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Sammanfattning
Bakgrund
Aktuell detaljplan syftar till att omvandla jordbruksmark samt tidigare bostadsområde inom planområdet till ett
verksamhetsområde för logistik och industri, och på så sätt möjliggöra att en större andel transporter sker på
järnväg i stället för väg. Planområdet ligger ca 6,5 km nordväst om Eskilstuna centrum och i direkt anslutning
till två järnvägar (Svealandsbanan och Sala-Oxelösund), väg E20 och Folkesta industriområde. Denna
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats till samrådshandlingen av planförslaget.
Naturmiljö och ekosystemtjänster
Utifrån genomförda utredningar konstateras att området hyser vissa naturvärden i form av skyddsvärda träd
och förekomst av ekosystemtjänster samtidigt som ett flertal naturvårdsarter har noterats. Enligt genomförd
ekosystemtjänstanalys bedöms planförslaget ha mycket stora till stora negativa konsekvenser för ett flertal
ekosystemtjänster genom exploatering av åker- och naturmark, trädavverkning och ökad andel hårdgjorda
ytor. Vid en utbyggnad kommer sannolikt flertalet av områdets träd att avverkas, varvid ett flertal skyddsvärda
träd samt flera biotopskyddade alléer försvinner och med dem möjliga födosöks- och/eller häckningsmiljöer för
olika naturvårdsarter. Utbyggnaden medför även en ökad barriäreffekt genom att ytterligare jordbruksmark och
naturmark bebyggs.
Sammantaget bedöms konsekvenserna för naturmiljö och ekosystemstjänster blir medelstora och negativa.
Konsekvenserna kan dock mildras om föreslagna åtgärder för ekosystemtjänster genomförs och föreslaget
gestaltningsprogram efterlevs, om möjligt bevara träd med högt bevarandevärde och/eller blommande träd
samt genom att förstärka biologisk mångfald i kvarvarande grönytor längs väg E20 med t. ex. lämplig
vegetation, utlagd död ved och nyskapade grus- och/eller sandytor.
Vattenförhållanden
Planområdet ingår i avrinningsområdet för vattendraget Eskilstunaån-Torshällaån, vilken utgör huvudsaklig
recipient till aktuellt planområde. En utbyggnad inom planområdet innebär att jordbruksmark ersätts med
byggnader och hårdgjorda ytor. Ökningen av hårdgjorda ytor inom området medför att markens förmåga att
infiltrera ytvatten minskar och flödena ökar, vilket kräver fördröjning för att undvika påverkan nedströms.
Dagvattnet föreslås avledas ytligt till nedsänkta grönytor för att renas och fördröjas innan det avleds från
planområdet. Med förslagen dagvattenhantering bedöms påverkan på recipienten bli liten och negativ, men
detaljutformning av dagvattenlösningar behöver utredas vidare. Risken för att planförslaget medför en ökad
översvämningsrisk som ger negativa effekter på byggnader och omgivande miljö bedöms som liten, men
behöver beaktas vid höjdsättning inom området. Översiktligt bedöms även risken för att miljökvalitetsnormerna
för berörda ytvattenförekomster ska påverkas negativt som relativt liten, men ytterligare utredning krävs för att
kunna göra en korrekt bedömning.
Sammantaget bedöms konsekvenserna för områdets vattenförhållanden som små och negativa.
Markförhållanden
Aktuellt område utgörs idag av relativt flack jordbruksmark, ett tidigare bostadsområde och en nedlagd
handelsträdgård där jordlagren främst består av glacial lera. Enligt framtagen geoteknisk undersökning
bedöms planområdet som byggbart och stabiliteten bedöms som tillfredsställande för planerade förhållanden
förutsatt att framtagna grundläggningsrekommendationer efterlevs. I samband med fortsatt planarbete
rekommenderas ytterligare geotekniska undersökningar och grundvattenmätningar för att i detalj kunna
bedöma vilka geotekniska åtgärder som krävs vid byggnation.
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Utbyggnaden bedöms inte medföra risk för spridning av markföroreningar. Då utbyggnaden sannolikt medför
att befintliga markföroreningar vid nedlagd handelsträdgård tas omhand, bedöms detaljplanen medföra små
positiva konsekvenser då föroreningssituationen förbättras.
Kulturmiljö
Planerad utbyggnad innebär att kvarvarande delar av det öppna odlingslandskapet inom planområdet tas i
anspråk för ett större verksamhetsområde, varvid planområdets koppling till det historiska landskapet och
dess agrara historia till stor del försvinner. Samtidigt är områdets odlingslandskap redan tydligt påverkad av
stora trafikleder och angränsande verksamhetsområden, varför förändringen av områdets kulturlandskap
redan påbörjats. Planförslaget bedöms dock som negativt ur kulturmiljösynpunkt då områdets agrara historia
och det historiska landskapet blir ännu svårare att utläsa.
Föreslagen detaljplan innebär även att tre kända fornlämningar en boplats och Torlunda gårdstomt med
intilliggande järnåldersgravar) kan komma att påverkas. Länsstyrelsen anser att dessa fornlämningar måste
undersökas och tas bort genom arkeologisk för- och slutundersökning innan planområdet kan tas i anspråk.
Dialog med Länsstyrelsen har inletts om fortsatt hantering av fornlämningarna.
Sammantaget bedöms konsekvenserna för kulturmiljön blir medelstora och negativa.
Trafikrelaterade frågor (trafik, buller och luftmiljö)
Hur mycket trafik som planområdet kommer att generera är mycket svårt att uppskatta i ett tidigt planskede då
det är okänt hur hårt området kommer att exploateras eller vilka verksamheter som kommer etableras. I
nuläget planeras planområdet som ett logistik- och industriområde. Men då planområdet är beläget nära en
starkt trafikerad väg, väg E20, krävs en stor trafikalstring från planområdet för att ljudnivåerna från trafiken på
väg E20 ska påverkas påtagligt. För arbetslokaler finns endast riktvärden inomhus. Dessa kan alltid klaras
med en fasad utformad enligt ljudnivåkraven i Boverkets byggregler (BBR).
Vid etablering av verksamheter inom området får ljudnivåerna från verksamheterna inte vara störande för
omgivningen. För att säkerställa att riktvärdena för industribuller till omgivande bostäder kommer att klaras bör
en planbestämmelse införas.
Miljökvalitetsnormen (MKN) för kvävedioxid och partiklarhalt klaras med god marginal inom hela planområdet i
nuläget. Erfarenhetsmässigt kan då också slutsatsen dras att även övriga miljökvalitetsnormer klaras med
marginal. MKN kommer även i framtiden underskridas med god marginal.
Transport av farligt gods
Planområdet är avgränsat av två järnvägar (Svealandsbanan och Sala-Oxelösund (TGOJ-banan)) och väg
E20 med avfartsramper, som är primära transportleder för farligt gods. Risknivån har beräknats på olika
avstånd från dessa riskkällor och utifrån detta har rekommenderade säkerhetsavstånd tagits fram.
För väg E20 och järnvägen uppgår skyddsavståndet mellan vägen och industrimark i aktuellt till cirka 30
meter, vilket innebär att riskreducerande åtgärder behöver vidtas. I plankartan anges bestämmelser om
byggnadernas utförande som är i linje med rekommendationerna i upprättad riskanalys.
Naturresurser och skyddade områden
Planområdet omfattas eller gränsar till ett flertal riksintressen för kommunikation enligt 3 kap 8 § miljöbalken i
form av järnvägarna, Eskilstuna kombiterminal och väg E20. Dessa riksintressen ska skyddas mot åtgärder
som kan försvåra åtkomst och nyttjande. Detaljplanen bedöms inte stå i konflikt med riksintresset förutsatt att
verksamheter inom planområdet inte genererar sådan trafik eller medför en hantering av kemikalier och varor
som kan medföra en avsevärd risk (t.ex. explosioner) så att framkomligheten på väg E20 eller järnvägen
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påverkas avsevärt. Vidare måste planerad dagvattenlösning för planområdet utformas så att risk för
översvämning inte föreligger vid skyfall.
De fyra alléerna inom planområdet omfattas av generellt biotopskydd enligt 7 kap 11 § MB. En dispens
gällande biotopskydd kan komma att krävas från länsstyrelsen om alléerna påverkas vid en utbyggnad.
Konsekvenserna bedöms sammantaget bli små och negativa.
Hushållning med jordbruksmark
Aktuellt planförslag innebär att ca 5 hektar aktivt odlad jordbruksmark i form av vallodling kommer tas i
anspråk för utbyggnad av ett verksamhetsområde. Eventuellt finns även en viss risk för att planerad
exploatering av jordbruksmark på sikt kan bidra till att hävden upphör på kvarvarande jordbruksmark i
angränsande områden till följd av minskad lönsamhet när Eskilstuna expanderar i områden kring befintlig
tätort. Planförslaget innebär därmed en konflikt med 3 kap 4 § MB. Kommunen har dock i sin utvärdering av
alternativa lokaliseringar bedömt att planerat verksamhetsområde i direkt anslutning till väg E20, järnvägen
och Eskilstuna kombiterminal är bäst lämpat för planerad utbyggnad samtidigt som Eskilstuna kommun är i
behov av nya verksamhetsområden för logistik och transport. Därmed bedöms planerad utbyggnad vara
väsentligt samhällsintresse då det skapar fler arbetstillfällen och bättre förutsättningar för ett mer differentierat
näringsliv i kommunen, vilket motiverar att en del brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk.
Ianspråktagande av jordbruksmark är en irreversibel åtgärd, men då endast en mindre åkerareal med ett
begränsat värde för rationellt jordbruk tas i anspråk, bedöms föreslagen exploatering av aktuell jordbruksmark
ha små negativa konsekvenser.

Vad är en miljökonsekvensbeskrivning?
När en kommun upprättar en detaljplan eller ett planprogram ska kommunen också göra en miljöbedömning
av planen/programmet, om genomförandet av planen/programmet kan antas medföra betydande
miljöpåverkan.
Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen/programmet så att en hållbar utveckling
främjas. Inom ramen för miljöbedömningen ska kommunen också upprätta en Miljökonsekvensbeskrivning
(MKB), där den betydande miljöpåverkan som planens/programmets genomförande kan antas medföra
identifieras, beskrivs och bedöms.
När en miljöbedömning ska göras, hur processen går till och vad en miljökonsekvensbeskrivning ska
innehålla framgår av kapitel 6 i Miljöbalken.
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1 Inledning
Uppdraget
Uppdraget har inneburit att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till en detaljplan för Hällby 19:1
m.fl. i Eskilstuna kommun. Detaljplanen syftar till att omvandla tidigare bostadsområde samt jordbruksmark
inom planområdet till ett verksamhetsområde för logistik och industri. Områdets läge när väg, järnväg och
kombiterminal möjliggör för en förflyttning av transporter från lastbil till järnväg. Planen berör fastigheterna
Hällby 19:1, 1:88, 2:155, Torlunda 1:20, 1:32, 1:34, 1:35, 1:36, 1:83,1:278 och Rotetorp 2:2. Huvuddelen av
planområdet är i dagsläget inte planlagt, men planområdet berörs i viss mån av tre gällande detaljplaner som
avser huvudmannaskapet för befintliga vägar och gång- och cykelbanan som löper mellan Torestavägen och
Dalhemsvägen samt utbyggnaden av Folkesta industriområde.
Planområdet ligger ca 6,5 km nordväst om Eskilstuna centrum och i direkt anslutning till två järnvägar
(Svealandsbanan och Sala-Oxelösund), väg E20 och Folkesta industriområde och har en areal på cirka 21,2
hektar, se Figur 1.1.
Beställare av uppdraget har varit Eskilstuna kommun, genom planarkitekt Martin Malmgren.

Figur 1.1. Översiktskarta
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Arbetets bedrivande och metoder
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) har upprättats av Norconsult AB. Aktuell projektorganisation består av
personer som både har goda kunskaper gällande MKB:er och den kommunala planprocessen samtidigt som
de har god sakkunskap inom sina respektive fackområden.
Medverkande i MKB-arbetet har varit:
Roll i projektet
Uppdragsledare
Handläggare
Handläggare
Handläggare trafikrelaterade frågor
Handläggare riskrelaterade frågor
GIS-handläggare
Granskare och expertstöd

Namn
Camilla Kylin
Jessica Fälth
Annie Johansson
Anna-Lena Frennborn
Kajsa Jakobsson
Sonja Sandström
Sara Rydbeck

Utbildning/expertis
Mark- och miljövetare
Civilingenjör
Civilingenjör
Civilingenjör
Civilingenjör
Naturgeograf
Biolog

Inför samråd har ett flertal underlagsutredningar tagits fram gällande bl.a. risk, ekosystemtjänster, dagvatten,
markmiljö och arkeologi. Underlagsutredningarna har varierande detaljeringsgrad och geografisk omfattning.
Relevanta resultat från dessa utredningar sammanfattas i MKB:n.
I samband med MKB-arbetet genomfördes även ett platsbesök av Norconsult tillsammans med Eskilstuna
kommun i juli 2021 för att skapa sig en översiktlig bild över planområdet. Bilder och information från
platsbesöket har använts som underlag till MKB:n.
Vidare har annat relevant underlagsmaterial använts vid framtagandet av MKB:n däribland Länsstyrelsens
planeringsunderlag (webbGIS), Artportalen, Skogsstyrelsens underlag om bl.a. nyckelbiotoper och
naturvärden, Riksantikvarieämbetets databas Fornsök, Vattenmyndighetens databas VISS samt kommunens
översiktsplan, grönplan, dagvattenpolicy och annat relevant kommunalt underlag. Använda skriftliga källor har
angivits inom parentes i rapporten och återfinns i referensavsnittet.

Strategisk miljöbedömning
Den 1 januari 2018 genomfördes lagändringar i 6e kapitlet i miljöbalken (MB) och en ny miljöbedömningsförordning (2017:966) trädde i kraft. Enligt den nya lagstiftningen ska en strategisk miljöbedömning
genomföras om upprättandet eller ändringen av en plan eller ett program kan antas medföra betydande
miljöpåverkan. Syftet med den strategiska miljöbedömningen är att tidigt i besluts- och planeringsprocessen
belysa och bedöma miljöeffekterna. Rapporten som upprättas vid en strategisk miljöbedömning utgör själva
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n).
Eskilstuna kommun har genomfört en undersökning av planens miljöpåverkan och gjort bedömningen att det
inte går att utesluta att planförslaget kan medföra betydande miljöpåverkan. Kommunen bedömer därmed att
en strategisk miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning behöver tas fram till detaljplanen (Eskilstuna
kommun, 2020a). Eskilstuna kommun har samrått med Länsstyrelsen i Södermanlands län gällande MKB:ns
omfattning och avgränsning. Länsstyrelsen har lämnat synpunkter både i ett yttrande i december 2020 och via
en maildialog under våren 2021.
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2 Avgränsningar
MKB-arbetet innebär en systematisk behandling av aktuella problemställningar och har utförts utifrån de
principer och den modell som tillämpas av Norconsult AB. För att läsaren ska känna till de viktigaste förutsättningarna, behandlas nedan de olika MKB-avgränsningar som gjorts i denna utredning. De så kallade
miljöaspekterna beskrivs under rubrikerna Nuvarande förhållanden, Konsekvenser och Förslag till åtgärder. I
slutet av rapporten finns även ett särskilt kapitel som rör Miljökvalitetsmål. Beskrivning av ett nollalternativ
ingår också i MKB:n.
Tabell 2.1. Konsekvensskala med färgkodning

KONSEKVENSSKALA
Stora negativa konsekvenser
Medelstora negativa konsekvenser
Små negativa konsekvenser
Inga/obetydliga konsekvenser
Små positiva konsekvenser
Medelstora positiva konsekvenser
Stora positiva konsekvenser

Effekter och konsekvenser för samtliga miljöaspekter som
denna MKB behandlar beskrivs i kapitel 6-12. I kapitel 13 görs
en kort sammanvägd konsekvensbedömning av samtliga
miljöaspekter enligt konsekvensskalan i Tabell 2.1.
Konsekvenserna kan vara såväl negativa som positiva och
omfattar både tillfälliga och bestående konsekvenser som kan
uppstå på kort, medellång eller lång sikt.

Nivåavgränsning
Miljökonsekvenserna har beskrivits med utgångspunkt i detaljplanens detaljeringsgrad och detaljeringsgraden
i de utredningar som använts som underlag. MKB:n inriktar sig främst på miljökonsekvenser som detaljplanen
ger upphov till. Frågan om verksamhetsutveckling och dess inverkan på miljön i stort, så kallade
systemeffekter, är närmast en fråga för mer övergripande studier som kommunens översiktsplan och
behandlas därför inte närmare i denna MKB. Planens förhållande till andra planer beskrivs under kapitel 3.1.

Geografisk avgränsning
Planområdet omfattar ett cirka 21,2 hektar stort område beläget i Folkesta, i nordvästra utkanten av
Hällbybrunn, ca 6,5 km från centrala Eskilstuna. Planområdet avgränsas av järnvägarna Svealandsbanan och
Sala-Oxelösund (kallad TGOJ-banan) som löper parallellt med varandra i sydväst, väg E20 med
avfartsramper i norr och öster samt Torestavägen och Länsväg 900 (Folkestaleden) i öster. Sydost om
planområdet ligger Eskilstuna kombiterminal, en 83 000 m2 stor transportnod med anslutningsväxlar till
Svealandsbanan och en kapacitet på 300 000 TEU/år (Eskilstuna logistik, 2021).
Den norra delen av planområdet utgörs idag av jordbruksmark. I planområdets södra del finns ett tidigare
bostadsområde. I området har det också funnits en handelsträdgård. Efter att handelsträdgården lades ner har
lokala byggföretag haft lager, förvaring och kontorslokaler på platsen. Kommunen har löst in samtliga
fastigheter och såväl handelsträdgården som huvuddelen av tidigare bostäder har rivits eller monterats ned
och endast ett fåtal bebodda bostäder finns kvar i området med så kallade rivningskontrakt, men även dessa
ska rivas inför genomförandet av planen. Utöver dessa finns fyra bostadskluster mellan 50 - 210 meter från
planområdet, vilka alla är separerade från planområdet av en väg och/eller järnväg se Figur 2.1. Längst i
sydost finns även ett mindre område som redan idag utnyttjas som industrimark.
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Figur 2.1 Planområdets avgränsning och placering i förhållande till närmaste belägna bostäder (markerade i rött).
Bostäderna markerade 1 till 4 ligger ca 50, 180, 140 respektive 210 m från planområdet.

Miljökonsekvensbeskrivningen avgränsas geografiskt främst till att gälla planområdet. Ibland ingår även vissa
angränsande områden som kan påverkas av planens genomförande och därmed ligger inom det så kallade
influensområdet. Influensområdet varierar för olika miljöaspekter och vilka områden som bedöms bli
påverkade framgår under beskrivningarna av respektive miljöaspekt.

Tidsmässig avgränsning
MKB:n ska beakta effekter som uppstår på såväl kort, som medellång och lång sikt. Hur långt in i framtiden
bedömningar bör göras - och kan ske med rimligt god förutsägbarhet - varierar beroende på bland annat
planens genomförandetid, annan pågående planering och exploateringstryck. Miljöbedömningen avgränsas till
att beskriva de konsekvenser som uppkommit då området antas vara utbyggt enligt detaljplanens förslag,
vilket uppskattas till år 2028. För vissa aspekter, där så bedöms möjligt och relevant, görs även mer
övergripande analyser av tänkbara effekter och konsekvenser på längre sikt än så.

