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I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras el-
ler bevaras. Under plansamrådet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Där-
efter sker en bearbetning av planförslaget som sedan ställs ut för granskning. Om synpunkter 
lämnas, ska dessa redovisas och berörda underrättas innan planen antas. Efter antagandet 
har ”ej tillgodosedda sakägare” möjlighet att överklaga detaljplanen innan den kan vinna laga 
kraft. 
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 INLEDNING 
  
Planprocessen Detaljplanen är upprättad enligt standardförfarandet PBL (2014:900).  
  
Handlingar Plankarta (2021-12-09) 

Planbeskrivning med genomförandebeskrivning (2021-12-09) 
Fastighetsförteckning (2021-11-17) 
Undersökning om betydande miljöpåverkan (2020-12-09) 
Länsstyrelsens yttrande (2021-01-25) 
Illustrationsplan, Tyréns (2021-11-25) 

  
Utredningar Dagvattenutredning, WRS (del 1: 2020-06-30; del 2: pågående) 

Bullerutredning, Tyréns (2021-10-21) 
Översiktlig markmiljöutredning (Structor, 2020-12-04) 
Ekosystemtjänstanalys inkl. gestaltningsförslag (Calluna 2020-10-08 resp. 2020-09-
22) 
Kulturmiljöanalys + fördjupning torget, WSP (2017-09-12) 
Barnkonsekvensanalys, planavdelningen (pågående) 
Dialog med barn på Kälkbacksvägens förskola, planavdelningen (2020-12-01) 
Dialog med förskolepersonal på Kälkbacksvägens förskola, planavdelningen 
(2021-02-25) 
Dialog med ungdomar på Unga Örnar, planavdelningen (2021-03-21) 
Medborgardialog om Skogsängstorget, planavdelningen (2021-04-16) 
Skogsängen Kompensation vid exploatering, Tyréns (2021-11-12) 
Beläggningsstudie Bilparkering, Planavdelningen (2021-06-04) 
Mobilitetsåtgärder i Skogsängen, Kommunfastigheter (2021-11-06) 
Skogsängen Cykelparkering, Tyréns (2021-11-04) 
Skogsängen Bilparkering (ingår i Binder), Tyréns (2021-11-12) 
Angöring av renhållning, räddningstjänst och varuleveranser, Tyréns (2021-11-04) 
Solstudie (ingår i Binder), Tyréns (2021-11-12) 

  
Syfte Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av nya bostäder längs Vasa-

vägen, Stenkvistavägen och Kälkbacksvägen samt ge möjlighet att utöka befintlig 
förskoleverksamhet i området. I samband med planläggning prövas även omge-
staltning av Stenkvistavägen och Vasavägen. Intentionen är att skapa förutsätt-
ningar för en levande och attraktiv stadsdel för såväl boende som besökare i 
Skogsängen. 
Detaljplanen ska även möjliggöra ett bevarande av de befintliga bebyggelsemiljöer-
nas kulturmiljövärden. 
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 Plandata 
  
Läge och areal Planområdet är ca 16,4 hektar (164 245 kvm) stort och är beläget i sydöstra delen 

av Eskilstuna tätort i stadsdelen Skogsängen. 
 

 
Figur 1: Kartan visar planområdet med blå markering samt dess läge i tätort Eskilstunas sydöstra 

del. Den mindre bilden visar en inzoomning av planområdet och dess närområde.  

  
Planområdets 
avgränsning 

Planområdet avgränsas i väster av Vasavägen samt genom att i nordväst inkludera 
del av Vasavägen. I norr avgränsas planområdet genom Stenkvistavägen mellan 
rondellen Vasavägen-Stenkvistavägen till och med korsningen Friluftsvägen. I ös-
ter avgränsas området genom att inkludera Friluftsvägen och vidare följa fastig-
hetsgränsen för Hasseln 1.  
 
