledas till diken men rening och fördröjning innan det 
avrinner till det stora diket där allt dagvatten generellt avrinner till. 
 
VA- och dagvattenutredning del 2 (WRS 2022) föreslås åtgärder. Inom 
kvartersmark föreslås dagvatten ledas till gräsytor på tomterna. Dagvatten från 
lokalgata och Fasanvägen föreslås ledas till infiltrationsdike intill gata som leder till 
anläggning inom naturområdet mot diket. Strandskyddsområdet (fri passage på 30 
meter som lämnas vid upphävande av 100 meter strandskydd) vara lämplig som 
kompletterande ytor för dagvattenrening och utjämning av dagvatten och skyfall. 
Dagvattenanläggningar i anslutning till diket kan med fördel utformas så att de 
även bidrar med andra ekologiska mervärden i form av öka biologisk mångfald, 
översvämningsskydd, kolinbindning, sedimentkvarhållning och även för 
rekreation och hälsa. 
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GENOMFÖRANDE 
  
  
 Organisatoriska frågor 
  
Tidplan Q2 2022 

Q1 2023 
Q2 2023 
Q2 2023 
 
 

Samrådsbeslut 
Granskningsbeslut 
Sbn antar detaljplanen 
Detaljplanen vinner laga kraft förutsatt att den inte 
överklagas. 
 

  
Genomförande-
tid 

Genomförandetiden är 5 år från det att detaljplanen får laga kraft. Under 
genomförandetiden har fastighetsägaren rätt att få sitt bygglov beviljat i enlighet 
med detaljplanen. Detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. 
Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den kan då 
ändras eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom planen 
behöver beaktas. 
 

  
Huvudmanna-
skap 

Kommunen är huvudman för allmänplats. Det innebär att kommunen ansvarar 
för utbyggnad samt framtida drift och underhåll av allmän plats inom 
detaljplaneområdet. Den allmänna plats som finns inom området utgörs av 
gatumark samt naturmark. Övrig mark inom planområdet utgörs av kvartersmark 
för vilken exploatören ansvarar för byggnads- och anläggningsarbetena. 
Kvartersmark för teknisk anläggning ansvarar Eskilstuna energi och miljö AB för 
och bekostar arbeten inom dessa. De ansvarar även för anläggande samt drift och 
udnerhåll av pumpstationer och eltransformatorstation. 
 

  
Ansvars-
fördelning 

Kommunen projekterar och utför alla arbeten inom allmän platsmark. 
Exploatören bekostar kommunens kostnader gällande projektering och utförande 
av allmän platsmark. Detta gäller även återställandet av de skador på 
omkringliggande gator som arbetet på kvartersmarken orsakar. 
 
Exploatören ansvarar för och bekostar samtliga arbeten som ska utföras inom 
kvartersmark. 
 
Eskilstuna Energi och Miljö AB (EEM AB) ansvarar för anläggande samt drift 
och underhåll av vatten- och avloppsledningar och bredband fram till 
anslutningspunkt. 
 
Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB (EEM Elnät AB) ansvarar för anläggande 
samt drift och underhåll av elledningar fram till anslutningspunkt. 
 

  
Exploaterings-
avtal 

Ett exploateringsavtal tecknas mellan kommunen och exploatören för att reglera 
utbyggnad och bekostande av allmän plats. För överföring av mark till kommunen 
som kommer utgöra gata, naturmark, teknisk anläggning upprättas avtal om 
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fastighetsreglering. Kommunen har även rätt att lösa in allmän plats som 
kommunen ska vara huvudman för. 

  
  
 Fastighetsrättsliga frågor 
  
Berörda 
fastigheter 

Berörda fastigheter är Odlarvallen 5, 8 och 9 samt Odlaren 1:11 

  
Fastighets-
bildning 
 
 
 
 
 
Samfälligheter 

Exploatören ansöker om bildande och ombildande av fastigheter inom enskild 
kvartersmark samt bekostar nödvändig fastighetsbildning. Kommunen ansöker 
om bildande och ombildande av fastigheter inom allmän plats. Exploatören 
bekostar fastighetsbildning för allmän plats. 
 
 
Det går ett dike söder om planområdet som omfattas av samfälligheten Odlaren 
S:14. Kommunen har inte för avsikt att köpa in S:14. 

  
Gemensamhets-
anläggningar 

Inom Odlarvallen 9 finns en gemensamhetsanläggning för uppsamlingsplats för 
källsortering. Gemensamhetsanläggningen behöver upphävas för att ytan ska 
kunna användas för pumpstation. Kommunen ansöker om upphävandet. 
Exploatören bekostar upphävande av gemensamhetsanläggning inom Odlarvallen 
9. 
 
En gemensamhetsanläggning föreslås bildas för den gemensamma parkering och 
lekyta som finns i utformningsförslaget. 
 

  
Ledningsrätt Det går en ledningsrätt under Fasanvägen för VA-ledningar. Denna kommer inte 

påverkas av bebyggelsen som prövas genom planförslaget. Det finns möjlighet för 
ledningshavaren att ansöka om ledningsrätt eller teckna servitutsavtal för ledning 
inom naturmark. 
 

  
  
 Ekonomiska frågor 
  
Kostnader Detaljplanen bekostas av exploatören vilket regleras genom plankostnadsavtal 

mellan exploatören och Eskilstuna kommun. 
 
Exploatören bekostar och utför de byggnader och anläggningar på kvartersmark 
som möjliggörs enligt detaljplanen. 
 
Exploatören bekostar flytt av befintliga ledningar. Exploatören bekostar även 
anläggande av de brandposter som behövs inom kvarteret. 
 
Exploatören bekostar anslutning av kvarteret till elnät samt vatten- och 
avloppsnät enligt gällande taxa. 
 
Exploatören bekostar den fastighetsbildning och dom eventuella ersättningar som 
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behövs för att genomföra detaljplanen. 
 
Exploatören bekostar projektering och anläggandet av den allmänplatsmark som 
krävs för detaljplanens genomförande. Närmare reglering av exploatörens ansvar 
för kostnader och åtgärder sker i exploaterings-/genomförandeavtal. 
 
Eskilstuna energi och miljö AB bekostar anläggningar inom kvartersmark för 
teknisk anläggning. 

  
  
 Tekniska frågor 
  
El Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB är huvudman för ledningsnätet i området. 

 
  
Vatten och 
avlopp 

Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) är huvudman för vatten- och avloppsnätet 
inom planområdet. Exploatör bekostar pumpstation för VA-ledningar. 
 

  
Parkering Parkering ska anordnas på kvartersmark inom fastigheten. 
  
Dagvatten Dagvatten från kvartersmark ska tas om hand lokalt och fördröjas inom 

kvartersmark. 
 

  
Marksanering Det finns föroreningar i marken inom Odlarvallen 8. Innan fastigheten bebyggs 

med bostäder ska marken vara sanerad ner till nivån ”känslig markanvändning” 
och godkänd av kommunens Miljökontor. 
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 ARBETSGRUPP 
  
 Arbetet med detaljplanen har bedrivits i projektform med medverkande 

tjänstemän från olika förvaltningar inom Eskilstuna kommun. 
  
    
  
  
 Stadsbyggnadsförvaltningen 

Planavdelningen 
 
 
 
 

 Jacob Lithammer 
Planchef 

Erik Henckel 
Planarkitekt 

   
   
 REVIDERING  
 Ev revidering av förslaget redovisas. Rev dateras 
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