Behandlade miljöaspekter – ämnesmässig avgränsning
Miljöbedömningen och miljökonsekvensbeskrivningen ska fokusera på relevanta miljöaspekter, det vill säga
de miljöaspekter som kan antas bli påverkade i betydande grad om aktuell detaljplan genomförs. En MKB ska
enligt 6 kap 11 § miljöbalken identifiera, beskriva och bedöma de betydande miljöeffekter som genomförandet
av planen kan antas medföra. Med miljöeffekter avses, enligt 6 kap 2 § miljöbalken, effekter på befolkning och
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människors hälsa, skyddade djur- och växtarter, biologisk mångfald i övrigt, mark, jord, vatten, luft, klimat,
landskap, bebyggelse och kulturmiljö, hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, annan
hushållning med material, råvaror och energi, eller andra delar av miljön. De aspekter som bedömts relevanta
att belysa i MKB:n framgår av Tabell 2.2. Avgränsningen av vilka miljöaspekter som ska behandlas i MKB:n
grundar sig på Eskilstuna kommuns förslag till avgränsning samt Länsstyrelsens yttrande i det
avgränsningssamråd som genomfördes skriftligt under våren 2021. I tabellen ges en kort sammanfattning av
kommunens motivering till utvalda miljöaspekter, vilken inte ska förväxlas med de konsekvensbedömningar
som görs i kapitel 6-12.
Tabell 2.2. Miljöaspekter som behandlas i MKB:n med motivering till bortvalet av miljöaspekter som inte bedömts vara
relevanta i aktuell detaljplan.
Miljöaspekt enligt 6 kap 2 §
miljöbalken
Befolkning och människors hälsa

Behandlas i Motiv till bortval eller läshänvisning
MKB
Ja
Riskfrågor och buller behandlas i kapitel 10 ”Trafikrelaterade frågor”
och kapitel 11 ”Transport av farligt gods”.
Djur- eller växtarter som är skyddade Ja
Behandlas i kapitel 6 ”Naturmiljö”.
enligt 7 och 8 kapitlet miljöbalken
Biologisk mångfald i övrigt
Ja
Behandlas i kapitel 6 ”Naturmiljö”.
Mark, jord, vatten
Ja
Behandlas i kapitel 8 ”Markförhållanden” och kapitel 7
”Vattenförhållanden”.
Luft
Ja
Miljökvalitetsnormer för luft behandlas i kapitel 10”Trafikrelaterade
frågor (buller, trafik, luftmiljö)
Klimat
Ja
Behandlas översiktligt i kapitel 15 ”Berörda miljökvalitetsmål”
Landskap
Nej
Landskapsbilden förväntas inte påverkas i någon större
utsträckning då byggnadshöjden inom planområdet är begränsad
till 22 meter inom majoriteten av området och 15 meter i det mindre
området söder om Folkestavägen. Planerade industriverksamheter
kommer även att ligga i anslutning till befintliga verksamheter och
industri. Påverkan av ianspråktagande av jordbruksmark behandlas
i kapitel 13 ”Hushållning med jordbruksmark”.
Kulturmiljö
Ja
Behandlas i kapitel 9 ”Kulturmiljö”
Friluftsliv
Nej
Området nyttjas ej för rekreation i dagsläget och planförslaget
bedöms ej påverka friluftslivet.
Annan hushållning med material,
Ja
Behandlas i kapitel 13 ”Hushållning med jordbruksmark” samt
råvaror och energi
översiktligt i kapitel 15 ”Berörda miljökvalitetsmål”.
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3 Planområdet i förhållande till andra planer och olika lagskydd
samt studerade alternativ
Förhållanden till andra planer och program
Överlag bedöms planförslaget överensstämma med intentionerna i relevanta planer och program som berör
Eskilstuna kommun. Dessa beskrivs kort nedan.
I gällande översiktsplan utpekas aktuellt planområde som utredningsområde för verksamheter/industri. Den
norra delen av området är utpekat som befintlig jordbruksmark. Området ligger även inom ett så kallat primärt
stråk, ett prioriterat stråk för bebyggelse. Då Eskilstunas tillväxt har överskridit satta prognoser påbörjades en
aktualitetsprövning av gällande översiktsplan under 2016 och det beslutades i september 2017 att
översiktsplanen ska revideras. Översiktsplanens huvudprincip för ny bebyggelse ska enligt prövningen vara att
begränsa stadens utbredning genom att förtäta den inifrån och ut (Eskilstuna kommun, 2016).
Ett förslag på ny översiktsplan har tagits fram, vilket var ute på samråd under perioden juni-september 2019
och på granskning under perioden maj 2020-mars 2021. Arbetet med att sammanställa och bemöta inkomna
synpunkter och förslag pågår. När slutliga justeringar av planförslaget gjorts, kommer kommunfullmäktige att
fatta beslut om att anta den nya översiktsplanen.
Eskilstuna kommuns Årsplan 2021 pekar ut vad kommunfullmäktige vill fokusera på under året. Årsplanen
inkluderar bland annat att kommunen ska säkra förutsättningar för näringslivets tillväxtmöjligheter, bland annat
ska företagsetableringar lockas till Eskilstuna (Eskilstuna kommun, 2020c).

Figur 3.1. Gällande detaljplaner i planområdet.

Mindre delar av planområdet omfattas i nuläget av tre detaljplaner, se Figur 3.1. Detaljplan för Torlunda S:2
del av, m.fl. Folkesta (2010:147-1), som vann laga kraft 2013-12-20, syftar till att överföra huvudmanna-skapet
för befintliga vägar till kommunalt huvudmannaskap och avser endast vägarna inom området. Detaljplan för
Torlunda 1:271 och Hällby 2:186 m.fl. (1364-1), som vann laga kraft 2009-05-28, syftar till att säkerställa en
gång- och cykelbana mellan Torestavägen och Dalhemsvägen. Detaljplan för Folkesta industriområde (1240-
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0), som vann laga kraft 2002-10-22, syftar till att reglera utbyggnaden av Folkesta industriområde (Eskilstuna
kommun 2002, 2009, 2013).

Skyddade områden och andra lagskydd
I Tabell 3.1 finns en sammanställning över de områdesskydd och annan miljölagstiftning som anses relevant
att beakta. Hur förslaget påverkar dessa beskrivs mer i detalj under respektive miljöaspekt i kapitel 6-12.
Tabell 3.1 Skyddade områden och andra lagskydd som råder i programområdet och i dess närhet.
Lagstiftning

Kommentar

Miljökvalitetsnormer
enligt 5 kap MB

Planområdets recipient Eskilstunaån-Torshällaån omfattas av miljökvalitetsnormer för
ytvatten. Närliggande grundvattenförekomst Strömsholmsåsen, Eskilstunaområdet
omfattas av miljökvalitetsnormer för grundvatten. Planförslaget medför en ökning av trafik
och påverkan på luftkvalitet och miljökvalitetsnormerna för luft behöver beskrivas.

Riksintressen
(Miljöbalken 3–4 kap)

Järnvägarna Svealandsbanan och Sala-Eskilstuna-Flen-Oxelösund söder om planområdet
samt väg E20 norr om planområdet utgör riksintresse för kommunikation enligt MB 3 kap
8. Även Folkesta kombiterminal med den anslutande vägen Folkestaleden är av
riksintresse för kommunikation enligt MB 3 kap 8 genom sin betydelse för järnväg,
bangårdar, terminaler m.m.
De fyra alléerna i planområdets sydöstra delar omfattas av biotopskydd (7 kap 11 § MB).
Närmaste naturreservat är Ekbacken (7 kap 4§ MB) och närmaste Natura 2000-område är
Askholmen (7 kap 28§ MB), belägna ca 2,3 respektive 4,1 km från planområdet.
Inom planområdet har rödlistade arter noterats enligt Artportalen, och om arternas
livsmiljöer hotas kan dispens från Artskyddsförordningen krävas. Fördjupade
artinventeringar för att kartlägga förekomsten av dessa fågelarter föreslås.

Områdesskydd
(Miljöbalken 7 kap)
Artskyddsförordningen

Kulturmiljölagen (KML)

Inom planområdet finns tre fornlämningar som skyddas med stöd av 2 kap
Kulturmiljölagen.

Studerade alternativ
I enlighet med miljöbalkens krav ska en MKB innehålla en identifiering, beskrivning och bedömning av rimliga
alternativ med hänsyn till planens syfte och geografiska räckvidd. Eskilstuna kommun har i de övergripande
strategiska dokument som beskrivs i avsnitt 3.1 ovan bedömt området som en lämplig lokalisering för
verksamheter.
Eskilstuna kommun är i behov av nya utbyggnadsområden som främst kan ge plats för fler verksamheter och
transportbehovet förväntas öka. För att kunna frakta stora mängder godsmängder långa sträckor på
energisnål järnväg för att sedan lasta om och transport med bil eller lastbil till lokala företag behövs fler
logistikytor i Eskilstuna kommun (Eskilstuna kommun, 2021).
Kommunen har utpekat aktuellt planområde som ett lämpligt verksamhetsområde främst för dess mycket
strategiska läge i nära anslutning till väg E20, järnvägen och Folkesta kombiterminal, trots att det delvis består
av jordbruksmark och tidigare utgjort ett bostadsområde.
Utöver detta har kommunen valt att avveckla tidigare bostadsområde eftersom området inte anses lämpligt för
bostäder ur ett långsiktigt perspektiv. Detta beror främst på att kommunen sedan slutet av 1990-talet fått in
synpunkter och klagomål från boende angående buller från järnväg, väg och industrier inom området, men
trots åtgärder såsom bullerskydd, ny väganslutning och gång- och cykelförbindelse har boendemiljön inte
kunnat förbättrats i tillräcklig utsträckning. Därför har befintliga bostäder i området köpts upp och har rivits eller
ska rivas inför fortsatt planarbete i området. Vidare anser kommunen att områdets jordbruksmark har ett
begränsat brukningsvärde genom att dess begränsade areal och dess läge som är tydligt avskuret från
närliggande jordbruksmark av omgivande vägar, järnväg och verksamhetsområde, vilket gör det svårt att
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bedriva ett rationellt jordbruk i området. Kommunen bedömer därmed att en utbyggnad av ett
verksamhetsområde som ger ett flertal arbetstillfällen i kommunen är ett viktigt samhällsintresse, vilket i detta
fall väger tyngre än att ta i anspråk jordbruksmark med begränsad areal och isolerat läge (Eskilstuna kommun,
2021b).
Kommunen har utöver aktuellt planområde studerat tre alternativa lokaliseringar för ett nytt
verksamhetsområde. Figur 3.2 nedan visar dessa platsers lokalisering i förhållande till Eskilstuna centrum
samt planområdet. Alternativa lokaliseringar valdes bort av olika skäl, se nedan:
•

•

•

Fastigheten Kafjärdsskogen 1:2, belägen nära Eskilstuna logistikpark, ELP. Området utreddes som
framtida etableringsområde efter medgivande av fastighetsägaren Sveaskog på grund av strategiskt
läge i anslutning till väg E20. Området valdes bort på grund av att det bedömdes för kuperat för att
omvandlingen till industriområde skulle vara ekonomiskt genomförbar samt för att området inte kan
anslutas till järnväg.
Fastigheten Valtomta 1:6, belägen vid väg 56, vägen mot Kvicksund. Markförhandlingar har pågått en
längre tid med ägaren till fastigheten, Prästlönetillgångar, Svenska kyrkan. Området valdes bort då
fastighetsägaren inte vill sälja marken och för att det är svårt att ordna järnvägsanslutning till området.
Del av fastigheten Slagsta 1:1/Torshälla 5:8, belägen söder om Eklund/Ekbackens industriområder,
mellan Eskilstunaån och Västerleden. Området ägs av kommunen och ligger nära viss befintlig
industrietablering. Området valdes bort på grund av översvämningsrisk, dåliga markförhållanden och
ingen möjlighet till järnvägsanslutning.
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Figur 2.2. Alternativa lokaliseringar som studerats av kommunen.

Kommunen gjorde dock bedömningen att aktuellt planområde utgjorde det mest lämpliga
lokaliseringsalternativet till följd av bland annat dess strategiska läge, ägo- och markförhållanden. Därmed
anses utvärderingen av lokaliseringsalternativ för aktuell plan ha genomförts och i detaljplanen beskrivs
endast ett lokaliseringsalternativ.
Under arbetet har även olika förslag till utformning av planområdet diskuterats, bland annat vilka ytor inom
utpekade delområden som ska bebyggas, vilken typ av verksamheter som kan bli aktuella samt placering och
utformning av dessa.
Till följd av ovan alternativutredning kommer endast miljökonsekvenserna av aktuellt planförslag (både
lokalisering och utformning) och av nollalternativet, det vill säga konsekvenserna av att ingen utbyggnad
kommer till stånd, redovisas i denna MKB.
Följande alternativ behandlas i MKB:n:
Nollalternativet

Ingen utbyggnad sker i planområdet.

Huvudalternativet

Utbyggnad av ca 70 000 m2 industri med inriktning mot lager, logistik och
varuhantering enligt föreslagen detaljplan.
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4 Översiktlig beskrivning av planförslaget
Eskilstuna kommun har tagit fram ett förslag på ny detaljplan för aktuellt område vars huvudsakliga syfte är att
omvandla befintlig jordbruksmark samt tidigare bostadsområde till ett logistik- och industriområde. Avsikten är
att utnyttja områdets strategiska läge i anslutning till väg E20, järnvägen och Folkesta kombiterminal och på så
sätt möjliggöra för transporter via järnväg i stället för med lastbil. Av planområdets 21,2 ha planeras ca 15 ha
exploateras. Plankartan ses i Figur 4.1.

Figur 4.1. Plankarta för aktuellt planområde.

Förslaget medger en utbyggnad av ca 70 000 kvadratmeter. Då utformningen av byggrätter och verksamheter
i området är okänd strävar kommunen efter att möjliggöra flexibla byggrätter. Plankartan har utformats för att
möjliggöra ett fåtal storskaliga byggnader, då trenden bland liknande verksamhetsområden går mot större
sammanhängande byggnader. Eskilstuna kommun bedömer att området bör klara av en byggnad som är
500x120 meter, vilket är 60 000 kvadratmeter. Det finns även byggrätt kvar för eventuella mindre byggnader,
men totalt bedöms planområdet kunna rymma ca 70 000 kvadratmeter byggnadsyta. För att skapa goda
förutsättningar för logistik och rangering, dvs. byte från till exempel ett transportmedel till ett annat, har
kommunen bedömt att minst 50 meter breda rangerytor kommer behövas inom området.
Detaljplanen reglerar högsta byggnadshöjd inom planområdet till 22 meter men medger att 30% av byggrätten
kan bebyggas med en totalhöjd om 40 meter för att möjliggöra bebyggelse av ett så kallat höglager.
Parkeringar i området ska i möjligaste mån placeras mot icke-publika utrymmen och förses med
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trädplanteringar och belysningselement som delar upp parkeringsytorna i ”mindre rum” samt utformas med
genomsläppligt material.
Planområdet nås i nuläget med bil via Torestavägen eller Torlundavägen. Torestavägen stängdes av för
genomfartstrafik 2012 till följd av byggandet av en terminal för ankommande godstrafik. Infartsalternativ har
studerats i detaljplanearbetet och Eskilstuna kommun föreslår två infarter; infart via Folkestaleden via
Torestavägen och befintlig infart via Torlundavägen. Inga allmänna gator föreslås inom verksamhetsområdet.
Kommunen anser att Torestavägen bör hållas öppen för att kunna nyttja kopplingen till Folkesta kombiterminal
och ge Trafikverket tillgång till teknikboden som finns inom spårområdet i närheten av gamla Folkesta station.
Gång- och cykelanslutning till området finns i dagsläget från Hällbybrunn på väg 900 via Dalhemsvägen. Till
Eskilstuna centrum finns cykelbana via Folkestaleden. Kommunen avser att behålla denna förbindelse.
Eskilstuna kommun gjorde en entréanalys av Eskilstuna stad i samband med framtagande av pågående
översiktsplan. Planområdet ligger vid stadens västra entré och identifierades i analysen som lämplig för ett
arkitektoniskt landmärke. Ett antal gestaltningsprinciper har därför arbetats fram som underlag till detaljplanen.
Överlag eftersträvar kommunen att skapa en tydlig men flexibel styrning för hur utformningen av planområdet
ska ske. Detta innebär bland annat rekommendationer att fasaden mot väg E20 bör brytas upp genom till
exempel olika höjder, fönstersättning, fasadmaterial och färgsättning, samt information om hur skyltning,
materialval och vägar bör utformas.
Eftersom verksamhetsområden kräver stora ytor med hårdgjord mark är det viktigt att få in grönska i området.
Naturmark har avsatts i detaljplanen längs med väg E20 samt i norr där tidigare trädgård för Torlunda gård
låg. Enligt entréanalysen bör även en trädridå skapas mot väg E20. Vidare föreslås kompensation för
planområdets fyra alléer, vilka sannolikt kommer avverkas, förslagsvis inom det avsatta naturområdet eller
längs med vägar, parkeringsplatser eller annan infrastruktur, vilka även ska förses med dagvattenåtgärder
såsom svackdiken.
Planbeskrivningen och plankartan baseras bland annat på slutsatser från AFRYs (2020) riskutredning, och
specificerar skyddsavstånd till väg och järnväg samt planbestämmelser angående utformning av byggnader i
närheten av järnväg och väg angående t.ex. brandtekniska fönster och utrymningsvägar. Plankartan har även
så kallad ”prickmark” längs med järnvägen. Detta innebär i allmänhet att ytor inom 20-40 m från närmaste
vägkant eller järnväg inte ska utformas så att det uppmuntrar till stadigvarande bebyggelse (Eskilstuna
kommun, 2021).
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5 Beskrivning och bedömning av konsekvenser av
nollalternativet
I en MKB ska de sannolika förändringarna av miljön i framtiden om planen inte genomförs, dvs
”nollalternativet” till planen beskrivas.
I detta fall utgår nollalternativet från att befintliga planer fortsätter gälla. Då majoriteten av området inte är
detaljplanerat innebär det mest troliga nollalternativet att planområdet inte förväntas genomgå några större
förändringar. Nollalternativet är i de flesta fall likvärdigt med hur nuvarande förhållanden i planområdet
beskrivs i MKB:n. Tänkbara alternativa utvecklingar i detta område är att jordbruksmarken fortsatt utnyttjas för
odling, att jordbruksmark och tidigare bostadsområde växer igen och utvecklas till naturmark/skogsmark, eller
att en detaljplan för annan typ av verksamhet tas fram.
Endast vägarna i området samt den sydöstra ”spetsen” av planområdet är detaljplanerat. Detaljplanen för
denna del syftar till att reglera utbyggnaden av Folkesta industriområde. Delområdet är i nuläget detaljplanerat
som industrimark (J) med en lokalgata samt restriktioner på att verksamheter inte får vara störande och måste
byggas 6 meter från tomtgränsen.
Konsekvenserna av nollalternativet bedöms generellt vara obefintliga till små då nuvarande förhållanden ej
påverkas. De miljökonsekvenser som beskrivs i avsnitt 6-13 uteblir. Nollalternativet bedöms t.ex. inte påverka
naturmiljön till följd av att ekosystemtjänster och alléer i området inte påverkas. Trafik, buller och utsläpp till luft
är främst kopplat till ökad trafikmängd inom planområdet. Eftersom nollalternativet inte innebär exploatering av
verksamhetsområden, torde nollalternativet ej medföra en ökning av trafik jämfört med planförslaget, och
således ej påverka buller och luftutsläpp.
Då det detaljplanerade delområdet i sydöstra delen av planområdet i dagsläget redan brukas som
industrimark och inga naturvärden, skyddsobjekt eller vattendrag har identifierats i området, bedöms
nollalternativet här innebära obetydliga eller små konsekvenser. I övrigt förväntas området ej påverkas.
Vidare innebär nollalternativet att en möjlig ökad förflyttning av transporter från väg till järnväg, vilket planen
delvis syftar till, uteblir, vilket är negativt ur klimathänseende.

Varför ett nollalternativ?
Nollalternativet ska beskriva den troliga utvecklingen i området om den föreslagna planen eller
programmet inte genomförs. Bedömningen av planens miljökonsekvenser sker sedan genom att
jämföra planförslagets miljöeffekter med nollalternativets miljöeffekter. En tydlig bild av nollalternativet är därför en förutsättning för att kunna genomföra en miljökonsekvensbeskrivning på ett
bra sätt.
Nollalternativ och nuläge är i många fall ungefär samma sak, men inte alltid. Äldre, gällande planer
som ännu inte genomförts kan till exempel innebära stor skillnad i mellan nuläge och nollalternativ.
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6 Naturmiljö och ekosystemtjänster
Nuvarande förhållanden
Allmän beskrivning av naturmiljön
Planområdet utgörs av öppen jordbruksmark som huvudsakligen utnyttjas för vallodling med en gräs- och
trädbevuxen slänt mot väg E20 i norr. Åkermarken utgör omkring 20–25% av planområdet. Söder om
åkermarken finns ett tidigare bostadsområde med en del vägar som i öster ansluter till Folkestavägen och
avfartsrampen till väg E6. I området fanns tidigare en handelsträdgård. Efter att handelsträdgården lades ner
har lokala byggföretag haft lager, förvaring och kontorslokaler på platsen. Området har köpts upp av
kommunen och husen har till stor del rivits, varför området idag främst består av igenvuxna trädgårdar med
högvuxen gräsvegetation och träd, äldre trädplanteringar kring den tidigare handelsträdgården samt en del
grönytor kring anslutande vägar och järnväg. I området finns även fyra alléer, se Figur 6.1–6.2. Längst i sydost
finns en mindre hårdgjord yta som gränsar till ett handels- och industriområde (Calluna 2020).

Figur 6.1. Kvarvarande bostadshus inom planområdet som ska rivas (vä och mitten) samt åkermark med vallodling (hö)
(Norconsult 2021).