Vidare innefattar planområdet del av Skogsängsparken eftersom det angränsar till 
gällande stadsplan från 1965 Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av 
Skogsängen och Snopptorp inom stadsdelen Vilsta i Eskilstuna, vars gräns går genom par-
ken. I sydväst angränsar området till den gällande detaljplanen Hövligheten 1 m.fl. 
(Vasavägen) Skogsängen som fick laga kraft 2019. 

  
Markägande Marken inom planområdet ägs av Eskilstuna kommun och Eskilstuna Kommun-

fastigheter AB. 
  
 Kommunala ställningstaganden 
  
Översiktsplan Enligt kommunens översiktsplan 2030 (som fick laga kraft 2016-05-17) är huvud-

principen för ny bebyggelse, och det viktigaste redskapet för att skapa en långsik-
tigt hållbar kommun, att begränsa stadens utbredning genom att förtäta den ini-
från och ut. Ny bebyggelse ska lokaliseras - där så är möjligt – till befintliga och 
nya kollektivtrafikknutpunkter eller stråk. I fråga om markanvändning pekar över-
siktsplanen ut föreslaget område för ny bostadsbebyggelse som omvandlings- 
samt utredningsområde område för bostäder. Planen bedöms utifrån ovanstående 
vara förenlig med översiktsplanen. 
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Årsplan  I årsplanen för 2021 anges Eskilstuna kommuns strategiska mål för hållbar ut-

veckling: 

 Fler i jobb 

 Höjd utbildningsnivå 

 Attraktiv stad och landsbygd 

 Tryggt och självständigt liv 

 Miljö- och klimatsmart 
 
I målet Attraktiv stad och landsbygd är fokus bl.a. på en effektivare stadsbygg-
nadsprocess och att minst 600 bostäder påbörjas årligen, förbättrad framkomlig-
het i trafiken och prioritera stadsläkning. 
 
Enligt årsplanen skapas Hållbar utveckling genom sju processområden: 

 Värna demokrati 

 Tillgodose behovet av utbildning 

 Tillgodose behovet av vård och sociala tjänster 

 Tillgodose behovet av berikande kultur och fritid 

 Tillgodose behovet av hållbar samhällsbyggnad 

 Bedriva samhällsskydd och beredskap 

 Främja näringsliv och arbete 
 
I processområdet Tillgodose behovet av hållbar samhällsbyggnad beskrivs att det 
kommer att vara fortsatt stort fokus på att få fram detaljplaner för att klara ut-
byggnadsbehoven för bostäder, näringslivslokaler och samhällsservice. Vidare 
anges att Eskilstuna har som mål att skapa ett effektivt och hållbart transportsy-
stem, med god tillgänglighet till arbetsplatser, utbildning, service och fritidsaktivi-
teter för alla invånare. Det behövs bättre förutsättningar för fossilfria fordon samt 
ökad andel gång, cykel och kollektivtrafik. 
 
Eftersom detaljplanen syftar till att båda öka utbudet av bostäder samt möjliggöra 
behov av samhällsservice och centrumverksamheter går planen i linje med årspla-
nens mål och inriktningar.  
 
I årsplanen ligger ett stort fokus på jämställdhet. Flickors, pojkars, kvinnors och 
mäns olika möjligheter i samhället måste fortsatt belysas och 
identifierad ojämställdhet behöver åtgärdas. I processområdet Värna demokrati 
anges att arbetet med delaktighet och dialog ska bedrivas med ett jämställdhets-
perspektiv för att på bästa sätt utjämna skillnader mellan könen och stärka egen-
makt hos flickor och pojkar, kvinnor och män. 