Figur 6.2. Igenväxande mark i områdets sydöstra del där tidigare bostäder och handelsträdgård var belägna (Norconsult
2021).

Enligt genomförd ekosystemanalys och trädinventering (Calluna 2020) har 15 olika delområden med olika
karaktär utpekats i området, se Tabell 6.1 och Figur 6.3. Dock gjordes ingen naturvärdesbedömning av de
olika delområdena.
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Tabell 6.1 Utpekade delområden med olika naturkaraktär inom utredningsområdet (Calluna 2020).

Figur 6.3 Utpekade delområden med olika naturkaraktär inom utredningsområdet (Calluna 2020).
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Tidigare dokumenterade naturvärden
Inom planområdet finns inga dokumenterade naturvärden eller kända områdesskydd enligt befintligt
naturvårdsunderlag, bland annat kommunens grönplan och översiktsplan (Eskilstuna kommun, 2016; 2020b;
Skogsstyrelsen, 2021; Länsstyrelsen 2021).
Närmaste utpekade naturområde utanför planområdet ligger cirka 250 meter sydväst om järnvägen, vilket i
kommunens övergripande grönplan beskrivs som en rullstensås som har ett värde för grön infrastruktur samt
ett område med ”skyddade ytor, inventerade värden och riksintressen”. Inom detta område finns även tre
mindre områden med naturvärdesklass 3 och 4. Ett av dessa områden utpekas även av Skogsstyrelsen
(2021) som ett naturvärde i form av en barrskog (Eskilstuna kommun, 2020b).
I övrigt berörs inte det aktuella planområdet med närmaste omgivning av några tidigare kända områdesskydd
eller naturvärdesobjekt.

Naturvärden och ekosystemtjänster
I samband med detaljplaneringen av området har en ekosystemtjänstanalys, en trädinventering och en
bedömning av spridningsvägar och gröna kopplingar genomförts av Calluna AB i juni och september 2020
(Calluna 2020). Deras utredningsområde omfattade planområdet samt ytterliga mark mellan väg E20 och
avfarten som leder in i rondellen i planområdets nordöstra hörn. I analysen identifierades ekosystemtjänster
och delades in i olika grupper enligt den svenska terminologi som beskrivs i Naturvårdsverkets rapport 6797
som bygger på CICES (Common International Classification of Ecosystem Services), se Tabell 6.2.
Tabell 6.2 Indelning av ekosystemtjänster i aktuellt projekt har delats in i tre kategorier och 14 undergrupper (Calluna,
2020).

Baserat på naturmiljön i planområdet bedömdes att området har främst förmåga att producera följande
ekosystemtjänster:
•
•

nutrition, dvs. matproduktion genom jordbruksmark och fruktträd
reglering av störningar och obehag, såsom bullerreducering genom förekomst av träd och trädrader
samt en gräs- och lupinbevuxen vall närmast väg E20.

Området har även påtaglig förmåga att producera ekosystemtjänsterna:
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•
•
•

reglering av normalflöden och extrema händelser tack vare förekomst av diken och en låg andel
hårdgjord mark som gör att vattenflöden kan omhändertas lokalt
reglering av markens kvalitet tack vare övervägande naturlig, icke hårdgjord mark med förmåga för
nedbrytning, kvävefixering m.m.
atmosfärens sammansättning och förhållanden genom en lokalt avkylande effekt på trädbevuxen
mark, träd som skuggar och skyddar mot UV-ljus samt luftrening från vegetation.

Utifrån detta bedömdes värdeprofilen för området i nuläget ses ut som i Figur 6.4.
I Callunas ekosystemtjänstanalys görs bedömningen att området har hög betydelse för nutrition (Calluna,
2020). Området är dock begränsat i storlek och avskuret från annan jordbruksmark via infrastruktur. Ett längre
resonemang om jordbruksmarken förs i kapitel 13 Hushållning med jordbruksmark.

Figur 6.4 Callunas bedömning av utredningsområdet nuvarande värdeprofil och områdets betydelse för produktion av
ekosystemtjänster. Skalan är kvalitativ och går från obetydlig (0), viss (1), påtaglig (2) till hög (3) (Calluna, 2020).

Baserat på platsbesök samt tillgängliga analyser från Eskilstuna kommun och länets handlingsplan för grön
infrastruktur bedömdes även spridningsvägar och gröna kopplingar till angränsande områden. Planområdet
bedömdes som effektivt avskuret av vägar och järnvägar, varför det inte ingår inte i ett så kallat rekreativt
samband, dvs som en del i en större sammanhängande grönstruktur tillgänglig för allmänheten att vistas och
vandra i. Planområdet ingår inte heller i några kända ekologiska samband och ansluter inte till de värdefulla
tallskogsmiljöer som noterats i Länsstyrelsens kartläggning av grön infrastruktur sydväst om området, varför
det inte kan fungera som ett spridningstråk för tallskog. Däremot ligger planområdet i ett större
odlingslandskap och hyser kvaliteter för arter som trivs i öppen mark (Calluna, 2020).
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Figur 6.5. Inventerade träd i Hällby 19:1 (Calluna, 2020).

Vidare inventerades och mättes 115 träd in (markerade med kryss i Figur 6.5) som uppfyller
Naturvårdsverkets kriterier för särskilt skyddsvärda träd, Callunas kriterier för naturvärdesträd samt träd som
ingår i alléer. Ett tiotal ytterligare träd noterades i området men dessa uppfyllde ej kriterierna för att ingå i
inventeringen. Av de inmätta träden var de dominerande trädslagen 26 lönnar, 21 apelträd och 19 ekar.
Utöver dessa registrerades följande trädslag/arter i fallande antal: sälg, vårtbjörk, hästkastanj, ask, blodbok,
skogslind, knäckepil, tall, sötkörsbär, oxel och en. En del ”trädgårdsarter”, såsom blodbok, blodlönn,
douglasgran och tuja, observerades i området. Av inventerade träd bedömdes fyra träd, tre askar och en oxel,
ha mycket stort bevarandevärde, medan 23 träd bedömdes ha stort bevarandevärde och tre träd som mycket
gamla. Vidare identifierades fyra (4) alléer inom planområdet i form av en dubbelsidig lönnallé i anslutning till
en tidigare husinfart, en delvis dubbelsidig allé med lönn, björk och ek på Torlundavägen, en delvis
dubbelsidig allé av ekar på södra sidan samt lönnar och ett kastanjträd på norra sidan som växer i öst-västlig
riktning på Dalhemsvägen, samt en allé i nord-sydlig riktning på Dalhemsvägen av hästkastanj och en ek, se
Figur 6.6. Utöver detta noterades några trädrader som beskrivs som linjeobjekt då de inte utgör alléer samt ett
stråk med ca 50-tal douglasgranar/-ädelgranar och en rad med ett 20-tal popplar som inte inventerades.
Dessutom noterades en åkerholme i nordvästra delen av planområdet. Både alléerna och åkerholmen är
biotopskyddade, varför dispens från Länsstyrelsen krävs om planförslaget påverkar dessa (Calluna, 2020).
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Figur 6.6. Alléer och trädrader som identifierats i planområdet visas som linjeobjekt, dvs rosa linjer (Calluna, 2020)

Naturvårdsarter
ArtDatabanken har myntat begreppet ”naturvårdsarter”, och beskriver det som ett samlingsbegrepp för arter
som behöver uppmärksammas inom naturvården, dvs. arter som är extra skyddsvärda, antingen genom att
själva vara av särskild vikt eller genom att de indikerar att områden eller naturtyper är särskilt viktiga ur ett
naturvårdsperspektiv. I begreppet ingår i första hand rödlistade arter, fridlysta arter, arter förtecknade i EU:s
art- och habitatdirektiv och signalarter.
Ingen inventering av naturvårdsarter eller sökning i Artportalen genomfördes i samband med Callunas
utredning. Inom ramen för MKB-arbetet har en sökning i ArtDatabankens rapportsystem Artportalen
genomförts och för perioden 2001–2021 har 98 arter rapporterats från lokalen Folkesta, vilken omfattar
planområdet med omnejd. Av dessa är 25 arter rödlistade, medan tio (10) arter omfattas av fågeldirektivets
bilaga 1. Deras bedömda status inom planområdet framgår av Tabell 6.3.
Tabell 6.3 Rödlistade arter samt arter i fågeldirektivets bilaga 1, vilka noterats inom/i anslutning till planområdet.
Art
Sångsvan
Svarthakedopping
Fiskgjuse
Brun kärrhök
Ängshök
Duvhök
Fjällvråk
Pilgrimsfalk
Storspov
Tofsvipa
Fisktärna

Rödlistad Fågeldirektivet Status
Ja
Rastar i omgivningen. Bedöms inte ha någon koppling till
planområdet.
Ja
Förekommer vid dammarna SV planområdet. Bedöms inte ha
någon koppling till planområdet.
Ja
Tillfälligt födosökande vid dammarna SV planområdet. Bedöms inte
ha någon koppling till planområdet.
Ja
Förbiflygande/födosökande i omgivningen. Bedöms inte ha någon
koppling till planområdet.
EN
Ja
Förbiflygande. Bedöms inte ha någon koppling till planområdet.
NT
Möjligen födosökande inom planområdet, men häckar inte.
NT
Förbiflygande. Bedöms inte ha någon koppling till planområdet.
NT
Ja
Förbiflygande. Bedöms inte ha någon koppling till planområdet.
EN
Förbiflygande. Bedöms inte ha någon koppling till planområdet.
VU
Häckar sannolikt i omgivningen, men troligen inte inom
planområdet.
Ja
Förekommer vid dammarna SV planområdet. Bedöms inte ha
någon koppling till planområdet.
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Art
Gråtrut
Fiskmås
Skrattmås
Rapphöna
Trana
Berguv
Hornuggla
Mindre hackspett
Spillkråka
Tornseglare

Rödlistad Fågeldirektivet Status
VU
Vid dammarna SV planområdet. Kan födosöka inom planområdet.
NT
Vid dammarna SV planområdet. Kan födosöka inom planområdet.
NT
Vid dammarna SV planområdet. Kan födosöka inom planområdet.
NT
Bedöms inte ha någon koppling till planområdet.
Ja
Bedöms inte ha någon koppling till planområdet.
VU
Bedöms inte ha någon koppling till planområdet.
NT
Bedöms inte ha någon koppling till planområdet.
NT
Möjligen tillfälligt födosökande inom planområdet.
NT
Ja
Förbiflygande. Bedöms inte ha någon koppling till planområdet.
EN
Födosöker i lufthavet över planområdet, men bedöms inte ha något
direkt koppling till själva landmiljöerna.
Kråka
NT
Kan tänkas födosöka inom planområdet.
Hussvala
VU
Kan tänkas födosöka i lufthavet över planområdet, men bedöms
inte ha något direkt koppling till själva landmiljöerna.
Backsvala
VU
Kan tänkas födosöka i lufthavet över planområdet, men bedöms
inte ha något direkt koppling till själva landmiljöerna.
Törnskata
Ja
Noterad i omgivningen. Bedöms inte ha någon koppling till
planområdet.
Stare
VU
Kan tänkas födosöka inom planområdet.
Björktrast
NT
Kan tänkas födosöka inom planområdet.
Rödvingetrast
NT
Kan tänkas rasta under vår och höst, men nyttjar troligen inte
planområdet i vidare omfattning
Buskskvätta
NT
Kan tänkas häcka inom planområdet.
Svartvit flugsnappare NT
Kan tänkas häcka inom planområdet.
Grönsångare
NT
Troligen inte kopplad till planområdet, utan snarare till skogsmiljöer
i omgivningen.
Ärtsångare
NT
Kan tänkas häcka inom planområdet.
Entita
NT
Noterad vid fågelbord (oklart var) och häckar troligen i närområdet.
Tallbit
VU
Tillfällig i regionen under vinterhalvåret. Bedöms inte ha någon
koppling till planområdet.
Gulsparv
NT
Kan tänkas födosöka och eventuellt häcka inom planområdet.
Grönfink
EN
Kan tänkas födosöka och eventuellt häcka inom planområdet.

Det bör noteras att EU-domstolen nyligen pekat på att samtliga fågelarter berörs av 4 § artskyddsförordningen, dvs. inte endast de arter som omnämns i Tabell 6.3. Därigenom kan en artskyddsutredning
behöva genomföras för att utreda arternas koppling till planområdet och om de kan komma att påverkas av
detaljplanen.
I sydöstra delen av planområdet, precis i utkanten mot Folkesta industriområde har den invasiva arten
blomsterlupin noterats, vilken har mycket hög risk för invasivitet (SE).

Konsekvenser
Planförslaget innebär att jordbruksmark och igenväxande trädgårdar och trädbevuxna ytor inom tidigare
bostadsområde och nedlagd handelsträdgård ersätts av ett verksamhetsområde med stora byggnader och
plana, hårdgjorda ytor. Utbyggnaden medför ingrepp i naturmarken i form av schaktningsarbeten, utfyllnader
och trädavverkning vilket medför stora fysiska ingrepp i områdets naturmiljö och indirekt påverkan genom
bland annat dagvattenpåverkan, förändrade hydrologi- och avrinningsförhållanden och ökad mänsklig aktivitet
som påverkar naturmiljön negativt. Vidare bidrar utbyggnaden även till att öka den barriäreffekt som befintligt
närliggande industriområde och anslutande väg E20 och järnvägare redan ger upphov till. Viss naturmark som
redan idag är tydligt påverkad av anslutande vägar kommer att bibehållas längs med planområdets gränser i
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norr, öster och sydost, vilket är positivt och genom att förstärka naturmiljön i denna zon kan påverkan på
naturmiljön mildras något.
Utifrån genomförda utredningar konstateras att området hyser vissa naturvärden i form av skyddsvärda träd,
förekomst av ekosystemtjänster samt ett flertal naturvårdsarter och deras födosöks- och/eller häckningsmiljöer. Dessa kommer antingen att gå förlorade eller påverkas negativt vid en utbyggnad. Området som
helhet hyser troligen relativt begränsade naturvärden men för att kunna bedöma om och hur utbyggnaden
påverkar eventuella naturvärdesobjekt eller livsmiljöer för naturvärdesarter behöver en kompletterande
naturvärdesinventering göras. Detta gäller särskilt för att kunna bedöma eventuellt behov av en
artskyddsutredning och en dispens från Artskyddsförordningen.
Av genomförda utredningar kan dock konstateras att utbyggnaden medför förlusten av jordbruksmark och
reglerande vegetation samt ökad andel hårdgjorda ytor i området medför en förlust av ekosystemtjänster. De
som Calluna (2020) i sin ekosystemtjänstanalys anser påverkas i hög grad är:
•
•
•
•
•
•

Nutrition
Reglering av störningar och obehag
Reglering av normalflöden och extrema händelser
Upprätthållande av livscykler, skydd av habitat och skydd av genpooler
Reglering av markens kvalitet
Atmosfärens sammansättning och förhållanden

För att motverka eller minimera denna påverkan, alternativt kompensera för förluster av grönstruktur eller
skapa ny grönstruktur, föreslår Calluna (2020) potentiella åtgärder, såsom att anlägga blommande träd och
ängsmarker för att stödja pollinerare, förslagsvis i den närliggande rondellen (i samarbete med Trafikverket)
eller i form av gröna tak med ängsvegetation. De rekommenderar även att minimera andelen hårdgjorda ytor i
möjligaste mån, t.ex. vid utformning av parkeringar och gator samt att bevara rader med avskärmande träd för
att minska buller, damning, synintryck och luftföroreningar. Åtgärder för att bevara vegetation, träd och alléer
öppnar även upp för möjligheten att anlägga grönstråk inom området för att bidra till en bättre arbetsmiljö för
de som arbetar i området genom att stödja mental återhämtning och reducering av stress. Figur 6.7 visar
Callunas bedömning av planens samt potentiella åtgärders påverkan på ekosystemtjänster.
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Figur 6.7 Påverkan av aktuell detaljplan och potentiella åtgärder. Skalan är kvalitativ och går från obetydlig (0), viss (-1),
påtaglig (-2) till hög (-3) (Calluna, 2020.)

Planens konsekvenser på områdets ekosystemtjänster har bedömts som en produkt av värdet i nuläge (Figur
6.4) och planens påverkan (FFigur 6.7). Figur 6.8 nedan visar värdet per ekosystemtjänst samt
konsekvensbedömning från marginella, små, måttliga, stora till mycket stora (Calluna, 2020). Denna visar att
planförslaget bedöms ha mycket stora till stora negativa konsekvenser för ett flertal ekosystemtjänster
(nutrition, reglingar av störningar, vattenflöden och markkvalitet samt atmosfärens sammansättning och
förhållanden) genom exploatering av åker- och naturmark, trädavverkning och ökad andel hårdgjorda ytor.
Genom att genomföra föreslagna åtgärder samt följa föreslaget gestaltningsprogram kan konsekvenserna
dock mildras.
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Figur 6.8. Konsekvenser för ekosystemtjänster, en produkt av värde i nuläget och planens påverkan (Calluna, 2020).

Vid en utbyggnad kommer sannolikt flertalet av områdets träd att avverkas vilket både innebär att ett flertal
skyddsvärda träd samt flera biotopskyddade alléer försvinner, vilket är tydligt negativt från naturmiljösynpunkt.
Dessa utgör även lämpliga födosöks- och/eller häckningsmiljöer för olika naturvårdsarter. För att minimera
denna påverkan bör om möjligt träd med högt bevarandevärde och/eller blommande träd bevaras. Vidare
medför en påverkan på områdets alléer (och befintlig åkerholme) att en dispens från biotopskyddet kommer
att krävas.
Utbyggnaden medför en ökad barriäreffekt genom att ytterligare jordbruksmark och naturmark bebyggs, men
genom att förstärka kvarvarande grönytor längs väg E20 med blommande växter, träd och buskar, lägga ut
död ved och skapa ytor med grus/sand kan viss grön infrastruktur för insekter och fåglar i viss mån bevaras.
Utbyggnaden medför en stor ökning av hårdgjorda ytor i området, men med en lämplig dagvattenhantering
bedöms såväl ökade flöden som ökad föroreningsbelastning kunna hanteras utan att områdets naturmiljö och
nedströms liggande recipienter påverkas negativt. Detta bör dock säkerställas genom att förslagna
dagvattenlösningar naturanpassas och detaljutformas i samråd med biologisk expertis, för att gynna biologisk
mångfald. Förlust av jordbruksmark samt dagvattenhantering och hur det kan påverka miljön beskrivs även i
kapitel 13 respektive kapitel 7.
Konsekvenserna för naturmiljön bedöms som medelstora och negativa.

Förslag till åtgärder
I samband med fortsatt planarbete rekommenderas följande åtgärder:
•
•

En naturvärdesinventering bör genomföras för att bedöma förekomst av såväl naturvärdsobjekt som
naturvårdsarter.
Naturmark längs med väg E20 och Folkestaleden bör behållas för att bevara såväl möjligheter till
infiltration och dagvattenhantering men även för att bevara och förstärka avskärmande vegetation
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•
•

•

(örter, träd och buskar) för att minska buller, damning, synintryck och luftföroreningar genom att
bevara deras reglerande ekosystemtjänster.
Om möjligt bör skyddsvärda träd och alléer bevaras och då bör träd med högsta bevarandevärde ges
särskild vikt i fortsatt planering.
Kompensationsåtgärder för avverkning av såväl skyddsvärda träd som alléer inom området bör
genomföras, förslagsvis inom avsatt naturområde eller längs med nya vägar, parkeringsplatser eller
annan infrastruktur. Dispens från biotopskydd ska sökas hos Länsstyrelsen om borttagning av alléer ej
kan undvikas.
Föreslagna dagvattenlösningar bör naturanpassas och detaljutformas i samråd med biologisk expertis,
för att gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Infiltrerande naturmark nära diken eller där
dagvatten antas ansamlas i avrinningsområdet bör bevaras. Plantering av växter, träd och buskar
samt bevarande av naturmark kan även stödja områdets förmåga för temperaturreglering och dämpa
uppkomsten av urbana värmeöar.
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7 Vattenförhållanden
Nuvarande förhållanden
En dagvattenutredning har upprättats för aktuellt planområdet (WRS, 2020). Informationen nedan är till stor
del baserad på denna utredning. En fördjupad dagvattenutredning pågår men resultatet av denna har inte varit
tillgängligt när denna MKB upprättades.

Befintliga grund-, yt- och dagvattenförhållanden
Planområdet är relativt flackt men vissa höjder och låglänta områden finns där marknivån varierar mellan +16
och +22 meter. Högsta marknivån finns vid en mindre höjdpunkt bestående av urberg i nordöstra delen av
planområdet. Merparten av området lutar mot järnvägen i väster/sydväst, men den östligaste delen av
området lutar österut och den nordligaste delen lutar norrut (WRS, 2020).
Aktuellt planområde ligger i den sydöstra delen av huvudavrinningsområdet Norrström, som inkluderar bland
annat Mälaren och Hjälmaren. Planområdet ingår i avrinningsområdet för vattendraget EskilstunaånTorshällaån, vilken utgör huvudsaklig recipient till aktuellt planområde (WRS, 2020). Eskilstunaån-Torshällaån
är ett cirka 20 km långt naturligt vattendrag med utlopp i Mälaren (VISS, 2021).
Planområdet ingår i ett gammalt dikningsföretag från 1897, se Figur 7.1 nedan. Information om
dikningsföretaget saknas i Eskilstunakartan och det beskrivs inte i framtagen dagvattenutredning, fördjupad
utredning som även omfattar dikningsföretaget pågår dock i skrivandets stund.

Figur 7.1. Karta över dikningsföretag från 1897 som är markerat med lila på kartan.
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Inom planområdet finns tre delavrinningsområden, se Figur 7.2. Delavrinningsområdena har olika
utloppspunkter från planområdet, men vattnet från samtliga delavrinningsområden rinner slutligen i nordlig
riktning till ett dikningssystem norr om väg E20. Avrinningsområde 1 (ARO1) avrinner från planområdet i
sydvästlig riktning för att senare troligtvis passera igenom planområdet för avrinning norrut. Avrinningsområde
2 (ARO2) och 3 (ARO3) avrinner direkt norrut från planområdet. Det har i dagvattenutredningen antagits att
planområdet har fyra utloppspunkter, varav två från ARO1 där vattnet lämnar planområdet och leds ner i
ledning för att sedan ledas in i planområdet på nytt (WRS, 2020).

Figur 7.2. Planområdet med delavrinningsområden, avrinningsvägar och utloppspunkter (WRS, 2020).

Delavrinningsområde 1 har två utloppspunkter från planområdet och delas upp i delavrinningsområde 1A och
1B. ARO1A är störst till ytan och avvattnar framförallt villaområdet, Folkestaleden och parkeringsytan söder
därom. Dagvattnet från ARO1A avleds ytligt och via diken och ett mindre ledningsnät vid villaområdet med
utlopp vid järnvägen i södra delen av planområdet. Dagvattnet från ARO1A leds därefter under järnvägen, för
att sedan avrinna norrut i befintligt dike och ledning parallellt med järnvägen. En pumpstation finns på sträckan
som transporterat vattnet norrut. Vattnets leds därefter tillbaka in i planområdet till ARO1B under järnvägen,
via ledning för att fortsätta i ledning norrut i planområdet. Ledningen mynnar antagligen i planområdets
nordvästra del för att sedan transporteras norrut under väg E20, men ledningens läge är osäkert. Vid fortsatt
utredning behöver ledningens placering, kapacitet och ansvarsfördelning utredas vidare. Eventuellt kan
servitut för ledningssträckan behövas för att säkerställa avrinningen från området (WRS, 2020).
ARO1B avvattnar åkermarkens västra delar via ytlig avrinning och åkerdiken till en punkt i höjd med befintlig
trumma/rör vid järnvägens banvall. Därefter rinner troligtvis dagvattnet från ARO1B till samma ledningssystem
som ARO1A med transport i ledning norrut genom planområdet och för att sedan lämna planområdet norrut
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vid väg E20. Hur vattnet ansluter till den antagna ledningen är inte utrett, men troligtvis sker det via en befintlig
trumma i banvallen (WRS, 2020).
Utbyggnaden av järnvägen och väg E20 kan ha påverkat avledningen av dagvatten från planområdet och i
dagsläget är järnvägens och väg E20:s avvattning vid planområdet inte känd.
Baserat på gamla ortofoton fanns tidigare ett öppet dike i åkermarkens västra del som idag inte är synligt utan
vattnet leds troligtvis i rör eller ledning till det större dikessystemet norr om planområdet (WRS, 2020).
Dagvatten från åkermarkens östra del samt delar av villaområdets norra del ingår i ARO2 och avvattnas i en
trumma vid avfarten till väg E20. Vattnet leds troligtvis vidare till en brunn och vidare via något dike eller
ledning mot dikessystemet norr om planområdet, men avrinningsvägen är inte helt utredd.
ARO3 bedöms avvattna ett mindre område av åkermarken samt vägdiket vid väg E20. Vattnet leds vidare via
en äldre ”stenbro” samt ett kortare öppet dike och betongrör mot och under väg E20. Vattnet leds därefter via
ledning/rör genom åkermarken norr om väg E20 till dikessystemet norrut (WRS, 2020). Kapaciteten i befintliga
diken och ledningssystem är inte klarlagd i dagvattenutredningen.
Eskilstuna kommun har en policy för dagvattenhantering som beskriver kommunens målsättning och strategier
för arbetet med dagvatten inom kommunen. Bland annat anges att en målsättning är att det efter
nybyggnation inte ska avrinna mer dagvatten från exploateringsområdet vid ett 20-årsregn (med tillägg för
klimatfaktor) än innan exploatering (Eskilstuna kommun, 2020).

Miljökvalitetsnormer för ytvatten och grundvatten
Enligt 5 kap 1 § miljöbalken får regeringen för vissa geografiska områden eller för hela landet meddela
föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om det behövs för att varaktigt skydda
människors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på, eller olägenheter för, människors hälsa eller
miljön (miljökvalitetsnormer). Miljökvalitetsnormer (MKN) för ytvatten fastställs i enlighet med EU:s
ramvattendirektiv för vatten genom vattenförvaltningsförordningen (2004:660) samt med stöd av Havs- och
vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2019:25. Miljökvalitetsnormerna uttrycker den kvalitet en
vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå god
ekologisk status eller potential respektive god kemisk status till ett visst år.
Planområdet avrinner till ytvattenförekomsten Eskilstunaån-Torshällaån, se Figur 7.3. Den ekologiska statusen
bedöms som måttlig baserat på övergödning och fysisk påverkan. Den biologiska kvalitetsfaktorn påväxtkiselalger visar måttlig status. Vattendraget har förhöjda fosforhalter och kvalitetsfaktorn näringsämnen
bedöms som otillfredsställande främst genom påverkan från jordbruket, enskilda avlopp och dagvatten från
tätorter. Vattendragets konnektivitet bedöms enligt Vattenmyndigheten vara dålig då vattendraget har barriärer
som fragmenterar vattendraget och hindrar fiskars och bottenlevande djurs rörelsemöjligheter samt hämnar
flödet av näringsämnen, sediment och organiskt material. Miljökvalitetsnormen för Eskilstunaån-Torshällaån är
god ekologisk status till 2039, Tabell 7.1.
Den kemiska statusen för Eskilstunaån-Torshällaån bedöms som ej god. Miljökvalitetsnormen för god kemisk
status till 2027 med undantag för bromerad difenyleter och kvicksilver, då det bedöms saknas tekniska
förutsättningar att uppnå normen. Detta undantag gäller för alla vattenförekomster i Sverige. Halterna av
PBDE och Hg får dock inte öka. Ett undantag i form av tidsfrist till 2021 är satt för PAH:erna antracen,
benso(a)pyrene, flouranten och naftalen, Tabell 7.1.
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Tabell 7.1. Miljökvalitetsnormer för Eskilstunaån-Torshällaån
Grundinformation

Ekologisk status

Kemisk status

EU-ID

Vattenförekomst

Nuvarande

Kvalitetskrav
(MKN)

Nuvarande

Kvalitetskrav
(MKN)*

ID SE
658428153975

EskilstunaånTorshällaån

Måttlig (2017)

God (2039)

Uppnår ej god
(2017)

God (2027)

* Kvalitetskravet är god kemisk ytvattenstatus med undantag för kvicksilver (Hg) och polybromerade difenyletrar (PBDE) samt tidsfrist till
2021 för antracen, benso(a)pyrene, flouranten och naftalen.

Väster om planområdet ligger grundvattenförekomsten Strömsholmsåsen, Eskilstunaområdet. Enligt det
modellerade tillrinningsområdet för grundvattenförekomsten inkluderas i stort hela planområdet i
tillrinningsområdet. Grundvattenförekomsten är en sand- och grusförekomst och har god kvantitativ och
kemisk status, se Figur 7.3. Enligt SGU:s brunnsarkiv finns några brunnar inom villaområdet.

Figur 7.3. Ytvattenförekomsten Eskilstunaån-Torshällaån och grundvattenförekomsten Strömsholmsåsen,
Eskilstunaområdet (VISS, 2021).
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Översvämningsrisk
En skyfallskartering är framtagen för Eskilstuna kommun, baserad på en markavrinnings- och
ledningsnätsmodell (DHI, 2019). I modellen har hänsyn tagits till befintlig ledningskapacitet. I Figur 7.4 visas
beräknat maximalt vattendjup vid ett 100-årsregn med en klimatfaktor på 1,25. Skyfallskarteringen visar att vid
ett 100-årsregn kommer delar av planområdet, i olika grad, översvämmas med stående vatten. Det gäller
framförallt vid de låglänta områdena vid åkermarkens västra del samt vid avfartsväg till väg E20. Lågpunkten
vid Folkestaleden mot järnvägsspåren riskerar även att ha stående vatten vid ett framtida 100-årsregn.

Figur 7.4. Maximalt vattendjup (m) vid 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 (DHI, 2019).

Konsekvenser
Förändringar i yt-, grund- och dagvattenförhållanden
En utbyggnad inom planområdet innebär att jordbruksmark ersätts med byggnader och hårdgjorda ytor. Både
inledande markarbeten och själva utbyggnaden innebär förändringar i områdets avrinningsförhållanden samt
hydrologi. Ökningen av hårdgjorda ytor inom området medför att markens förmåga att infiltrera ytvatten
minskar och flödena ökar, vilket kräver fördröjning för att undvika påverkan nedströms. Hur stor förändringen
av dagvattenflödet blir, beror på hur stor andel hårdgjorda ytor som skapas inom planområdet. Vidare medför
planerad utbyggnad en förändrad markanvändning som innebär att belastningen på recipienterna kommer att
ändra karaktär. Utsläppen av kväve är normalt större från åkermark än från motsvarande yta med
verksamheter. Däremot är utsläppen från fosfor via dagvatten i samma storleksordning som utsläppen från
åkermark. Förutom näringsämnen innehåller dagvatten olika typer av miljöskadliga ämnen som härstammar
från t.ex. tak och vägbeläggning, bilavgaser, drivmedel, korrosion och däckslitage. En utbyggnad kommer att
leda till en ökad belastning eftersom halterna av metaller och andra miljöskadliga ämnen i dagvatten från

n:\107\38\1073876\5 arbetsmaterial\01 dokument\n\mkb torlunda.docx

2021-10-06 | Sida 34 av 77

Miljökonsekvensbeskrivning

för Hällby 19:1 m.fl.
Uppdragsnr.: 107 38 76 Version: 3

verksamhetsområden normalt är högre än i vatten från åkermark. Hur stora utsläppen blir beror på hur stor yta
som hårdgörs, vilken typ av verksamheter, trafikbelastning, materialval samt hur dagvattnet från området tas
omhand innan det når recipienterna.
I framtagen dagvattenutredning baseras genomförda beräkningar av dagvattenflöden och föroreningshalter på
att 15 ha av planområdet exploateras. Då planen är i ett tidigt skede utgår dagvattenutredningen från ett
scenario där den exploaterbara ytan anläggs med 60 % tak och 40 % hårdgjord yta för att visa hur stor andel
av området som kan exploateras utan att äventyra gällande riktlinjer och miljökvalitetsnormer samt ta höjd för
om mindre än 20 % grönyta inte behålls vid en utbyggnad. Kommunens ambition är dock att spara så stor
grönyta som möjligt för att minska flöden och föroreningsbelastning från planområdet (WRS, 2020).
Flödesberäkningar har genomförts före och efter exploatering för de olika delavrinningsområdena med den så
kallade rationella metoden, se Tabell 7.2. I enlighet med Eskilstuna kommuns dagvattenpolicy har flödet
beräknats för ett dimensionerande 20-årsregn och en klimatfaktor på 1,25 har använts. Minsta
dimensionerande varaktighet är 10 minuter. För samtliga avrinningsområden ökar avrinningen efter
utbyggnaden till följd av ökad andel hårdgjord yta.
Vidare har magasinsbehovet beräknats utifrån att flödet ej får öka jämfört med dagens flöde vid ett 20-årsregn.
Det är dock möjligt att kapaciteten hos befintliga ledningar och diken understiger dessa flöden, men denna är
ännu inte klarlagd. För att flödet vid ett 20-års regn inte ska öka efter exploatering krävs en
utjämningskapacitet på totalt cirka 2800 m3 vid ett konstant tappflöde med flödesregulator (dvs att
avtappningen sker med full kapacitet under hela avtappningsfasen). Om flödesregulator ej används krävs ett
magasinsbehov på cirka 3600 m3, se Tabell 7.2.
Då den största delen av dagvattnet från planområdet avleds via utloppspunkten i ARO3 (dagvatten från ARO1
och ARO3) kan det i praktiken vara möjligt att omfördela behovet av magasinsbehov inom ARO1 och ARO3,
vilket i så fall behöver utredas vidare.
Tabell 7.2 Dimensionerande flöde (Q) vid ett 20-årsregn för varje delavrinningsområde inom aktuellt planområde före och
efter exploatering. Flödet är beräknat inklusive klimatfaktor.
Delavrinnings- Avrinningsområde
koefficient φ
före
exploatering

Flöde före
exploatering
Q [l/s]

Avrinningskoefficient φ
efter
exploatering

Flöde efter
exploatering
Q [l/s]

ARO1A
ARO1B
ARO2
ARO3

800
120
130
58

0,67
0,61
0,86
0,86

2100
990
830
490

0,25
0,07
0,13
0,1

Procentuell Magasins Magasinsförändring -volym
volym med
av flöde
utan
flödesflödesregulator
regulator [m3]
[m3]
1580
1130
930
780
660
540
440
370

Förorenings- och närsaltsmängder i dagvattnet före och efter exploatering inom planområdet har beräknats
med beräkningsverktyget Stormtac. Modellen använder sig av markanvändningsspecifika avrinningskoefficienter och schablonhalter för ett flertal markanvändningsslag och vanligt förekommande
dagvattenföroreningar. Därför bör resultaten inte avläsas i exakta tal utan snarare ses som en indikation på
föroreningsbelastning då både beräkningsverktyget och indata inhyser osäkerheter och variationer.
Närings- och föroreningshalter före och efter exploatering redovisas i Tabell 7.3 och Tabell 7.4. Samtliga
halter, undantaget kväve, ökar efter exploateringen. Att halten kväve minskar (däremot ökar mängden) efter
exploateringen beror på en utspädningseffekt då större volymer avrinner efter exploatering. Vidare visas vilket
reningsbehov (%) som krävs för att föroreningsbelastningen inte ska öka jämfört med nuläget (WRS, 2020).
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Tabell 7.3. Närings- och föroreningshalter innan och efter exploatering i kg/år. Fetmarkerade värden motsvarar ämnen
som ökar efter exploatering (WRS, 2020).

Tabell 7.4. Närings- och föroreningshalter innan och efter exploatering i µg/L. Fetmarkerade värden motsvarar ämnen som
ökar efter exploatering (WRS, 2020).

Föreslagna dagvattenlösningar
I dagvattenutredningen föreslås åtgärder på en övergripande nivå för att visa på de arealer och volymer som
krävs för rening och fördröjning av dagvatten för att flödena och föroreningsbelastningen inte ska öka jämfört
med före exploatering, se Figur 7.5.

Figur 7.5. Föreslagna nedsänkta grönytor för fördröjning och rening av dagvatten (WRS, 2020).
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Dagvattnet föreslås avledas ytligt till nedsänkta grönytor för att renas och fördröjas innan det avleds från
planområdet. De nedsänkta grönytorna föreslås anläggas i närhet till respektive utloppspunkt och föreslagen
placering har anpassats till topografin och till områden delar där stående vatten förväntas vid 100-årsregn
enligt skyfallskarteringen.
I Tabell 7.5 redovisas för den area på nedsänkt grönyta som behövs för att uppnå erforderlig magasinsvolym
vid ett 20-årsregn utan flödesregulator. Sett till hela planområdet behövs cirka 7220 m2 nedsänkt grönyta med
ett djup på 0,5 meter för att omhänderta, fördröja och rena dagvattnet. Detta innebär att minst 3,4 % av
planområdets yta måste avsättas till nedsänkt grönyta. Därtill tillkommer ytor för att avleda dagvatten till de
nedsänkta grönytorna.
Tabell 7.5. Magasinsvolym (utan flödesregulator) och area för nedsänkt grönyta för varje delavrinningsområde, beräknat
med 0,5 m djup på nedsänkt grönyta.

De nedsänkta grönytorna föreslås utformas med gräs och underliggande makadamlager med
dräneringsledning i botten. En bräddbrunn bör placeras i släntens kantzon. En principskiss över en nedsänkt
grönyta ses i Figur 7.6.

Figur 7.6. Exempelskiss på en nedsänkt grönyta med djup 0,5 meter.

Grönytor har en god förmåga att fånga upp partikelburna föroreningar och har även en kapacitet att avskilja
lösta föroreningar. Gräsytan behöver underhållas genom gräsklippning och slänternas lutning bör anläggas för
att möjliggöra detta.
Dagvattnet föreslås avledas ytligt genom avrinningsstråk, förslagsvis svackdiken, till de nedsänkta grönytorna.
Ytlig avrinning i svackdiken bidrar till fördröjning och rening av dagvattnet. Omgivande mark höjdsätts med
lutning mot svackdiket för att möjliggöra god avledning. Placering och dimensionering av svackdiken har inte
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föreslagits i dagvattenutredningen, då placering av byggnader ej är bestämt. Vid fortsatta utredningar bör
placering av avrinningsstråk/svackdiken till de nedsänkta grönytorna tillgodoses. Andra typer av lösningar med
öppna/fyllda diken för avledning av dagvatten inom planområdet kan vara ett alternativ till svackdiken, till
exempel makadamdiken.
I Tabell 7.6 ses reningsgraden av föreslagna dagvattenlösningar. Genom att behandla dagvattnet i nedsänkta
grönytor bedöms tillräcklig rening kunna säkerställas så att belastningen efter exploatering inte ökar. Leds
dagvattnet dessutom via svackdiken ökar reningsgraden ytterligare. Men enbart svackdiken ger inte en
tillräckligt hög reningsgrad.
Tabell 7.6. Reningsbehov för näringsämnen och föroreningar i dagvatten inom planområdet och reningsgrad av föreslagna
åtgärder enligt StormTac (WRS, 2020).

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att graden av underhåll av dagvattenanläggningarna i stor utsträckning
påverkar deras reningseffekt, varför kontinuerlig skötsel krävs och ansvarsfördelningen av denna skötsel
måste vara tydlig. Vidare ska man komma ihåg att beräknade föroreningshalter är översiktliga då de baseras
på schablonhalter, varför utformningen av föreslagna dagvattenlösningar behöver detaljstuderas när mer
information finns tillgänglig om utbyggnadernas utformning, placering och höjdsättning, tillgängliga grönytor
med mera. Dagvattenutredningen föreslås därför kompletteras med en uppdaterad beräkning av flöden och
föroreningsbelastning. Hänsyn behöver även tas vid val av byggnadsmaterial för att minimera
dagvattenpåverkan.
Dagvattenanläggningar kräver generellt en anmälan till kommunens miljö- och hälsoskyddskontor enligt 9 kap.
2 § MB samt 13 och 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Miljö- och Hälsoskydd
ansvarar för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken och kan föreskriva villkor och försiktighetsåtgärder.
Planförslaget bedöms ha låg risk för påverkan på grundvattentäkt då området utgörs av glacial lera och har
låg infiltrationskapacitet.