  
Detaljplan Detaljplaneområdet är idag planlagt med följande gällande detaljplaner: 

 
0484-P2021/5 Ändring av detaljplan för Östra Viptorp  

0484K- 1444C 
1-302 

Förslag till stadsplan för del av Viptorp inom stadelen Vilsta i 
Eskilstuna 

0484K-1354C 
0-262 

Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för delar av 
stadsdelarna Söder och Vilsta i Eskilstuna 

0484-P05/4 
1302-2 

Detaljplan för Skogsängens centrum, del av Vilsta 2:1 



Eskilstuna kommun   5 (64) 

    
    

    

 
0484-P99/5 

1211-2 
Detaljplan för del av Hövdingen  

0484K-1541C 
1-286 

Förslag till ändring av stadsplanen för del av Vasavägen inom 
stadsdelen söder i Eskilstuna 

0484K-1360C 
1-266 

Förslag till ändring av stadsplanen för del av stadsdelarna Söder 
och Vilsta I Eskilstuna 

2017:473-1 Hövligheten 1 m fl (Vasavägen) Skogsängen 
 

  
Planprogram Inför detaljplanen har ett planprogram tagits fram där Stadsbyggnadsnämnden ta-

git beslut om att Skogsängen ska vara en hållbar, sammanhållen och attraktiv 
stadsdel. Här ska finnas förutsättningar för ett bra liv. 
Sex stadsbyggnadsprinciper har tagits fram, som är en inriktning för framtagandet 
av denna detaljplan: 
 
Närhet och öppenhet mot omgivande stadsdelar  
Skogsängen kopplas samman med stadsdelarna intill genom välkomnande entréer 
vid Skogsängstorget, Vilstastigen och söder om Skogsängsskolan. Skapa nya, och 
förbättra befintliga, mål som lockar besökare. 
 
Förtätning av bebyggelse – framtidens boende 
Ny bebyggelse ska bidra till tydligare gaturum, bättre offentliga miljöer och tillgång 
till varierad grönska. Ingen ny bebyggelse ska göras på innergårdarna. Dagens ut-
bud av boenden är ensidigt. Det ska utökas med gruppboende, trygghetsboende 
m.m. Fler förskole- och skolplatser placeras på platser med bra utemiljö. 
 

Värna om områdets identitet 
Skogsängens karaktär ska bevaras och utvecklas. Ny och befintlig bebyggelse ska 
upplevas som en helhet. 
 

Mångfald av kvalitéer och närmiljöer 
Förbättra både den byggda och den gröna miljön. Skapa ett aktivitets- och funkt-
ionsband från Vasaplan in mot temalekplats och Skogsängsparken. Stärka aktive-
rande mötesplatser mellan bebyggelse och runt torget. Bredda utbudet på plat-
serna inom både den byggda och gröna miljön. Skapa olika utformning för olika 
målgrupper. 
 
Hållbara transporter och levande stadsgator och stadsrum 
Stenkvistavägen och Vasavägen ska utformas som en stadsgata och det blir två 
nya in- och utfarter längs Stenkvistavägen och Vilstastigen. Gående och cyklister 
prioriteras när nya stadsrum skapas. Befintliga gång- och cykelvägar förbättras. 
Parkering följer kommunens parkeringsnorm. Parkering ska i stora 
delar ske i underjordiska garage för att ge förutsättning för att skapa bra boende-
miljöer. P-platser i markplan utformas med grönska. 
 

Skogsängsparken och bostadsgårdar – grönska för alla 
Skogsängsslingan blir en varierande, grön koppling i Skogsängen. Skogsängspar-
ken som grön mittpunkt och målpunkt värnas. Parken utvecklas som kombination 
av anlagd park och stadsnatur. 
Gröna, varierande bostadsgårdar skapas och befintliga utvecklas. Lekmöjligheter 
för mindre barn ska finnas i anslutning till bebyggelsen. Utformningen av grönytor 
bygger på ekosystemtjänster och att det ska finnas ytor för olika funktioner. 
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Miljö- 
bedömning 

För att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL har en be-
hovsbedömning gjorts av planförslaget. Planen är förenlig med hushållningsbe-
stämmelserna i kap 3, 4 och 5 i miljöbalken. Inga miljökvalitetsnormer överskrids. 
Påverkan på naturvärden och kulturmiljövärden bedöms kunna hanteras i detalj-
planen.  
 