Miljökvalitetsnormer för vatten
För att uppnå god ekologisk status i Eskilstunaån-Torshällaån måste bland annat halterna av näringsämnen
minska. Enligt framtagen dagvattenutredning ska rening av dagvatten säkerställas så att inga ytterligare
näringsämnen tillförs recipienten.
Hittills har inga beräkningar kunnat göras av påverkan från dagvattnet på recipient. I ovan redovisade
dagvattenutredning har endast ett reningsbehov beräknats och slutlig utformning av dagvattenlösningar görs
först i kommande skeden. Valet av dagvattenlösning är avgörande för om framtida planområde kommer att
medföra ökade utgående mängder av näringsämnen och föroreningar till recipient. Först med uppgifter om
valda lösningar och framtida utsläpp från planområdet kan en recipientberäkning genomföras avseende de
fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna (näringsämnen, särskilda förorenande ämnen) ingående i ekologisk
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ytvattenstatus och avseende prioriterade ämnen ingående i kemisk status. Detta krävs för att kunna göra
korrekta bedömningar av om planerad utbyggnad medför en otillåten påverkan på status och
miljökvalitetsnormer i berörda vattenförekomster.
Vidare bör en bedömning av påverkan på ekologisk status, utöver bedömning av fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer och prioriterade ämnen, även omfatta bedömning av de biologiska och hydromorfologiska kvalitetsfaktorer som kan komma att påverkas av planförslaget. I det fortsatta arbetet bör även en samlad bedömning
av planförslagets påverkan på vattenkvaliteten och naturmiljön (tillika kvalitetsfaktorer ingående i
klassificeringssystemet) på nedströms liggande ytvattenförekomster genomföras. Detta för att säkerställa att
planförslaget inte medför en otillåten försämring av status i berörda vattenförekomster genom samverkande
och kumulativa effekter eller sammantaget medför ett äventyr av miljökvalitetsnormerna.
Planförslaget bedöms dock inte medföra någon påverkan på den närmast belägna grundvattenförekomsten
Strömsholmsåsen, Eskilstunaområdet.

Översvämningsrisk
Höjdsättningen av planområdet är i nuläget inte känd. Om nulägets höjdsättning kvarstår bör
skyfallskarteringen beaktas och de områden som riskerar att översvämmas utformas med hänsyn till detta. Ett
alternativ är att höjdsättningen ändras så att dagvattnet leds till andra ytor vilka i så fall behöver utformas med
tanke på att de tidvis kan översvämmas vid kraftiga regn.

Samlad bedömning
Sammanfattningsvis bedöms planförslaget medföra en markant förändring av områdets vattenförhållanden
men med förslagen dagvattenhantering bedöms påverkan på recipienten bli liten och negativ förutsatt att
utformningen av dagvattenlösningar utreds vidare. Risken för att planförslaget medför en ökad
översvämningsrisk som ger negativa effekter på byggnader och omgivande miljö bedöms som liten, men
behöver beaktas i områdets höjdsättning. Samtidigt krävs ytterligare utredningar för att säkerställa att framtida
dagvattenhantering faktiskt inte ska innebära en ökad flödes- och föroreningsbelastning på omgivande miljö
och recipienter. Översiktligt bedöms risken för att berörda ytvattenförekomster ska få en försämrad status som
relativt liten, men det krävs ytterligare utredning för att kunna göra en korrekt bedömning.
Sammanfattningsvis bedöms konsekvenserna för områdets vattenförhållanden som små negativa till följd av
planförslaget.

Förslag till åtgärder
•

•
•
•

•

En kompletterande dagvattenutredning bör tas fram med en uppdaterad beräkning av flöden och
föroreningsbelastning när mer information om områdets utformning, höjdsättning och
exploateringsgrad finns tillgänglig.
Kapaciteten i befintliga diken och ledningssystem behöver utredas vidare för att säkerställa att denna
är tillräcklig för planerat dagvattensystem.
Påverkan på befintligt dikningsföretag behöver utredas vidare, vilket är påbörjat i dialog med
Trafikverket.
Utformning och placering av dagvattenlösningar behöver utredas vidare i förhållande till byggnader,
hårdgjorda ytor och områdets topografi. Om områdets höjdsättning ändras behöver placering av
nedsänkta grönytor anpassas efter det.
Utformning av dagvattenlösningar ska ta hänsyn till tillgänglighet för underhåll.
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•

•

•

•

I det fortsatta arbetet bör en bedömning av påverkan på samtliga kvalitetsfaktorer gällande
miljökvalitetsnormer för ytvatten genomföras för att få en sammanlagd bedömning av påverkan på
miljökvalitetsnormerna från aktuellt planområde på berörda recipienter. Detta för att säkerställa att de
kumulativa effekterna inte medför en negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna.
Planområdets höjdsättning måste studeras vidare i fortsatt arbete för att säkerställa att
översvämningsproblematik undviks och att dagvattenavrinningen sker på önskat sätt. Risken för
översvämning av järnvägen bör särskilt beaktas.
Val av byggnadernas ytmaterial bör uppmärksammas i ett tidigt skede då detta påverkar dagvattnets
karaktär. Särskilda lösningar för dagvattnets fördröjning/transport från hustak etc. kan skapas genom
beläggning med grus, gräs mm.
Anläggningar för dagvattenrening bör anläggas innan markarbetena påbörjas för att säkerställa att
dagvatten under byggtid omhändertas så att belastningen på intilliggande våtmarker och recipienten
inte ökar.
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8 Markförhållanden
Nuvarande förhållanden
Geoteknik
Aktuellt område utgörs idag av relativt flack jordbruksmark, ett tidigare bostadsområde och en nedlagd
handelsträdgård där jordlagren i majoriteten av området består av glacial lera. Det finns en mindre höjdpunkt i
östra delen av området bestående av urberg och viss mark längs spårområdet i syd/sydvästra delen av
området som består av post-glacial lera. Figur 8.1 visar ungefärlig avgränsning av planområdet i förhållande
till SGU:s jordartskarta. Omgivande områden har liknande markförhållanden, men det finns även områden
med post-glacial sand, sandig morän och isälvssediment söder om planområdet, på andra sidan järnvägen
(SGU, 2021).

Figur 8.1. Markförhållanden enligt SGU: s jordartskarta (SGU, 2021) med ungefärligt planområde markerat i svart.

Marknivåerna inom planområdet varierar mellan 16 och 22 m med högsta marknivå vid urbergsområdet i
öster. Merparten av området lutar mot järnvägen i väster/sydväst, men den östligaste delen av området lutar
österut och den nordligaste delen lutar norrut (WRS, 2020).
Tyréns AB genomförde under 2020 en översiktlig geoteknisk undersökning som utredde de geotekniska och
hydrologiska förhållanden inför detaljplaneläggning av tre delområden i Eskilstuna, varav aktuellt planområde
var ett. Jordlagren inom det planområdet består av ett övre lager av 0–1,5 m torrskorpelera ovanpå 0–6,5 m
löst lagrad lera, vilken bedöms som mellansensitiv och som underlagras av 0–3 m silt följt av fast lagrad
friktionsjord på berg. Friktionsjorden har i östra delen av området en mäktighet som varierar mellan 3,5–4,5 m.
I planområdets nordöstra del låg bergets överyta på 5,3–5,5 m under befintlig markyta (Tyréns, 2020).
Grundvattenytan inom planområdet ligger på en nivå på 2,81–315 m under markytan.
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Leran i planområdet är sättningskänslig och bedöms som överkonsoliderad med 10 kPa. Därmed kan den
belastas med 10 kPa, vilket motsvarar lasten från 0,5 m fyllningsmassor (2,0 t/m3), utan att sättningar uppstår.
Små sättningar som kan ses som försumbara kan även förekomma vid belastning inom delområden där
friktionsjord eller enbart torrskorpelera förekommer. Vid lermäktigheter mindre än 2 m bedöms sättningar bli 1
cm för en belastning om 20 kPa och 1 cm per pålastad 10 kPa vid ytterligare tillskottslast. Tabell 8.1 visar
översiktliga sättningsberäkningar för antagna laster inom planområdet. En tillskottslast på 20 kPa motsvarar
en fyllningsmäktighet på 1,0 m (2,0 t/m3) (Tyréns, 2020).
Tabell 8.1 Översiktliga sättningsberäkningar för planområdet.

Risk för skred och ras bedöms inte förekomma inom planområdet, då områdets totalstabilitet för nuvarande
förhållanden är tillfredställande. Erosionsrisken i området bedöms som liten då inga större vattendrag
förekommer inom planområdet.
Enligt radonkartan för Eskilstuna från 1984 (som även ligger till grund för ÖP 2016) ligger aktuellt område inte
inom ett högriskområde för markradon. I översiktsplanen anges kommunens ställningstagande angående
radon och hur planering och exploatering ska ske i hög-/mellanriskområden för radon. Enligt denna framgår
även att övriga områden i kommunen, vilket bland annat innefattar detaljplanområdet, är att betrakta som
normalriskområden (Eskilstuna kommun, 2016).

Förorenad mark
Området är klassat som riskklass 3 (måttlig risk) enligt Länsstyrelsens EBH-karta (Länsstyrelsen, 2021).
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Figur 2. Översikt över potentiellt förorenade områden. Inom planområdet markeras lokaliseringen för den tidigare
plantskolan som riskklass 3. Karta från Södermanlandskartan, Länsstyrelsen i Södermanlands län.

En inventering utförd av Länsstyrelsen 2014 visar att det kan förekomma föroreningar i marken i form av
bekämpningsmedel och tungmetaller från Dalhems handelsträdgård som fanns i området mellan 1917 och
2002 (Eskilstuna kommun, 2021). Vidare har Structor utfört en miljöteknisk markundersökning av
handelsträdgården, där ytliga samlingsprov från egenskapsområden samt stickprov med skruvborrning
samlades in och analyserades. Av dessa visade två stickprov på halter över Naturvårdsverkets generella
riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM), avseende arsenik i två stickprov och zink i ett. Två
grundvattenrör provtogs, men inga förhöjda halter påträffades (Structor, 2017). Miljökontoret har utifrån detta
gjort en bedömning av Structors undersökning och anser att vidare utredningar och åtgärder inte är motiverat
utifrån planerad markanvändning. Däremot behöver massorna transporteras till en godkänd avfallsmottagare
vid framtida mark- och anläggningsarbeten vid provtagningspunkterna (Eskilstuna kommun, 2021).
Markmiljöundersökningar av angränsande områden har även utförts tidigare. Öster om planområdet, i ett
område som idag huvudsakligen ligger inom Torlunda 1:80 och hyser en handelsbyggnad, återfanns i en
översiktlig undersökning från 2005 rivningsrester från bostadsbyggnader men inga halter över riktvärden för
MKM. Sydost om planområdet, där det idag finns en industribyggnad inom Torlunda 1:278, hittades 2007 inga
indikationer på föroreningar eller halter över riktvärden för MKM. Kommunen har, med hänsyn till att marken
ställs om från huvudsakligen känslig markanvändning till mindre känslig markanvändning som
industriändamål, bedömt att utförda undersökningar är tillräckliga för planläggning (Eskilstuna kommun, 2021).

Konsekvenser
Geoteknik
Planförslaget innebär en del markarbeten i form av schaktning, uppfyllnader, viss sprängning och
grundläggning, vilka kräver hänsyn till området geotekniska förhållanden för att möjliggöra plana, hårdgjorda
ytor för industrianvändning.
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Enligt framtagen geoteknisk undersökning (Tyrens 2020) bedöms planområdet som byggbart och stabiliteten
bedöms som tillfredsställande för planerade förhållanden förutsatt att framtagna grundläggningsrekommendationer enligt Figur 8.3 efterlevs. Dessa innebär att i områden med mindre lermäktighet (0–2 m)
samt i områden där torrskorpelera på morän förekommer, kan grundläggning utföras med platta på mark på
fast, lagrad friktionsjord efter utskiftning av lera, alternativt för mindre byggnation på torrskorpefast lera
(rödmarkerat område). I områden med lerdjup på mellan 2 – 4 m kan grundläggning utföras på plintar
alternativt med hjälp av pålgrundläggning i områden där lerdjupen överstiger 3 m. Där lermäktigheten
överstiger 4 m bedöms pålgrundläggning krävas (Tyréns, 2020).

Figur 8.3 Grundläggningsrekommendationer inom planområdet (Tyréns, 2020).

Schaktarbeten bör dimensioneras i projekteringsskedet, då djupare och mer omfattande schaktarbeten kan
kräva stödkonstruktioner. Vidare kan grundvattenproblematik uppstå vid djupare schakt i lera med mindre
mäktighet inom planområdet, varför bottenupptryckning och förekomst av flytbenägna jordarter (silt) bör
beaktas. I samband med VA-ledningsdragningar föreslås ytterligare utredningar av schaktbarhet och
jordlagerförhållanden i samband med projektering och vid markhöjningar över 0,5 m över VA-ledningar
föreslås förstärkt ledningsbädd för att undvika sättningsskador på ledningar.
Vid uppfyllnader inom områden med fastmark och torrskorpelera med moran kan marknivåer regleras fritt,
medan i övriga delar där lösare lagrad lera förekommer, rekommenderas att marknivåerna hålls nära befintliga
marknivåer. Även mindre markhöjningar upp till 0,5 m kan genomföras i områden med löst lagrad lera. Vidare
får tillfällig avsänkning av grundvattennivån ske om varken allmänna eller enskilda intressen inte skadas
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genom erforderlig pumpning. Då marken är sättningskänslig är det viktigt att beakta att en
grundvattensänkning på 1 m motsvarar en tilläggslast på ca 10 kPa.
I samband med fortsatt planarbete rekommenderas ytterligare geotekniska undersökningar och
grundvattenmätningar för att i detalj kunna bedöma vilka geotekniska åtgärder som krävs vid byggnation.
Enligt kommunens översiktsplan ligger planområdet inom ett normalriskområde för markradon, varför ett
radonskyddat utförande av bebyggelsen inte bedöms krävas. Samtidigt rekommenderar framtagen geoteknisk
undersökning att en markradonundersökning ska genomföras för att bedöma vilka skyddsåtgärder som krävs.
Eventuellt bör även befintliga fyllnadsmassor kontrolleras under byggskedet så att dessa inte ger upphov till
förhöjda radonhalter. Generellt bör man vid nybyggnation ha som målsättning att WHO:s riktvärde på 100 Bq/m 3
för inomhusluft ej överskrids.
Under byggtiden kan planerade markarbeten innebära en viss risk för skada på människor och omgivande
bebyggelse men under driftskedet bedöms inga sådana risker uppstå under förutsättning att grundläggning
etc. sker på ett sätt som uppfyller gällande geotekniska säkerhetskrav samt att omgivande hydrologi inte
påverkas negativt. Under förutsättning att arbetena genomförs med erforderliga säkerhetskrav och att
eventuell hydrologisk påverkan minimeras, bedöms detaljplanen ge obetydliga konsekvenser för planområdets
geoteknik.

Förorenad mark
Planerad utbyggnad av logistik och industri medför att planområdet bör klassas som mindre känslig
markanvändning (MKM).
Ett områdes markanvändning styr de aktiviteter som antas förekomma inom aktuellt område och därmed
vilka grupper som exponeras och i vilken omfattning det förväntas ske. Markanvändningen påverkar även
de krav som kan ställas på skydd av markmiljön inom området. Naturvårdsverkets generella riktvärden
beaktar fyra skyddsobjekt; människor som vistas på området, markmiljön inom området, grundvatten samt
ytvatten. Naturvårdsverkets generella riktvärden anger en nivå som ger skydd mot hälso- och miljöeffekter
vid ett flertal förorenade områden.
I riktvärdesmodellen används två olika typer av markanvändning för beräkning av Naturvårdsverkets
generella riktvärden:
•

•

Känslig Markanvändning, KM, där markkvaliteten inte begränsar val av mark-användning. Alla grupper
av människor kan vistas permanent inom området under en livstid. De flesta markekosystem samt
grundvatten och ytvatten skyddas. KM gäller generellt för bostadsmark.
Mindre Känslig Markanvändning, MKM, där markkvaliteten begränsar val av mark-användning till t.ex.
kontor, vägar eller industrier. Exponerade grupper antas vara personer som vistas inom området
under sin yrkesverksamma tid. Barn och äldre antas vistas tillfälligt inom området. Markkvaliteten ger
förutsättningar för mark-funktioner som är av betydelse vid mindre känslig markanvändning.
Grundvatten (på ett avstånd om 200 m) samt ytvatten skyddas.

(Naturvårdsverket, rapport 5976, sep 2009)
Faktaruta Naturvårdsverkets riktvärden för förorenade markområden.

Enligt Miljökontoret och Eskilstuna kommun anses inte vidare utredningar motiverade, men massor vid dessa
provpunkter bör tas om hand vid framtida mark- och anläggningsarbeten. I samband med byggnation behöver
därmed provtagning genomföras och eventuella förorenade massor hanteras på erforderligt sätt och
transporteras till en godkänd avfallsmottagare.
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Utbyggnaden bedöms inte medföra risk för spridning av markföroreningar. Då utbyggnaden sannolikt medför
att de markföroreningar som finns i anslutning till den nedlagda handelsträdgården tas omhand, bedöms
detaljplanen medföra små positiva konsekvenser då föroreningssituationen förbättras.

Förslag till åtgärder
•
•
•
•
•
•

Ytterligare geotekniska undersökningar och grundvattenmätningar krävs när höjdsättning,
byggnadslägen och nivåer för lägsta golv har fastställts för att i detalj kunna bedöma vilka geotekniska
åtgärder som krävs vid byggnation.
Stabilitets- och sättningssituationen ska beaktas och detaljprojekteras vid eventuella förändringar av
planförslaget som medför förändringar som t.ex. fyllning och schaktning som överskrider 0,5 m.
Schaktarbeten bör dimensioneras i projekteringsskedet, då djupare och mer omfattande
schaktarbeten kan kräva stödkonstruktioner.
En radonundersökning bör utföras, främst inom fastmarksområdena, och fyllnadsmassor ska
kontrolleras under byggskedet så dessa inte ger upphov till förhöjda radonhalter.
I samband med byggnation bör provtagning genomföras vid områden med förhöjda föroreningshalter
och eventuella förorenade massor hanteras på erforderligt sätt samt transporteras till en godkänd
avfallsmottagare.
Dagvattenanläggningar med infiltration bör ej anläggas i potentiellt förorenat område, för att undvika
spridning av föroreningar.
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9 Kulturmiljö
Nuvarande förhållanden
Historisk markanvändning
Planområdet är beläget i ett odlingslandskap i utkanten av Eskilstuna. Norr om området ligger jordbruksmark
och i söder och öst befintliga industri- och handelsområden. Området avgränsas av både väg E20 i norr och
järnvägen i sydväst. Järnvägslinjen Sala-Oxelösund, som är ett samlingsnamn på tre sträckor (Sala-Västerås,
Kolbäck-Rekarne och Eskilstuna-Oxelösund), öppnades 1875. Banans södra del, mellan Kolbäck och
Oxelösund, går förbi planområdet och stod klar 1877 som Oxelösund-Flen-Västmanlands Järnväg (OFWJ).
Folkesta station låg även inom planområdet. Den häradsekonomiska kartan i Figur 9.1 visar ungefärlig
lokalisering av planområdet och hur markanvändningen såg ut ca 1900. Området dominerades av
jordbruksmark som genomkorsas av en antal vägar och centralt i området fanns några mindre gårdar.
Folkesta station låg då ungefär i mitten av det aktuella planområdet i anslutning till järnvägen och järnvägen
har huvudsakligen samma sträckning som idag trots att antalet spår och dess utformning har förändrats.
Banan elektrifierades 1954 och byggdes ut till dubbelspår från Eskilstuna till Folkesta i samband med att den
blev en del av Svealandsbanan (Järnväg.net, 2021).

Figur 9.1. Häradsekonomiska kartan från ca 1900 (Torshälla J112-74-12) med ungefärlig lokalisering av planområdet i gult
(Lantmäteriet, 2021a)

Den ekonomiska kartan från 1956 (Figur 9.2) visar att det då även har tillkommit bostäder. Bostadsområdet
bestod som mest av ett 30-tal hus, varav de flesta byggdes på 60-talet. Idag är alla fastigheter inköpta av
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kommunen och de flesta har rivits. Övriga delar av planområdet och stora delar av angränsade områden
bestod av jordbruksmark.
Vid Norconsults platsbesök i juli 2021 var jordbruksmarken i väst gräsbevuxen, området för den tidigare
handelsträdgården vegetationsklätt och fastigheterna som Eskilstuna kommun har köpt upp var mestadels
rivna. Det fanns då två bebodda fastigheter som ej rivits ännu samt ett hus som demonterades för att byggas
upp på annan plats.

Figur 9.2. Ekonomisk karta från 1956 med ungefärlig lokalisering av planområdet i rött (Lantmäteriet, 2021b).