Planförslaget bedöms därför inte innebära någon betydande påverkan på miljön. 
En miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL upprättas därför inte. I stället görs en 
enkel konsekvensbedömning, benämnd ”Inverkan på miljön och hälsan”, som un-
derlag för politiska ställningstaganden. Denna utvecklas i takt med att planproces-
sen fortskrider. 

  
 FÖRUTSÄTTNINGAR 
  
 Natur och kultur 
  
Historik Skogsängen är en tydlig representant för efterkrigstidens stadsbyggande och este-

tiska ideal. Området berättar om en tid av kraftig tillväxt inom industrin, där 
Eskilstuna som stad expanderade med stor inflyttning, såväl från landsbygden som 
från det krigshärjade Europa. Befolkningen i Eskilstuna och därmed behovet av 
bostäder åt den arbetande befolkningen ökade allt eftersom arbetstillfällena i sta-
dens väletablerade industri blev fler.  
Bostadsbyggandet och stadsomvandling präglade staden från främst mellan krigs-
tiden fram till 1970-talet. Under efterkrigstiden sanerades befintliga stadsdelar och 
helt nya stadsdelar uppfördes för att bereda hem åt den växande arbetskraften. 
Folkhemmet och välfärden började byggas ut och mot 1960-talet intensifierades 
bostadsbyggandet för att bygga bort den mycket låga bostadsstandarden. Det äldre 
bostadsbeståndet sågs som otillräckligt och rent av skadligt, då det ansågs var 
trångbott, mörkt och ohygieniskt.  
Mot slutet av denna utveckling uppfördes Skogsängen som en i princip ny stads-
del. Skogsängen byggdes av det kommunala fastighetsbolaget Hyresfastigheter i 
Eskilstuna. 
Skogsängen är ett av uttrycken för Eskilstunas utveckling till att bli en modern 
stad. De nya bostäderna som uppfördes enligt ”Modernism” skulle vara moderna, 
ljusa, praktiska och anpassade efter den moderna familjen. Hög standard och när-
het till service präglade hela stadsbyggandet, detta genomsyrade i regel även ute-
miljöerna där rekreation och möjlighet till lek och umgänge utomhus prioriterades. 
Bilismen och den intensiva trafiken hade sedan bara något decennium blivit en 
dominerande del av städernas gaturum. Därför byggdes den modernistiska staden 
även för att klara av den omfattande bilismen som hade tagit över gator och torg. 
Eftersom bilismen i den moderna staden också skördade många liv, främst barn, 
planerades de nya stadsdelarna med separerade gårdar och utemiljöer där bilar och 
människor hölls avskilda. 

Skogsängen har knappt förändrats sedan det byggdes, vilket medför att efterkrigs-
tiden och det modernistiska stadsbyggandet är mycket tydligt och avläsbart i om-
rådet. Även1960-talets estetik och arkitektur med detaljer och en landskapsarkitek-
tur är väl inpassad i befintlig natur, bevarad och tydligt läsbar. 

  
Kulturmiljö- 
värden 

Planområdet är utpekat som kulturmiljö av kommunalt intresse i gällande över-
siktsplan samt angränsar i nordväst till riksintresset för kulturmiljövård.  
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Enligt kulturmiljöanalysen ska bebyggelse och strukturer i Skogsängen betraktas 
som särskilt värdefulla i lagens mening. Analysen resonerar att bevarande och ut-
vecklande inte står i motsats till varandra, befintliga värden kan mycket väl berika 
utvecklingen. I förvaltandet samt förändringen av äldre miljöer bör de kulturhisto-
riska värdena utgöra en grundförutsättning för den vidare planeringen. 
Vid en framtida exploatering, utveckling och förvaltning av området bör de kvali-
téer användas som förenar samtida stadbyggnadsideal med modernismens stads-
byggnadsideal. I Skogsängen kan närheten till grönska med tydliga rekreations-
stråk och områden vara en sådan kvalitet som bör understrykas. Även möjligheten 
till socialt umgänge och folkliv på gårdar och i torgbildningen är en sådan kvalitet 
som fortsatt bör möjliggöras, delvis genom ny exploatering och vissa förändringar 
av miljön. 
 

 
Figur 2: Skogsängens känslighet och tålighet (källa: Kulturmiljöanalysen 2017, s. 11)  

 
Bebyggelsens placering i landskapet och förhållandet till grönstrukturen som forts-
ätter mellan byggnaderna och ger området en grön luftighet bör särskilt värnas ef-
tersom det utgör en kvalitet samtidigt som det är ett typiskt uttryck för tidens pla-
nering och idé om den goda staden. Att bebyggelsen vid Skogsängsgatan vänder 
sig bort från vägar och asfalt och in mot skogen möjliggör ytor för exploatering i 
områdets randzon utan att bebyggelsestrukturen och arkitekturen störs i större 
omfattning (tåliga områden i figuren nedan).  

Det gröna huvudstråket som är Skogsängens centrala gata är fri från större hård-
gjorda ytor och biltrafiken är konsekvent utesluten. Här bör även fortsättningsvis 
fokus ligga på människornas närhet till vegetation och rekreation. 

Mycket känsligt 

 Känsligt 
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De höga gestaltningsambitionerna med en enkel, men omsorgsfullt utformad arki-
tektur bör lyftas fram och sätta standard för framtida tillägg. Byggnadernas volym-
verkan beror mycket på de små detaljerna och proportionerna vilket gör det svårt 
att bygga till eller bygga på. 
 
I samband med den antikvariska förundersökningen tog WSP även fram en för-

djupad känslighetsanalys för Skogsängens centrum. Centrumet utgörs av ett öppet 

torg som är inramat av ett skivhus i väst, Stenkvistavägen och en infart från denna 

till torget i norr, markparkering till de befintliga bostadshusen i öst samt en låg-

byggnad i övergången mellan torget och Skogsängsparken.  

 

Figur 3: Fördjupad känslighetsanalys Skogsängscentrum (källa: Kulturmiljöanalysen 2017, s. 11)  
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Bärande kvalitéer är kopplingen mellan Skogsängens centrum (torget) och Skogs-

ängsparken, samt kopplingen mellan torget och punkthusen (punktad linje in gult i 

figur 3) i övergången till parken, som både har potential att förstärkas. Enligt kul-

turmiljöanalysen bestod centrumets värde i att bidra till ett levande Skogsängen, 

genom handel och andra verksamheter. Kulturmiljöanalysen konstaterar att låg-

byggnaden idag inte har sin ursprungliga funktion i form av handel som skapar liv 

kvar och har till viss mån ändrats i fasad, vilket gör att dess kulturhistoriska värdet 

har minskat. 

Byggnaden bidrar inte i större mån till förståelsen av Skogsängens kontext eller 

bärande berättelse. Centrumfunktionen kring torget som är en bärande del av plat-

sens kulturhistoriska värde kan stärkas, resonerar kulturmiljöanalysen.  

 
Riksintresse kulturmiljövård 
Skogsängen angränsar i nordväst till riksintresset för kulturmiljövård. För att un-
dersöka den planerade bebyggelsens påverkan på riksintresset har en siktlinjeana-
lys genomförts av WSP. Vyer och siluetter som särskilt behöver värnas inom riks-
intresset och som skulle kunna påverkas av ett högt hus inom Skogsängen är 
Gamla stadens siluett, som karaktäriseras av äldre lägre trähusbebyggelse med va-
rierade takfall och byggnadshöjder. Området bidrar med en tydlig historisk siluett i 
årummet. En annan känslig vy är 1600-talets rutnätstad. Innerstadens siluett ka-
raktäriseras av en tydlig maximal byggnadshöjd, vilken endast Fors kyrka överskri-
der inom rutnätsstaden. Här samsas kvarter med mycket småskalig träbebyggelse 
med bebyggelse som tar upp hela kvarter och helt slutna kvarter. 