Befintliga kulturhistoriska värden
Planområdet karaktäriseras av det öppna jordbrukslandskapet och igenvuxna trädgårdar i ett tidigare
bostadsområde. Ur ett kulturhistoriskt perspektiv finns vissa värden inom planområdet, i och med att det bidrar
till bilden av det öppna odlingslandskapet. Planområdet är dock till viss del igenvuxet och det öppna
landskapet påverkat av närliggande järnväg, vägar och industriområden.
I samband med rivning av bostäder inom planområdet utförde Arkeologgruppen en arkeologisk undersökning i
form av en schaktningsövervakning vid Torlunda gårdstomt. Eftersom flera byggnader dessutom låg inom och
intill den registrerade gårdstomten beslutade Länsstyrelsen att en arkeologisk undersökning skulle utföras.
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Därför genomförde Statens historiska museer – Arkeologerna en arkeologisk utredning av ett flertal fastigheter
i området som underlag inför utvecklandet av ett verksamhetsområde.
Arkeologernas undersökning omfattade fastigheterna Hällby 19:1, Gunnarskäl 1:4, Torlunda 1:20, 1:31, 1:32.
1:34, 1:35, 1:36, 1:83, 1:95, 1:163 samt Torlunda S:1 och S:4. Inom utredningsområdet undersöktes sex
delområden och inom planområdet påträffades två fornlämningar och en möjlig fornlämning. I Figur 9.3 visas
de områden som undersöktes i utredningen.

Figur 9.3. Objektkarta från Arkeologernas utredning (Arkeologerna, 2020) med planområdet markerat i svart.

Den arkeologiska utredning som Arkeologgruppen genomförde innebar övervakning av rivningen av
grunderna till fyra torpargrunder och tre källare inom Torlunda gamla gårdstomt (objekt 510/Torshälla
162/L1982:6363 i Figur 9.3). Under mangårdsbyggnaden till denna framkom syllstenar från en äldre byggnad
men inga fynd eller annat daterande påträffades. I övrigt hittades inget av arkeologiskt intresse
(Arkeologgruppen i Örebro, 2020).
I Tabell 9.1 finns relevanta objekt i området beskrivna baserat på Arkeologerna och Arkeologgruppens
rapporter.
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Tabell 9.1. Objektsbedömning baserat på arkeologiska utredningar i planområdet (Arkeologerna, 2020; Arkeologgruppen i
Örebro, 2020).
Objektnr

Lämningsbeskrivning

302 /
L2020:10877

Husgrund efter lada, ställvis
synlig stenfot av upp till 1 m
långa tuktade stenar
Boplatsområde beläget på
långsträckt flack förhöjning
av åkermark samt f.d.
tomtmark i öster

303 /
L2020:10882

304

Boplats belägen på krön av
kulle, omsluter Torlunda
bytomt i norr, Torshälla 162
med uppgift om gravhög.

510/Torshälla
162/L1982:636
3

By-/gårdstomt till Torlunda
och Rotetorp med anor från
1300-talet. Karta från 1647
visar gården som
kronohemman.

Arkeologernas rapport
(2020)

Utredningsgrävd med 19
schakt. I den nordvästra
delen påträffades två
kulturlagerytor med bränd
lera, fem stolphål, sintrad
lera/slagg samt en bit
keramik. Sannolikt omfattas
inte hela ytan av
boplatsområde.
Utredningsgrävd med 17
schakt. Uppvisade inte
några förhistoriska
indikationer vid
utredningsgrävningen.
Övrig kulturhistorisk
lämning, bedömd utifrån att
den var bebyggd vid
registreringstillfället. I
samband med
rivning/exploatering kommer
den att bedömas vara
fornlämning och hanteras
som sådan. Tomten var
fortfarande bebyggd vid
utredningstillfället år 2020

511/Torshälla
Uppgift om gravar, belägna
122:1/L1984:77 söder om Torlunda
76
gårdstomt (510/Torshälla
162/L1982:6363). I en
inventering från slutet av
1800-talet beskrivs högarna:
” Den ena 12 steg i diameter
stor och 5 fot hög, den
andra mindre med en därpå
rest liten bautasten.”
(Arkeologgruppen, 2020)

Arkeologgruppens
rapport (2020)

Antikvarisk
bedömning
Övrig
kulturhistorisk
lämning
Fornlämning

Ej
kulturhistorisk
lämning

Undersökningsområde
för Arkeologgruppens
schaktövervakning. Det
framkom syllstenar från
en äldre byggnad under
mangårdsbyggnaden,
dock utan daterande
fynd. I övrigt påträffades
inget av arkeologiskt
intresse.

Fornlämning

I samband med en
Fornlämning
arkeologisk utredning år
2011 inventerades
området igen, men
gravarna återfanns inte
vid denna tidpunkt. De
kan ha förstörts i
samband med ett bygge.

Konsekvenser
Planerad utbyggnad innebär att kvarvarande delar av det öppna odlingslandskapet inom planområdet tas i
anspråk för ett större verksamhetsområde, varvid planområdets koppling till det historiska landskapet och
dess agrara historia till stor del försvinner. Flera moderna byggnader som är upp till 40 meter höga placeras
på dagens öppna jordbruksmark och därmed tar aktuellt område ytterligare ett steg från odlingslandskap till ett
mer tätortsnära område. Samtidigt är områdets odlingslandskap redan tydligt påverkad av stora trafikleder och
angränsande verksamhetsområden varför förändringen av områdets kulturlandskap redan påbörjats.
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Planförslaget bedöms dock som negativt ur kulturmiljösynpunkt då områdets agrara historia och det historiska
landskapet blir ännu svårare att utläsa.
Föreslagen detaljplan innebär även att flera fornlämningar kommer att påverkas, dvs. tre kända fornlämningar,
en boplats och Torlunda gårdstomt med intilliggande järnåldersgravar. Länsstyrelsen har i avgränsningssamrådet för aktuell detaljplan angett att dessa fornlämningar måste undersökas och tas bort genom
arkeologisk för- och slutundersökning innan planområdet kan tas i anspråk. Syftet med dessa är att utvärdera
fornlämningarnas omfattning och bevarandegrad samt ligga till grund för Länsstyrelsens krav på
dokumentation, tillvaratagande av fynd och förmedlingsinsats i samband med de slutliga arkeologiska
undersökningarna. Kommunen har inlett en dialog med Länsstyrelsen om fortsatt hantering av
fornlämningarna, och har skickat in en tillståndsansökan enligt kulturmiljölagen (1998:950) för ingrepp i
berörda fornlämningar.
Konsekvenserna för kulturmiljön bedöms som medelstora och negativa.
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10

Trafikrelaterade frågor (trafik, buller och luftmiljö)
Riktvärden och gränsvärden
Trafikbuller

För verksamheter finns inga riktvärden för ljudnivåer utomhus. Riktvärden för ljudnivåer inomhus för
verksamheter redovisas av olika myndigheter. I Boverkets Byggregler (BBR) anges krav på ljudnivåer
inomhus och ljudisolering i bland annat kontorslokaler som ska uppfylla minst ljudklass C i Svensk Standard
(Boverket, 2011). Svensk standard, SS 25268 (2007), anger krav på inomhusnivåer i olika typer av utrymmen.
För lokaler som avser kontorsarbete, enskilt arbete, samtal eller vila redovisas för ljudnivåklass C följande
gränsvärden avsedda att tillämpas bland annat vid nybyggnation:
•
•

Ekvivalent ljudnivå inomhus
Maximal ljudnivå inomhus

35 dBA
50 dBA

Buller från verksamheter
Naturvårdsverket har tagit fram en handbok för vägledning vad gäller verksamhetsbuller (Naturvårdsverket,
2015). Riktvärdena är avsedda som utgångspunkt och vägledning för den bedömning som ska göras i varje
enskilt fall. Nivåerna bör i normalfallet vara vägledande för bedömning av om buller utgör en olägenhet men
det kan finnas skäl att tillämpa andra nivåer än tabellvärdena, såväl högre som lägre, liksom andra tider.
Nivåerna i Tabell 10.1 avser immissionsvärden vid bostäder, förskolor, skolor och vårdlokaler. De gäller
utomhus vid fasad och vid uteplatser och andra ytor för utevistelse i bostadens närhet. Värdena avser
frifältsvärden eller till frifältsvärden korrigerade värden.
Tabell 10.1 Ljudnivå från industri/verksamhet, frifältsvärde.

Utgångspunkt för olägenhetsbedömning vid bostäder, skolor,
förskolor och vårdlokaler

Leq dag
(kl 06-18)

Leq kväll (kl1822) samt lör-,
sön- och helgdag
(kl06-18)

Leq natt
(kl 22-06)

Lmax natt
(kl 22-06)

50 dBA

45 dBA

40 dBA

55

I de fall verksamhetens buller karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning
av metallskrot och liknande eller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter bör värdena i Tabell 10.1
sänkas med 5 dBA.

Luftföroreningar/miljökvalitetsnormer luft
Miljökvalitetsnormer (MKN) är framtagna för utomhusluft. Dessa omfattar kvävedioxid och kväveoxider,
svaveldioxid, bly, partiklar, kolmonoxid, bensen och ozon. Miljökvalitetsnormerna överskrids i vissa områden
för kvävedioxid och partiklar men sällan eller aldrig för övriga ämnen. En sammanställning av gränsvärdena
för de kritiska luftföroreningarna visas i Tabell 10.2.
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Tabell 10.2. Miljökvalitetsnormer för utomhusluft.
Årsmedelvärde
(µg/m3)

Dygnsmedelvärde (µg/m3)

Timmedelvärde
(µg/m3)

MKN Kvävedioxid

40

60*

90*

MKN Partiklar (PM10)

40

50**

-

*98-percentilvärde

**90-percentilvärde

År 2012 beslutade regeringen om preciseringar och etappmål i miljömålssystemet, miljökvalitetsmålet ”Frisk
luft”. Frisk luft preciseras så att med målet avses att halterna av luftföroreningar inte överskrider lågrisknivåer
för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål.
Riktvärden sätts med hänsyn till känsliga grupper och i Tabell 10.3 redovisas miljökvalitetsmålen för
kvävedioxid (NO2) och partiklar som PM10.
Tabell 10.3. Miljökvalitetsmål för kvävedioxid och partiklar.

MKN Kvävedioxid
MKN Partiklar (PM10)
*98-percentilvärde

Årsmedelvärde
(µg/m3)

Dygnsmedelvärde
(µg/m3)

Timmedelvärde
(µg/m3)

20

--

60*

15

30**

--

**90-percentilvärde

Nuvarande förhållanden
Trafik
Planområdet avgränsas av järnvägarna Svealandsbanan samt Sala-Eskilstuna-Flen-Oxelösund (kallad TGOJbanan) i sydväst, väg E20 med avfartsramper i norr, samt Torestavägen och länsväg 900 i öst. Järnvägarna
består av fyra järnvägsspår varav de två östra är kommunägda industrispår in till Eskilstuna kombiterminal och
ingår i planen.
Trafikförutsättningar för väg E20 och väg 900, väster om Eskilstunavägen, är hämtade från Trafikverkets
trafikflödeskarta. För väg 900 mellan Eskilstunavägen och Folkestaleden gjorde kommunen mätningar år
2018. För Torestavägen har mycket grova antagande av trafiken gjorts av Norconsult.
Tabell 10.4 redovisas trafikmängder vid Trafikverkets senaste trafikmätning 2018 respektive 2015 samt
uppskattade trafikmängder 2021 (uppmätta trafikmängder uppräknade med 1 % per år).
Tabell 10.4. Trafikmängd på omgivande vägar.
Väg

Trafikmängd vid Trafikverkets
senaste räkning
(fordon/årsdygn)

Uppskattad trafikmängd 2021
(fordon/årsdygn)

E20

20 260 [år 2018]

20 900

1 820 [år 2015]

1 900

3 200 [år 2018]

3 300

Ingen uppgift finns

Ingen uppgift finns, antagit 1 000

Väg 900, väster om
Eskilstunavägen
Väg 900, mellan Eskilstunavägen och Folkestaleden
Torestavägen
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Trafikförutsättningar för järnvägssträckan förbi planområdet, sträckan Folkesta – Rekarne, är hämtad från
Trafikverket, se Tabell 10.5.
Tabell 10.5. Sammanställning av trafikförutsättningar år 2021 för järnvägstrafik på sträckan Folkesta – Rekarne
Tågtyp

Hastighet (km/h)

Antal tåg (st)

Längd (m)

Maxlängd (m)

Godståg

160

14,6

616

670

Passagerartåg

160

0,2

291

417

X10-11

160

34,8

105

105

X60

160

28,4

113

210

Övriga

160

3,6

94

210

Trafikbuller
Inom planområdet fanns vid platsbesöket (juli 2021) tre bostadshus varav två har köpts upp av kommunen för
att rivas och ett hus som demonterades för att byggas upp på annan plats. Utöver dessa finns fyra
bostadskluster mellan 50 - 210 meter från planområdet, vilka alla är separerade från planområdet av väg E20
eller järnvägar, se Figur 2.1.
En kartläggning av buller från väg- och spårtrafik har tagits fram av Eskilstuna kommun (2017). Resultatet
redovisas på den så kallade Eskilstunakartan. Figur 10.1 visar ekvivalent ljudnivå och Figur 10.2 maximal
ljudnivå. I figurerna redovisas ljudnivån 2 m över befintlig mark i 5 dBA intervaller.

Figur 10.1. Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark (Eskilstuna kommun, 2021a).

Inom planområdet varierar ekvivalent ljudnivå från 65 dBA närmast väg E20 och järnvägen ner till ca 55 dBA i
mitten av området beroende på bland annat avstånd från vägarna och järnvägen samt områdets topografi.
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Figur 10.2. Maximal ljudnivå 2 m över mark från omgivande vägar. Observera att maximal ljudnivå från järnvägen inte
visas (Eskilstuna kommun, 2021a).

Inom planområdet varierar den maximala ljudnivån från ca 75 dBA närmast vägarna ner till <55 dBA i mitten
av området beroende på bland annat avstånd från vägarna samt områdets topografi. Observera att maximal
ljudnivå från järnvägen inte redovisas i figuren.

Buller från verksamheter
Sydöst om planområdet ligger Eskilstuna kombiterminal, en 83 000 m2 transportnod med anslutningsväxlar till
Svealandsbanan. Inga uppgifter har hittats gällande vilka bullernivåer kombiterminalen alstrar.

Luftföroreningar/miljökvalitetsnormer luft
Längs med stora trafikleder är det främst kvävedioxid och partiklar (PM10), som periodvis förekommer i halter
som överskrider eller riskerar att överskrida föreliggande gränsvärden (MKN). För bedömning av
hälsoeffekterna hos människor som kommer att vistas i planområdet har beräknade halter i första hand
jämförts mot miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar (PM10). Övriga luftföroreningar såsom
kolmonoxid, fina partiklar (PM2,5), svaveldioxid, bensen och bly regleras också av miljökvalitetsnormerna.
Dessa luftföroreningar bedöms ligga långt under miljökvalitetsnormerna vid planområdet.
En kartläggning av luftföroreningar har tagits fram av Eskilstuna kommun (2017). Beräkningarna bygger på
indata från Östra Sveriges luftvårdsförbunds emissionsdatabas för 2013 med emissionsfaktorer och
fordonssammansättning för år 2015. Beräkningarna baseras på utsläpp och mätningar i regionen och halterna
gäller 2 meter ovan mark för ett meteorologiskt normalt år. Beräkningarna ger en översiktlig bild av halterna.
Resultatet redovisas på den så kallade Eskilstunakartan, Figurerna 10.3 A-C visar halterna för kvävedioxid,
års-, dygns-, och timmedelvärde och Figurerna 10.4 A-B visar halterna av partiklar (PM10), års- och
dygnsmedelvärde.
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Figur 10.3A Kvävedioxid, årsmedelvärde (Eskilstuna kommun, 2021a).

Figur 10.3B. Kvävedioxid, dygnsmedelvärde (Eskilstuna
kommun, 2021a).

Figur 10.3C, Kvävedioxid, timmedelvärde (Eskilstuna
kommun, 2021a).

Figur 10.4A. Partiklar (PM10) årsmedelvärde (Eskilstuna
kommun, 2021a).

Figur 10.4B. Partiklar (PM10), dygnsmedelvärde (Eskilstuna
kommun, 2021a).
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I Tabell 10.6 respektive Tabell 10.7 redovisas högst beräknad halt inom planområdet för kvävedioxid
respektive partiklar (PM10) i nuläget enligt Eskilstunakartan.
Tabell 10.6 Högst beräknad halt för kvävedioxid i nuläget.

Årsmedelvärde
Dygnsmedelvärde

Högst beräknad halt
(µg/m3)
5
12

Miljökvalitetsnorm
(µg/m3)
40
60*

20

90*

Timmedelvärde

Miljökvalitetsmål
(µg/m3)
20
Finns inget
miljökvalitetsmål
60*

**90-percentilvärde

Tabell 10.7. Högst beräknad halt för partiklar (PM10) i nuläget.

Årsmedelvärde
Dygnsmedelvärde

Högst beräknad halt
(µg/m3)
15
20

Miljökvalitetsnorm
(µg/m3)
40
50**

Miljökvalitetsmål
(µg/m3)
15
30**

**90-percentilvärde

Figur 10.3 och Figur 10.4 samt Tabell 10.6 och 10.7 visar att miljökvalitetsnormerna klaras med god marginal
både för kvävedioxid och partiklar inom hela planområdet i nuläget. Om MKN klaras för kvävedioxid kan
erfarenhetsmässigt också slutsatsen dras att även övriga miljökvalitetsnormer klaras.

Konsekvenser
Trafik
Ingen trafikutredning har tagits fram i detta skede.
Syftet med detaljplanen är att omvandla områdets jordbruksmark och tidigare bostadsområde till logistik- och
industriområde. Av planområdets 21,2 ha planeras ca 15 ha exploateras. Sannolikt kommer byggnaderna vara
mycket storskaliga. Byggnadshöjden ska begränsas till maximalt 22 meter med högsta totalhöjd 40 meter över
markens medelnivå.
Planbestämmelser med beteckningen ”J”, se Figur 4.1, tillåter all slags produktion, lagring och annan hantering
av varor. Att uppskatta hur mycket trafik olika verksamheter genererar är svårt i ett tidigt skede eftersom det då
är okänt hur hårt området kommer att exploateras eller vilka verksamheter som kommer etableras.
För att kunna få en uppfattning om vilka avstånd som krävs mellan närmaste fasad och väg E20 respektive
Svelandsbanan/TGOJ-banan för att klara riktvärdena för buller har testberäkningar gjorts. För väg E20 har
testberäkningar gjorts vid ökning av trafiken med 1 000–10 000 fordon/dygn, se Tabell 10.8 och vidare i kapitel
10.3.1.
Tabell 10.8. Trafikmängd för testberäkning av buller
Antal fordon/dygn
Nuvarande trafik

20 900

Nuvarande trafik +1 000 fordon/dygn

21 900

Nuvarande trafik +5 000 fordon/dygn

25 900

Nuvarande trafik +10 000 fordon/dygn

30 900
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Beroende på trafikalstringen och hur framtida gatunät kommer se ut kan större vägar inom planområdet komma
att bli relativt trafikerade.

Trafikbuller
Normala treglasfönster dämpar trafikbuller ca 30 dBA. För att klara riktvärdet för ljudnivåer inomhus för
arbetslokaler med normala treglasfönster, krävs att ekvivalenta respektive maximala ljudnivån utomhus är
lägre än 65 respektive 80 dBA vid fasad.
Hur mycket trafik framtida verksamheter inom planområdet kan komma att alstra är oklart, se kapitel 10.3.1
Men då planområdet är beläget nära en starkt trafikerad väg, väg E20, krävs en stor trafikalstring från
planområdet för att ljudnivåerna från trafiken på väg E20 ska påverkas påtagligt. För att få en uppfattning hur
trafikökningar på väg E20 påverkar planområdet har mycket översiktliga bullerberäkningar gjorts för att få en
uppfattning om ungefär hur långt avstånd som krävs mellan väg E20 och närmaste fasad för att klara
riktvärdena med normala treglasfönster utan särskilda bullerskyddsåtgärder. I Tabell 10.9 redovisas resultatet
för tvåvåningshus (5 m över mark). Skyltad hastighet är 100 km/h och andel tung trafik ca 13 %. I de
översiktliga beräkningarna har E20 förutsatts ligga på 1 m bank.
Tabell 10.9. Avstånd från väg E20 som krävs för att klara riktvärdena med normala treglasfönster enligt mycket översiktliga
beräkningar.
Antal fordon/dygn

Avstånd som krävs för klara
riktvärdena inomhus med
normala treglasfönster (m)

Nuvarande trafik

20 900

105

Nuvarande trafik +1 000 fordon/dygn

21 900

110

Nuvarande trafik +5 000 fordon/dygn

25 900

120

Nuvarande trafik +10 000 fordon/dygn

30 900

130

Om verksamhetsbyggnader önskas placeras närmare väg E20 än redovisade avstånd i Tabell 10.9 kan
riktvärdena inomhus klaras med fönster med god ljudisolering.
Väg 900 och Torestavägen har relativt lite trafik och därmed klaras riktvärdet med normala treglasfönster vid
placering av verksamheter ända fram till vägkant.
För att även få en uppfattning om hur järnvägen kan komma att påverka planområdet har mycket översiktliga
bullerberäkningar gjorts. Beräkningarna visar att med nuvarande trafikering på Svealandsbanan/TGOJ-banan
krävs ca 30 m mellan järnvägen och närmaste fasad för att klara riktvärdena med normala treglasfönster utan
särskilda bullerskyddsåtgärder. Om verksamhetsbyggnader önskas placeras närmare kan riktvärdena
inomhus klaras med fönster med god ljudisolering.

Buller från verksamheter
Vid etablering av verksamheter inom området får ljudnivåerna från verksamheterna inte vara störande för
omgivningen. En bestämmelse ”Bullernivån vid befintliga, kringliggande bostäder får inte överstiga 50 dBA,
45 dBA kvällstid, helg etc och 40 dBA nattetid” rekommenderas att föras in som en planbestämmelse.
Trafiken inom området kan komma att ge höga maximala ljudnivåer för arbetslokaler inom verksamhetsområdet. Riktvärden finns dock endast för inomhusnivåer och dessa klaras med fönster med god ljudisolering.
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Luftföroreningar/miljökvalitetsnormer luft
Ingen luftutredning har tagits fram i detta skede.
Vad avser halter av kvävedioxid sker erfarenhetsmässigt en viss minskning över tiden, till följd av den bättre
reningsteknik som successivt införs i bilparken och som sänker de genomsnittliga emissionerna av
kväveoxider från fordonen.
Vad gäller partiklar orsakas partikelhalten till stor del av uppvirvlade partiklar från vägbanan. Om inga
förändringar sker av lagstiftningen beträffande dubbdäcksanvändning förväntas en viss, mindre höjning av
partikelhalterna.
Miljökvalitetsnormerna (MKN) kommer även i framtiden underskridas med god marginal.

Samlad bedömning
Översiktligt bedöms konsekvenserna för de trafikrelaterade frågorna som obetydliga till små negativa. Det är
dock svårt i detta tidiga skede att bedöma hur mycket trafik som planområdet kommer att generera eftersom
man inte vet vilka verksamheter som kommer att etableras. Med tanke på att planområdet ansluter till den
starkt trafikerade väg E20 krävs dock en stor trafikalstring från planområdet för att ljudnivåerna från trafiken på
väg E20 ska påverkas påtagligt. Vidare bedöms gällande riktvärden inomhus för arbetslokaler kunna klaras
med en fasad som utformas i enlighet med ljudnivåkraven i Boverkets byggregler (BBR). Ljudnivåerna från
framtida verksamheter får inte vara störande för omgivningen, vilket bör säkerställas med en
planbestämmelse införs. Miljökvalitetsnormen (MKN) för kvävedioxid och partiklarhalt bedöms klaras med god
marginal inom hela planområdet både i nuläget och i framtiden. Erfarenhetsmässigt kan då också slutsatsen
dras att även övriga miljökvalitetsnormer klaras med marginal.

Förslag till åtgärder
•

En bestämmelse ”Bullernivån vid befintliga, kringliggande bostäder får inte överstiga 50 dBA, 45 dBA
kvällstid, helg etc och 40 dBA nattetid” rekommenderas att föras in som en planbestämmelse.
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11

Transport av farligt gods
Allmänt

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan
orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras på rätt sätt under en transport. Enligt
internationella bestämmelser delas farligt gods in i nio klasser, se Tabell 11.1. Klassificeringen är baserad på
den huvudsakliga fara som ett ämne eller föremål medför.
Tabell 11.1. Klassificering av farligt gods enligt ADR-S (väg) och RID-S (järnväg).
Klass
1

Innehåll
Explosiva ämnen

2

Komprimerade, kondenserade eller
under tryck lösta gaser
Brandfarliga vätskor
Brandfarliga fasta ämnen
Oxiderande ämnen
Giftiga ämnen
Radioaktiva ämnen
Frätande ämnen
Övriga farliga ämnen och föremål

3
4
5
6
7
8
9

Exempel
Massexplosiva varor (dvs.
sprängämnen); fyrverkerier
Brännbara gaser (propan);
giftiga gaser (klor, svaveldioxid)
Bensin, eldningsolja
Kalciumkarbid
Väteperoxid
Arsenik
Radioaktiva preparat för sjukhusen
Olika syror; lut
Asbest

I Plan- och bygglagen (2010:900) framgår att bebyggelsen och byggnaderna ska placeras och utformas inom
planområdet på ett lämpligt sätt med hänsyn till skydd mot uppkomst och spridning av brand, mot trafikolyckor
och andra olyckshändelser. Enligt Miljöbalken (1998:808) ska vid placering av verksamheter även hänsyn tas
till olägenheter för människors hälsa och miljö. Dock finns det inga nationellt fastställda riktlinjer för hur
samhällsplanering ska anpassas till transporter med farligt gods. Länsstyrelsen i Södermanland har tagit fram
rekommendationer utformade för skyddsavstånd från transportled för farligt för olycka typer av
markanvändning (Länsstyrelsen 2015), se Figur 12.1. Enligt dessa ska risker kopplat till farligt gods utredas
inom ett avstånd på upp till 150 meter för att kunna tas hänsyn till dessa i planarbetet.

Figur 11.1. Riktlinjer för skyddsavstånd till transportled för farligt gods. (Länsstyrelsen i Södermanland, 2015)
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Vid bedömning av risknivån inom riskanalyser för den fysiska planeringen skiljer man på individrisk och
samhällsrisk. Individrisken är risken för en person att omkomma i en olycka när denne befinner sig på en
specifik plats i närheten av en riskkälla. Personen antas befinna sig på denna plats under ett helt år. Risken
uttrycks som risken att omkomma i en olycka under det året. Individrisken är ett mått på hur farligt det är på en
viss plats och tar inte hänsyn till hur många människor som kommer att befinna sig på platsen. Samhällsrisken
är ett mått på hur stora olyckor en riskkälla kan orsaka. Detta beror dels på riskkällans farlighet men även på
hur många människor som brukar befinna sig i riskkällans omgivning.
I många fall – främst när det inte finns kommunala krav - tas kriterier för vad som kan bedömas vara en
acceptabel risknivå från rapporten ”Värdering av risk” som tagits fram på uppdrag av dåvarande
Räddningsverket (Räddningsverket ingår numera i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB)
(SRV 1997). I rapporten används en övre och en undre gräns, se Figur 11.2.

Figur 11.2 Risknivåer och gränserna mellan dem (Rtj Storgöteborg, 2004).

Om den övre gränsen överskrids bedöms att risknivån är så hög att den inte kan tolereras. Om risknivån ligger
mellan den undre och den övre gränsen så ska alla rimliga åtgärder vidtas för att minska risknivån. Efter detta
betraktas risknivån som tolerabel. Detta område kallas ALARP-området och representeras av orange område i
Figur 11.2. Om risknivån ligger under den undre gränsen så kan den anses vara acceptabel och inga
ytterligare åtgärder krävs. För individrisken ligger den övre gränsen på 1x10 -5 per år och den undre på 1x10-7
per år. Den undre gränsen ligger under risken att omkomma till följd av naturolyckor, vilket innebär att en
sådan risknivå inte ger en signifikant påverkan på individens totala risknivå. Samhällsrisken presenteras i ett
så kallat FN-diagram där F är den summerade olycksfrekvensen för alla händelser som leder till minst ett visst
antal omkomna: N.

Nuvarande förhållanden
Planområdet är avgränsat av två järnvägar (Svealandsbanan och Sala-Oxelösund (TGOJ-banan)) och väg
E20 med avfartsramper, som är primära transportleder för farligt gods. Utöver de befintliga transportlederna
för farligt gods finns ytterligare en riskkälla identifierad i form av Eskilstuna kombiterminal, belägen söder om
planområdet. På kombiterminalen genomför kraftbolaget EON omlastning av gasol. Tillsammans skapar de tre
transportlederna och kombiterminalen en komplex riskbild för området.
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Riskbilden har utretts i en riskanalys av AFRY (2020). Samtliga farligt gods klasser, frånsett explosiva ämnen,
bedöms gå på järnvägarna och vägen. I riskanalysen för planområdet har både individ- och samhällsrisken
beräknats för samtliga riskkällor. I beräkningarna har prognosåret 2040 använts.
Utifrån underlaget för trafikmängder och fördelningen mellan olika farligt gods klasser identifierades sex
olycksscenarier vilka analyserades vidare:
-

Olycka med explosiva ämnen på E20
Olycka med brandfarlig gas: jetbrand, gasmolnsbrand/explosion och BLEVE på väg och järnväg
Olycka med giftig gas: utsläpp av ammoniak och klorgas på väg och järnväg
Olycka med brandfarlig vätska: pölbrand på väg och järnväg
Olycka med oxiderande ämnen: explosion och brand på väg och järnväg
Olycka med fluorvätesyra på järnväg inkluderas.

Notera att även urspårningsrisker har tagits i beaktning inom riskanalysen. Detta olycksscenario ger
konsekvenser på upp till 15 meter ifrån järnvägen, vilket därför inte antas påverka planområdet.
Denna MKB kommer endast att hänvisa till den genomförda riskanalysen av AFRY. Om ytterligare riskkällor
skulle tillkomma i senare skeden eller att ytterligare transporter av farligt gods tillkommer till befintliga och
kommande verksamheter i området ska dessa hanteras inom berört lagrum till exempel verksamhetens
tillståndsprövningsprocess.

Figur 11.1. Planområdet med angränsande transportlederna för farligt gods markerade i blått, där järnvägarna angränsar i
sydväst och väg E20 i norr. (AFRY 2020, med modifikation)
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Konsekvenser
Resultatet av riskanalysen redovisas för individrisken respektive samhällsrisken nedan.

Individrisk
En sammanfattning av samtliga resultat från beräkningar av individrisken för respektive riskkälla kan ses i
Tabell 11.2. I tabellen presenteras individriskerna med avstånd som kan ses som säkerhetsavstånd för att
kunna uppfylla en acceptabel risknivå vid en utbyggnad inom planområdet.
Tabell 11.2. Sammanfattning av individrisknivåer (AFRY, 2020).

Riskkälla
E20 huvudanläggning
E20 avfartsväg
Järnväg
Planskild korsning
E20/Järnväg
Gasollossning på
kombiterminalen

Avstånd (meter) till
Oacceptabel risk (10-5)
10
13
31

Avstånd (meter) till
ALARP-området
32
15
26
48

Avstånd (meter) till
Acceptabel risk (10-7)
55
35
33
160

100

130

162

Resultatet visar att individrisken skiljer sig stort mellan riskkällorna och skapar tillsammans högst risknivå i
planområdets västra delar där väg E20 och järnvägarna möts, se Figur 11.2. Störst säkerhetsavstånd krävs
runt kombiterminalen och dess hantering av gasol strax sydost om planområdet, men detta område bedöms
inte direkt påverka den tillkommande bebyggelsen.
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Figur 11.2. Individriskkonturer längs riskkällorna. Blått fält markerar individriskkurvor inom vilket säkerhetshöjande åtgärder
bör vidtas för detaljplanen (AFRY, 2020).

Samhällsrisk
För samhällsrisken har flera olika beräkningar genomförts av AFRY i genomförd riskanalys. Det resultat som
gav störst samhällsrisknivå är presenterat nedan i Figur 11.3. Resultatet visar att samhällsrisken inom
planområdet är på en acceptabel nivå. I genomförd känslighetsanalys visas att en förändring i persontäthet
inom planområdet har en påverkan på samhällsrisken, där en allmän ökning av persontätheten ger en allmän
ökning av samhällsrisken. För aktuellt område når dock känslighetsanalysen gällande persontätheten precis
upp i ALARP-nivå. När samhällsrisken är inom ALARP-området kan risknivån tolereras om riskreducerande
åtgärder vidtas. Därmed bör åtgärder övervägas, men åtgärderna ska värderas utifrån dess rimlighet.
Exempelvis utifrån om de är praktiskt genomförbara och om kostnaden för åtgärdernas riskreduktion
överstiger nyttan.
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Figur 11.3. Samhällsrisknivån för undersökt område.

Vid ytterligare beräkningar där gasollossningen exkluderades, är risknivån på acceptabla nivåer. Även
ytterligare undersökning av eventuellt framtida transporter av fluorvätesyra till Outokumpus anläggning i
Torshälla är risknivån att anses som acceptabel.

Samlad bedömning
Resultatet av riskanalysen visar att transporter av giftig och brandfarlig gas, samt fluorvätesyra på järnväg
bidrar mest till risknivån inom planområdet. Olyckor med dessa ämnen har stora konsekvensavstånd medan
det på kortare avstånd är olyckor med brandfarlig vätska som ger störst bidrag till risknivån. Speciellt på väg
E20 där största andel av farligt gods-transporterna utgörs av brandfarlig vätska.
AFRY ger i sin riskanalys rekommendationer för skyddsavstånd, markanvändning och planbestämmelser med
skyddsåtgärder (AFRY, 2020).
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Störst risknivå inom planområdet bedöms vara vid korsningen mellan järnvägen och väg E20 i planområdets
norra del. Från korsningen rekommenderas ett skyddsavstånd om 150 meter för att inga riskreducerande
åtgärder ska behövas, vilket upprätthålls i aktuellt planförslag.
För väg E20 och järnvägen uppgår skyddsavståndet mellan vägen och industrimark i aktuellt planförslag till
cirka 30 meter, vilket innebär att riskreducerande åtgärder behöver vidtas. I plankartan anges följande
riskreducerande åtgärder:
•
•

Inom 40 meter från järnvägsräls eller vägkant där farligt gods transporteras ska fasader utformas i
obrännbart material och lägst brandteknisk klass EW30.
Inom 50 meter från järnvägsräls eller 60 meter vägkant där farligt gods transporteras ska
utrymningsvägar och eller entré placeras bort från järnväg och väg. Friskluftsintag ska placeras på tak
eller bort från järnväg och väg.

De bestämmelser som anges i plankartan är i linje med de rekommendationer som läggs fram i upprättad
riskanalys (AFRY, 2020).
Sammantaget bedöms konsekvenserna med avseende på risk bli små och negativa.
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12 Naturresurser och skyddade områden
De skyddade områden som behandlas här är främst sådana som kan bedömas som miljö- och
bevarandeintressen enligt 3, 4 och 7 kap. Miljöbalken (MB) och som ligger i direkt anslutning till planområdet.
Undantaget är jordbruksmark vilket presenteras separat i kapitel 13. Beskrivningarna av nuvarande
förhållanden och konsekvenser görs endast på en övergripande nivå för hela programområdet.

Nuvarande förhållanden
Planområdet omfattas eller gränsar planområdet till ett flertal riksintressen för kommunikation enligt 3 kap 8 §
miljöbalken i form av järnvägarna, Eskilstuna kombiterminal och väg E20. Dessa riksintressen ska skyddas
mot åtgärder som kan försvåra åtkomst och nyttjande.
Järnvägen söder om området innefattar Svealandsbanan och järnvägslinjen Sala-Eskilstuna-Flen-Oxelösund
(TGOJ-banan), vilka utgör riksintresse för järnväg. Svealandsbanan trafikeras främst av persontåg och är
anpassad för snabbtågstrafik men även en viss del godstrafik förekommer, bland annat längs sträckan utmed
planområdet. TGOJ-banan följer Svealandsbanans sträckning förbi planområdet och trafikeras främst av
godståg men även persontrafik på delar av banan, bland annat förbi planområdet.
Eskilstuna kombiterminal, en transportnod som sammankopplar transporter via väg, järnväg och hamnar,
ligger sydost om planområdet och utgör riksintresse för järnväg, bangårdar, terminaler m.m. Då Folkestaleden
öster om planområdet ansluter till Eskilstuna kombiterminal utgör även den ett riksintresse. Folkesta
industriområde har en strategisk betydelse för transportnäringen och det förväntas ske en ökning av
transportbehovet och därmed ökade ytor för logistik. Enligt planförslaget kan området för logistik vid Eskilstuna
kombiterminal utvidgas åt nordväst (Eskilstuna kommun, 2021).
Även väg E20 norr om planområdet utgör ett riksintresse för vägnätet. Vägen ingår i det nationella
stamvägnätet som är fastställt av riksdagen och är därmed av särskild nationell betydelse. Sträckorna MalmöGöteborg samt Örebro-Stockholm (som innefattar sträckan förbi planområdet) ingår även i det av EU
utpekade Trans-European Transport Network, TEN-T vilket innebär att vägen är av särskild internationell
betydelse (Trafikverket, 2021). Väg E20 är också en del av det utpekade kollektivtrafiknätet för sträckorna Tpl
Brändåsen – Örebro, Arboga – Kungsör och Råbyhed – Eskilstuna och ingår i det utpekade arbetspendlingsnätet. Den är dessutom utpekad som särskilt betydelsefull för dagens godstransporter och är en
rekommenderad transportväg för farligt gods (se kapitel 11).
De fyra alléerna inom planområdet (Calluna, 2020) omfattas av generellt biotopskydd enligt 7 kap 11 § MB. En
dispens gällande biotopskydd kan komma att krävas från länsstyrelsen om alléerna påverkas vid en
utbyggnad.
I övrigt finns inga andra skyddade områden eller områden som omfattas av skyddsbestämmelser enligt 3, 4
och 7 kap. MB.

Konsekvenser
Planområdet ligger inom influensområdet för riksintresset väg E20 och järnvägslinjerna Svealandsbanan och
Sala-Eskilstuna-Flen-Oxelösund och därmed kan planerad utbyggnad eventuellt anses vara en åtgärd som
försvårar utnyttjandet av vägen och järnvägen. Trafikverket anger 30 meter som ett generellt skyddsavstånd
från järnväg inom vilket ny bebyggelse inte bör tillåtas (Trafikverket, 2021). Ett sådan avstånd möjliggör för
underhåll och en viss utveckling av järnvägsanläggningen. Detaljplanen bedöms inte stå i konflikt med
riksintresset, förutsatt att verksamheter inom planområdet inte genererar sådan trafik att framkomligheten på
väg E20 eller järnvägen påverkas avsevärt. Detta förutsätter vidare att verksamheterna inte omfattar en
hantering av kemikalier och varor som kan medföra en avsevärd risk (t.ex. explosioner) för påverkan på
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riksintresset. Vidare måste planerad dagvattenlösning för planområdet utformas så att risk för översvämning
inte föreligger vid skyfall. Under byggtiden måste även planerad sprängning ske på sådant sätt att arbetena
inte riskerar framkomligheten på väg E20 eller järnvägen.
De biotopskyddade alléerna kommer sannolikt att behöva avverkas för att kunna möjliggöra planerad industrioch logistikverksamhet inom planområdet. Därmed kommer en dispens gällande biotopskydd att krävas från
Länsstyrelsen enligt 7 kap 11 § MB.
Sammantaget bedöms konsekvenserna för berörda skyddade områden bli små och negativa.

Förslag till åtgärder
I samband med fortsatt planarbete rekommenderas följande åtgärder:
•

•
•

I samband med eventuella kommande tillståndsprocesser för framtida verksamheter bör risker
gällande trafik, kemikaliehantering etc. utredas för att säkerställa framkomligheten på väg E20 och
järnvägen inte påverkas vid en utbyggnad.
Risken för översvämning av järnvägen bör eventuellt studeras i fortsatt planarbete.
Eventuella risker med sprängningsarbeten, andra markarbeten och generellt under byggtiden bör
utredas för att säkerställa att riksintressen i området ej påverkas under byggtiden.
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13

Hushållning med jordbruksmark
Nuvarande förhållanden

I Sverige har vi knappt 2,6 miljoner hektar åker och 0,4 miljoner hektar betesmarker. Arealen minskar varje år.
De sämre markerna blir ofta skog, medan god jordbruksmark försvinner för att bli vägar, byggnader eller något
annat som innebär att marken inte kommer att kunna odlas igen. I framtiden beräknas den svenska
jordbruksmarken bli än mer värdefull än idag, när globala klimatförändringar, som havsnivåhöjningar och
ökenspridning, minskar tillgången på jordbruksmark i många länder (Jordbruksverket, 2021a). Denna trend
finns även i Eskilstuna kommun.
Eskilstuna kommun är i behov av nya utbyggnadsområden som främst kan ge plats för fler verksamheter.
Transportbehovet förväntas öka. För att kunna frakta stora mängder godsmängder långa sträckor på
energisnål järnväg för att sedan lasta om och transportera med bil eller lastbil till lokala företag behövs fler
logistikytor i Eskilstuna kommun (Eskilstuna kommun, 2021). Vid utredning av alternativa placeringar för
industrimark utreddes ytterligare tre platser som möjliga alternativ; Kafjärdskogen 1:2, Valtomta 1:6, del av
Slagsta 1:1/Torshälla 5:8. Figur 3.2 visar dessa platsers lokalisering. Alternativen beskrivs i avsnitt 3.3 och
valdes bort, på grund av bland annat brist på möjligheter till järnvägsanslutning, översvämningsrisk,
markförhållanden och svårigheter att köpa marken.
Marken i aktuellt planområde består delvis av jordbruksmark men har ett mycket strategiskt läge i nära
anslutning till väg E20, järnvägen och Folkesta kombiterminal, vilket innebär att denna typ av verksamhet och
utökning är mycket svår att tillgodose på annan plats i kommunen. Ungefärlig omfattning av jordbruksmarken i
området kan ses i Figur 13.1.