  
Fornlämningar Sörmlands arkeologi AB genomförde under maj 2017 en arkeologisk utredning in-

för framtagandet av planprogrammet för Skogsängen med syftet att fastställa före-
komst av forn- och kulturlämningar inom området.  
 

 
Figur 3. Utdrag från kulturmiljöanalysen med planområdet och befintliga fornlämningar 

 
Inom planområdet finns 2 fornlämningar, varav den ena ligger mitt i Skogsängs-
parken och utgör en boplats. Det andra ligger i västra delen av parken, väster om 
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gång- och cykelvägen, och är utpekad som en härd. 

  
Mark och  
vegetation 

Planområdet är stort och innehåller många gröna värden att beakta i planarbetet. 
De största värdena finns i det gröna stråket mellan Vasavägen och Stenkvistavä-
gen, Vilstastigen och Skogsängsparken. Områdets värden består av bland annat av 
äldre tallar, fina blandskogar och ekdungar med särskilt skyddsvärda träd. Om 
man följer Vilstastigen söderut kommer man till Vilsta naturreservat och frilufts-
område. 
Skogsängsparken innehåller både friväxande natur och anlagda ytor som t ex en 
lekplats. Naturytorna i parken och i området i stort bidrar med många ekosystem-
tjänster till hela stadsdelen och staden. Området mellan Vasavägen och Stenkvista-
vägen har klass 2 i kommunens naturvärdesinventering och är väldigt viktig att be-
vara både ur ett kommunperspektiv och ur ett nationellt perspektiv. Området för-
binder Skogsängsparken med framför allt Vasaplan, Andbergsparken och Thule-
parken.  
Skogsängen är utpekat i ”Nätverksanalys av tätortsnära natur i Eskilstuna, 2017” 
där det finns kopplingar för både barr- och blandskogsnätverket samt 
ädellövskogsnätverket. Noterbart är att området utgör en strategisk punkt, en så 
kallad steppingstone som är ett område som länkar samman större värdefulla om-
råden i både lövskogsnätverket och barrskogsnätverk. I översiktsplanen finns en 
viktig spridningslänk utpekad längs Vilstastigen. 
 

 
Figur 4: Skogsängen inringat, och dess närhet till barr- och blandskogsnätverket (Nätverksanalys 

av tätortsnära natur i Eskilstuna 2017). Området utgör en strategisk punkt, step-
pingstone, för att länka barskogsnätverk i öster med barrskog i väster. 

  
Naturmiljö och 
ekosystem-
tjänster 

Naturvärdesinventering 
För planprogrammet togs en naturvärdesinventering fram 2017. 
 
Förskole-området vid Kälkbacksvägen ingick inte i planprogrammet och därför 
har ingen naturvärdesinventering gjorts i det området. Skogsdungen söder om för-
skolan har inte heller ingått i den översiktliga kommunövergripande inventeringen 
eftersom den var för liten. Här finns dock höga naturvärden, framför allt kopp-
lade till de särskilt skyddsvärda ekar som står här. Området innanför Carl-Johans-
gatan har bedömts som klass 3 i den övergripande inventeringen med hänvisning 
till den mängd av äldre tall som finns i området och fynd av arterna reliktbock 
(NT) och tallticka (NT) (ej redovisat i figur 5).  
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Figur 5: Naturvärdesinventering planprogram 2017 

 
Sammanfattningsvis finns de högsta värdena i området mellan Vasavägen och 
Stenkvistavägen och i anslutning till Vilstastigen. För det första området är det tal-
larna som har det största värdet och ska beaktas i planen medan det vid Vil-
stastigen främst är värden kopplade till ek. Skogsängsparken har många rekreativa 
värden och värdet utgörs främst av dess storlek.  
 

 Trädinventering 

1. Vasavägen 
Totalt har 65 träd mätts in. Majoriteten av de inmätta träden utgörs av träd i släkt 

lönn (22 vanlig lönn, 5 tysklönn och 1 ginnalaönn). Här finns 18 tallar och 9 björ-

kar. Elva körsbärsträd som växer i en enkel rad längs Vasavägen, kan kvalificeras 

som allé.  

I området identifieras 19 naturvärdestrad varav tio aven uppfyller kriterier för sär-

skilt skyddsvärda träd. Nio av de senare är tallar som uppfyller kriteriet mycket 

gammalt träd.  
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Figur 6: Tio träd i inventeringsområde 1 (delområde Vasavägen) bedömdes vara särskilt skydds-
värda träd. Nio tallar uppfyller kriteriet ”mycket gammalt träd” (för tall innebär det äldre 
än 200 år). En tysklönn är ett grovt hålträd. Källa: stadsträd.se, OpenStreetMap 

 

 

Figur 7: Nitton träd klassas som naturvärdesträd i inventeringsområde 1. Källa: stadsträd.se, 
OpenStreetMap. 

 

2. Stenkvistavägen 
Totalt har 92 träd inventerats och värderats i området vid Stenkvistavägen. Majori-

teten utgörs av lönnar (64 vanlig skogslönn och 4 rysk lönn). Längs Stenkvistavä-

gen står det 23st ekar i en allé som omfattas av biotopskydd. En rönn har också 

matts in med en skyddad art mistel som omfattas artskydd (Viscum album). 

3. Kälkbacksvägen 
Totalt har 76 träd inventerats och värderats. I området identifieras 34 naturvärdes-

träd varav elva även uppfyller kriterier för särskilt skyddsvärda träd. 

Majoriteten av inmätta träd är ekar (52 träd), varav 15 bedömdes vara naturvärdes-

träd. Sexton tallar registrerades och samtliga bedömdes vara gamla träd och därför 

naturvärdestrad.  
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Figur 8: Särskilt skyddsvärda träd som inventerats i delområde Kälkbacksvägen 

 

 

Figur 9: Naturvärdesträd som inventerats i delområde Kälkbacksvägen  

 
 Ekosystemtjänstanalys 

Ekosystemtjänstanalysen ger en bra förståelse för områdets gröna infrastruktur 
och de ekosystemtjänster som finns i området. Naturvärdesinventeringen och 
trädinventeringen utgör ett bra underlag för ekosystemtjänstanalysen. 
 
Analysen ger ett underlag för hur befintliga värden kan bevaras och var lämpliga 
kompensationsåtgärder kan ske. Befintliga värden i form av särskilt skyddsvärda- 
och naturvärdesträd är viktiga bärare av många ekosystemtjänster och fokus är att 
värna dessa i så hög grad som det är möjligt.  
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Figur 10: Utredningsområde ekosystemtjänstanalys 

 
Gröna kopplingar/spridningskorridorer till park- och naturytor som gränsar till 
delområdet är viktiga att beakta. Ekosystemtjänstanalysen ger förslag på flera åt-
gärder för att minimera förlusten av ekosystemtjänster bland annat dagvattenlös-
ningar som är bra att ta med sig i utformningen av området. En åtgärd är t ex att 
stärka de gröna kopplingarna, framför allt Vilstastigen som binder samman Vilsta 
naturreservat med Odlaren. 

  
Geotekniska 
förhållanden, 
skredrisk, 
grundläggning 

Jordarterna i detaljplaneområdet mark utgörs av sandig morän, glacial lera och ur-
berg. 
 