Figur 13.1. Ungefärlig placering av jordbruksmarken i planområdet.
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Kommunen har sedan slutet av 1990-talet fått in synpunkter och klagomål från boende angående buller från
järnväg, väg och industrier i planområdet. Trots åtgärder såsom bullerskydd, ny väganslutning och gång- och
cykelförbindelse för att förbättra boendemiljön anses området inte lämpligt för bostäder ur ett långsiktigt
perspektiv. Därför har dessa bostäder köpts upp och har rivits eller ska rivas inför det fortsatta planarbetet i
området. Då jordbruksmarken i väst är avgränsad av både väg och järnväg är den avskuren från närliggande
jordbruksmark och dess begränsade areal gör att kommunen anser att produktionskapaciteten inte är
tillräckligt stor för att förhindra att jordbruket tas ur drift och ersätts med verksamheter. Att kunna möjliggöra för
verksamheter och i förlängningen arbetstillfällen väger i detta fall tyngre än att ta jordbruksmark med
begränsad areal och komplicerat läge i anspråk för logistik och industri (Eskilstuna kommun, 2021).

Figur 13.2. Jordbruksmarken och dess närhet till väg E20.

Figur 13.3. Jordbruksmarken och dess närhet till järnvägen

Jordbruksmarken utgör ungefär 5 hektar av planområdet och brukas i dagsläget aktivt som åkermark i form av
vallodling av en privatperson som arrenderar marken från kommunen, se Figur 13.2-13.3. Åkermarken inom
planområdet var tidigare en del av ett större sammanhängande jordbruksområde, men skars av från
omgivande jordbruksmark i samband med anläggandet av väg E20. Vidare har tidigare tillfartsväg till
jordbruksmarken under väg E20 tagits bort i samband med utbyggnaden av de kommunala järnvägsspåren
som leder in till kombiterminalen sydost om planområdet (Eskilstuna kommun, 2021b). Detta ökar områdets
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isolering från övrig jordbruksmark och nuvarande tillfartsväg är via Torlundavägen och Folkestaleden. Det
bidrar även till att försvåra ett rationellt brukande av åkermarken inom planområdet. Dessutom har anslutande
jordbruksmark i öster och söder tagits i anspråk för bland annat ett verksamhetsområde med en kombiterminal
och kommunala järnvägsspår. Därmed har omvandlingen av tidigare jordbruksmark till tätortsnära bebyggelse
i anslutning till Eskilstuna skett successivt under en längre period och utgjort en del av tätortens urbana
utveckling.
Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på
ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Att ta jordbruksmark i
anspråk för exploatering för byggnader och vägar är i princip oåterkalleligt då det medför stora ingrepp i
jordmånen, varför exploatering av jordbruksmark endast bör ske efter noga övervägande kring jordbruksmarkens brukningsvärde, om exploateringen är av väsentligt samhällsintresse och om exploateringen inte kan
ske på annan mark. Enligt Jordbruksverket bör inte den 10-gradiga klassificeringsskalan för jordbruksmark
från 1971, baserad på avkastningsnivåer, längre användas som planeringsunderlag för bedömning av
brukningsvärd jordbruksmark. Vidare anses det inte heller finnas ett behov av sådan klassning av
jordbruksmarken som brukningsvärd då även mark med en mycket låg avkastning ska anses vara
brukningsvärd. Därmed kan i princip all jordbruksmark som aktivt brukas tolkas som brukningsvärd enligt 4
kap 3 § MB (Jordbruksverket, 2021b). Därmed kan jordbruksmarken inom planområdet anses utgöra
brukningsvärd jordbruksmark då markens beskaffenhet med ett bibehållet matjordslager är lämpad för odling
och området är aktivt brukat idag, även om dess stads- och trafiknära läge påverkar brukningsvärdet negativt.

Konsekvenser
Aktuellt planförslag innebär att ca 5 hektar aktivt odlad jordbruksmark i form av vallodling kommer tas i
anspråk för utbyggnad av ett verksamhetsområde, vilket medför att jordbruksmarken kommer att försvinna.
Det kan eventuellt även finnas en viss risk för att planerad exploatering av jordbruksmark på sikt kan bidra till
att hävden upphör på kvarvarande jordbruksmark i angränsande områden till följd av minskad lönsamhet när
Eskilstuna expanderar i områden kring befintlig tätort. Planförslaget innebär därmed en konflikt med 3 kap 4 §
MB. Kommunen har dock i sin utvärdering av alternativa lokaliseringar bedömt att planerat verksamhetsområde i direkt anslutning till väg E20, järnvägen och Eskilstuna kombicentral är bäst lämpat för planerad
utbyggnad samtidigt som Eskilstuna kommun är i behov av nya verksamhetsområden för logistik och
transport. Därmed bedöms planerad utbyggnad vara av väsentligt samhällsintresse då det skapar fler
arbetstillfällen och bättre förutsättningar för ett mer differentierat näringsliv i kommunen, vilket motiverar att en
del brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk.
Ianspråktagande av jordbruksmark är en irreversibel åtgärd, men då endast en mindre åkerareal med ett
begränsat värde för rationellt jordbruk tas i anspråk, bedöms föreslagen exploatering av aktuell jordbruksmark
ha små negativa konsekvenser.

Förslag till åtgärder
I samband med fortsatt planarbete rekommenderas följande åtgärder:
•

Detaljutformning bör anpassas så att jordbruksmark i minsta möjliga mån påverkas av exploatering.
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14 Samlad bedömning
Nedan följer en sammanfattning av de miljökonsekvenser som bedöms bli följden vid ett genomförande av
detaljplanen, se tabell 13.2. Bedömningarna har gjorts med förutsättningen att de skadeförebyggande och
kompenserande åtgärder som omnämns i denna MKB vidtas.
Tabell 13.1. Konsekvensskala med färgkodning.
KONSEKVENSSKALA
Stora negativa konsekvenser
Medelstora negativa konsekvenser
Små negativa konsekvenser
Inga/obetydliga konsekvenser
Små positiva konsekvenser
Medelstora positiva konsekvenser
Stora positiva konsekvenser
Tabell 13.2. Samlad bedömning av planprogrammets miljökonsekvenser.

Miljöaspekt
Naturmiljö och
ekosystemtjänster

Bedömning av
konsekvenser
Medelstora
negativa

Vattenförhållanden

Små negativa

Markförhållanden

Obetydliga

Kommentar
Exploateringen innebär att jordbruksmark samt igenväxande trädgårdar
och trädbevuxna ytor inom tidigare bostadsområde ersätts av
hårdgjorda ytor i ett verksamhetsområde. Detta negativ påverkan på
naturmiljön genom att ekosystemtjänster, skyddsvärda träd,
biotopskyddade alléer samt naturvårdsarter och deras potentiella
födosöks- och/eller häckningsmiljöer försvinner eller påverkas negativt.
Genom föreslagen kompensation för förluster av grönstruktur och
ekosystemtjänster, lämplig dagvattenhantering och förstärkning av
naturmark längs med anslutande trafikleder kan konsekvenserna av
planen minska något.
Planförslaget innebär att jordbruksmark/tidigare bostadsområde ersätts
med byggnader och hårdgjorda ytor. Ökningen av hårdgjorda ytor inom
området medför att markens förmåga att infiltrera ytvatten minskar och
flödena ökar, vilket kräver fördröjning för att undvika påverkan på
recipienten Eskilstunaån-Torshällaån. Med dagvattenhantering bedöms
påverkan på recipienten bli liten och negativ förutsatt att detaljutformning av dagvattenlösningar utreds vidare. Risken för ökad
översvämningsrisk som ger negativa effekter på byggnader och
omgivande miljö bedöms som liten, men behöver beaktas i områdets
höjdsättning.
Markförhållanden förändras från jordbruksmark och igenväxt bostadsområde/naturmark till ett främst hårdgjort, plant verksamhetsområde.
Genomförs anläggningsarbetena med erforderliga säkerhetskrav och
eventuell hydrologisk påverkan minimeras, bedöms detaljplanen ge
obetydliga konsekvenser för planområdets geoteknik.
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Kulturmiljö

Små positiva

Utbyggnaden bedöms inte medföra risk för spridning av markföroreningar. Då utbyggnaden sannolikt medför att de markföroreningar
som finns vid nedlagd handelsträdgård tas omhand, bedöms
detaljplanen medföra små positiva konsekvenser då föroreningssituationen förbättras.

Medelstora
negativa

Planerad utbyggnad innebär att kvarvarande delar av det öppna
odlingslandskapet inom planområdet tas i anspråk för ett större
verksamhetsområde, varvid planområdets koppling till det historiska
landskapet och dess agrara historia till stor del försvinner. Föreslagen
detaljplan innebär även att flera fornlämningar kommer att påverkas,
dvs. tre kända fornlämningar, en boplats och Torlunda gårdstomt med
intilliggande järnåldersgravar.
Då planområdet ansluter till den starkt trafikerade väg E20 krävs en stor
trafikalstring från planområdet för att ljudnivåerna från trafiken på väg
E20 ska påverkas påtagligt. Gällande riktvärden inomhus för
arbetslokaler bedöms kunna klaras med en fasad som utformas i
enlighet med ljudnivåkraven i Boverkets byggregler (BBR).
Ljudnivåerna från framtida verksamheter får inte vara störande för
omgivningen, vilket bör säkerställas med en planbestämmelse införs.
Miljökvalitetsnormerna bedöms klaras med god marginal inom hela
planområdet både i nuläget och i framtiden.
Planområdet är avgränsat av två järnvägar (Svealandsbanan och SalaOxelösund (TGOJ-banan)) och väg E20 med avfartsramper, som är
primära transportleder för farligt gods. För väg E20 och järnvägen
uppgår skyddsavståndet mellan vägen och industrimark i aktuellt till
cirka 30 meter, vilket innebär att riskreducerande åtgärder behöver
vidtas. I plankartan anges bestämmelser om byggnadernas utförande
som är i linje med rekommendationerna i upprättad riskanalys.
Om rekommendationer angående skyddsavstånd och framkomlighet
under byggtiden beaktas och planerad verksamhet i området ej
försvårar användandet av riksintressena i området, förväntas ingen eller
endast obetydlig påverkan på riksintressena. Däremot kommer
sannolikt de biotopskyddade alléerna att behöva avverkas för att
genomföra planerad utbyggnad. Därmed kommer en dispens gällande
biotopskydd att krävas från Länsstyrelsen enligt 7 kap 11 § MB.
Ianspråktagande av jordbruksmark är en irreversibel åtgärd, men då
endast en mindre åkerareal med ett begränsat värde för rationellt
jordbruk tas i anspråk, bedöms föreslagen exploatering av aktuell
jordbruksmark ha små negativa konsekvenser.

Trafikrelaterade frågor Obetydliga till
(trafik, buller och
små negativa
luftmiljö)

Transport av farligt
gods

Små negativa

Naturresurser och
skyddade områden

Små negativa

Hushållning med
jordbruksmark

Små negativa
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15 Berörda miljökvalitetsmål
Eskilstuna kommun har lokala klimat- och miljömål som beskrivs i Klimatplan för Eskilstuna (Eskilstuna
kommun, 2012) och klimatmålen antogs av kommunen 2016 (Eskilstuna kommun, 2016). Dessa innefattar
bland annat att kommunen ska vara fossilfri år 2050, att godstransporternas andel på järnväg ska öka och att
utsläpp av koldioxid från transporter ska minska.
Vidare finns det 17 globala mål om hållbar utveckling som världens stats- och regeringschefer har enats om
att försöka uppnå till 2030. I samband med planering av verksamhetsområden kan det vara av intresse att
relatera aktuell utbyggnad till mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt mål 11 Hållbara städer
och samhällen. Aktuell plan kan anses i huvudsak följa målens intentioner genom att planerad utbyggnad till
område för logistik och industri bidrar till hållbara godstransporter på energisnål järnväg, förväntas skapa fler
arbetstillfällen i Eskilstuna samt bidrar till god stadsplanering. Det sista sker genom en förtätning av staden
och en utökning av ett befintligt industriområde på en plats som redan idag är tydligt påverkad av bland annat
buller och trafik från närliggande trafikleder samtidigt som utbyggnaden sker på delvis tidigare exploaterad
mark.
Planförslaget har även relaterats till de 16 nationella miljökvalitetsmål som riksdagen beslutat ska utgöra en
utgångspunkt för samhällets miljöarbete. Både de av Länsstyrelsen antagna regionala miljökvalitetsmålen för
Sörmlands län samt Eskilstunas klimat och miljömål överensstämmer med de nationella målen men har vissa
regionala eller lokala tilläggsmål som anpassats till regionala respektive lokala förhållanden. Många av
tilläggsmålen är en kvantifiering av olika delmål, då de anger en viss mängd eller procentsats som utsläpp ska
minskas eller andelen förnybar energi ska ökas på regional eller lokal nivå. Länsstyrelsen gör årligen en
regional uppföljning av måluppfyllelsen för flertalet mål där bland annat utvecklingen för dessa tilläggsmål
utvärderas. Det är dock svårt att i ett enskilt planarbete försöka kvantifiera hur vissa utsläpp eller
procentandelar av ämnen och/eller andel förnybar energi etc. kommer förändras på kommunal eller regional
nivå till följd av trafik, utnyttjande av resurser, markanspråk etc. som uppstår lokalt till följd av en exploatering.
Nedan görs istället mer generella bedömningar av hur miljömålen påverkas på såväl lokal som regional och
nationell nivå.
Miljömålen och en bedömning av hur de påverkas av planförslaget redovisas i Tabell 15.1 och Tabell 15.2. De
miljömål som bedöms vara relevanta för planen är fetmarkerade i Tabell 15.1.
Tabell 15.1 De nationella miljökvalitetsmålen. Relevanta mål är fetmarkerade.

1
2
3
4
5
6
7
8

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag

De nationella miljökvalitetsmålen
9
Grundvatten av god kvalitet
10 Hav i balans samt levande kust och skärgård
11 Myllrande våtmarker
12 Levande skogar
13 Ett rikt odlingslandskap
14 Storslagen fjällmiljö
15 God bebyggd miljö
16 Ett rikt växt- och djurliv

I tabell 15.2 görs bedömningar av hur de relevanta miljökvalitetsmålen blir påverkade av ett genomförande av
planen. Bedömningarna har gjorts med förutsättningen att de skadeförebyggande åtgärder som omnämns i
denna MKB vidtas. Bedömningen gäller främst det lokalt begränsade planområdet och dess närmaste
omgivning. Vad gäller planens effekter i relation till respektive miljökvalitetsmål innebär minustecken att
planens genomförande medverkar till att målet blir svårare att uppnå, plustecken att det blir lättare.
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Tabell 15.2 Bedömning av relevanta miljömål och hur de påverkas av planprogrammet.
Miljökvalitetsmål
1. Begränsad
klimatpåverkan

Påverkan
-

2. Frisk luft

-

4. Giftfri miljö

+

7. Ingen
övergödning

-

8. Levande sjöar
och vattendrag

-

13. Ett rikt
odlingslandskap

-

15. God bebyggd
miljö

+/-

16.Ett rikt växtoch djurliv

-

Detaljplanens inverkan på miljökvalitetsmålet
Utbyggnad av verksamheter i planområdet ger en lokal ökning av trafik och uppvärmning av
arbetsplatser. Planens påverkan på klimatet beror främst på att trafiken och transporter ökar i
området, vilket ger en ökning av utsläpp av växthusgaser. Samtidigt kan planområdets
strategiska läge intill järnvägen medföra att en del godstrafik kan ske på järnväg vilket
minskar klimatpåverkan jämfört med om alla transporter sker via lastbil. Under utbyggnaden
av planområdet krävs resurser, vilket bland annat medför transporter, användande av
arbetsmaskiner samt förbrukning av byggvaror och materiel. Detta innebär i sin tur utsläpp av
koldioxid både som följd av anläggningsarbetena och vid produktionen av byggnadsmaterial
etc. Utbyggnaden medför även en ökad energi- och elförbrukning i lokaler, vilket leder till
ökade utsläpp av växthusgaser. Detta bedöms kunna leda till en liten påverkan i negativ
riktning för uppfyllandet av miljömålet.
Detaljplanen medför små ökningar av halterna av luftföroreningar. Gällande
miljökvalitetsnormer bedöms komma att klaras med stor marginal. Miljöpåverkan med
avseende på frisk luft bedöms därmed bli svagt negativ.
Inom planområdet finns förhöjda halter av markföroreningar i form av bekämpnings-medel
och tungmetaller från tidigare handelsträdgård. Vid en utbyggnad kommer förorenade
massor över MKM att hanteras på erforderligt sätt och därmed kommer
föroreningssituationen inom planområdet att förbättras jämfört med nuläget. Sammantaget
bedöms detaljplanens lokala klimatpåverkan bli liten men bidrar i positiv riktning till
möjligheterna att uppnå miljökvalitetsmålet
Planerad utbyggnad medför nya hårdgjorda ytor som leder till ökade dagvattenmängder och
ökade utsläpp av näringsämnen, metaller och andra miljöfarliga ämnen, men med planerad
fördröjning och rening av dagvattnet bedöms utgående föroreningsmängder ned till
recipienten Eskilstunaån – Torhällaån inte öka nämnvärt. Översiktligt bedöms även planen
kunna klara kraven för miljökvalitetsnormer för ytvatten, men ytterligare utredningar krävs.
Sammantaget bedöms detaljplanens lokala påverkan bli liten till måttlig vilket bidrar i negativ
riktning till möjligheterna att uppnå miljökvalitetsmålet.
Planerad utbyggnad medför att såväl ytvattenavrinning som föroreningsbelastning kommer
öka till följd av att huvuddelen av planområdet hårdgörs, men med planerad fördröjning och
rening av dagvattnet bedöms utbyggnaden inte bidra till någon större ökning av
övergödningen av recipienten Eskilstunaån-Torshällaån. Samtidigt berör planen endast en
mycket begränsad del av bäckens avrinningsområde, varför situationen i recipienten inte
förändras nämnvärt av utbyggnaden utan mer kraftfulla åtgärder krävs för att få en märkbar
effekt. Sammantaget bedöms planens lokala påverkan för miljökvalitetsmålet bli liten till
måttlig i negativ riktning.
Planförslaget innebär att ca 5 ha jordbruksmark tas i anspråk till förmån för verksamheter,
hårdgjorda ytor och vägar samt utveckling av ett grönstråk. Jordbruksmarken exploateras
och förlorar därmed helt sitt brukningsvärde Därmed bedöms planens lokala miljöpåverkan
måttlig och negativ samt bidrar i negativ riktning till möjligheterna att uppnå miljömålet ett rikt
odlingslandskap.
Planförslaget medför att jordbruksmark exploateras vilket negativt påverkar möjligheten att i
framtiden utnyttja marken för livsmedelsproduktion. Samtidigt utgör planen en del i
kommunens arbete med att placera verksamheter i närheten av trafikleder och befintliga
verksamhetsområden. I detta perspektiv hyser planområdet goda förutsättningar som
verksamhetsområde där närheten till järnvägen även kan bidra till ökad andel hållbara
transporter. Vidare finns få närliggande bostäder som riskerar att störas vid en utbyggnad
samt konflikten med närliggande natur-, kultur- och friluftsvärdena bedöms som liten. Marken
utnyttjas därmed på ett mer effektivt och differentierat sätt än i dagsläget. Med avseende på
miljökvalitetsmålet god miljö – vilket innehåller fler delmål – medför planprogrammet därmed
påverkan i såväl positiv som negativ riktning, denna bedöms som liten till måttlig.
Utbyggnaden innebär att jordbruksmark samt skyddsvärda träd och alléer som bidrar till ett
flertal ekossystemtjänster försvinner eller påverkas tydligt negativt. Vidare kan
naturvårdsarter och deras livsmiljöer påverkas negativt. Planen innebär stora ingrepp lokalt i
naturmiljön samt bidrar till att miljömålet påverkas i negativ riktning.
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