Det finns ett flertal genomförda geotekniska undersökningar för berört område: 
 
Längs Vasavägen, där det planeras för radhus, utfördes en geoteknisk utredning år 
1962 (stadsarkivet, diarienummer 12262). Vidare har Kadesjö utfört en geoteknisk 
undersökning år 1963 för fastigheterna Handsken 1, Hattmakaren 1-2 och Hög-
vakten 1. Denna undersökning visar att befintliga byggnaderna nästan uteslutande 
är grundlagda på berg.  
 
För de befintliga flerbostadshusen (inkl. ytan för planerade flerbostadshus) längs 
Stenkvistavägen finns genomförda utredningar från år 1961 (stadsarkivet, diarie-
nummer 21909, 21910) och 1964 (Byggavdelningen, B 45). Vidare finns en utred-
ning som berör torgytan och kopplingen söderut mot Skogsängsparken från år 
1963 (stadsarkivet, diarienummer 22043). 
 
Längs med Vilstastigen utfördes en geoteknisk utredning år 1964 (stadsarkivet, di-
arienummer 00991). Dessutom en utredning som berör tunneln under Stenkvista-
vägen från år 1967 (stadsarkivet, diarienummer 12509). 
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Vid området kring Kälkbacksvägens förskola och söderut har följande undersök-
ningar gjorts:  
År 1962 (stadsarkivet, diarienummer 21973, 21974, 30770)  
År 1965 (stadsarkivet, diarienummer 22231, 30972) 
Inget undersökningsår (Byggavdelningen, diarienummer B 193) 
År 1965 Störtloppsvägen och Slalomvägen (stadsarkivet, diarienummer 22229, 
22230, 22226, 22227) 
 

  
Figur 11: Utdrag från Eskilstunakartan som visar SGU:s lager för jordarter i grundlager. Röd = ur-

berg, ljusblå = sandig morän och gul = glacial lera. Figuren visar även höjdkurvor i områ-
det. 

 

I tidigare utförda miljötekniska undersökningar återfanns inget grundvatten, ef-
tersom jordarna är permeabla och området ligger högt. 
 
Det bedöms inte finnas någon känd risk för skred, ras eller erosion i området. Ef-
tersom området ligger högt och till stor del består av morän bedöms skredrisken 
vara liten. Sammantaget förväntas det inte bli några svårigheter att grundlägga för 
nya byggnader och därmed uppnå goda stabilitetsförhållanden. 

  
Markradon Enligt SGU:s jordartslager ligger planområdet utanför högriskområde för markra-

don. 
  
Mark- 
föroreningar 

I planprogrammet för Skogsängen som färdigställdes år 2017 identifierades risken 
för föroreningar i fyllnadsmassor på grund av att det var vanligt vid tidpunkten för 
områdets befintliga byggnation. Äldre geotekniska undersökningar beskrivna på 
annan plats i planbeskrivningen visar dels att merparten av befintliga byggnader är 
grundlagda på berg, dels att några omfattande utfyllnader inte har gjorts i området.  
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En översiktlig miljöteknisk markundersökning har utförts inom planområdet i 
syfte att säkerställa att marken är eller kan göras lämplig för sitt ändamål, se rap-
port upprättad av Structor Miljöteknik daterad 2020-12-04. Rapporten har ett fler-
tal bilagor med andra miljötekniska markundersökningar av tre olika skäl. Dels har 
en undersökning från ett tidigare detaljplanearbete ett överlappande undersök-
ningsområde (Norconsult 2019-01-22) vars resultat visade på förekomst av PCB. 
Dels undersöktes en av fastigheterna i samband med en överlåtelse, Hövdingen 3, 
detaljerat med avseende på PCB och har därefter åtgärdats. Dessutom har under-
sökningar utförts i samband med avveckling av tre olika oljeavskiljare inom Höv-
dingen 1, 2 och 3. Den utförda översiktliga miljötekniska markundersökning för 
planområdet inkluderar en förenklad riskbedömning där Naturvårdsverkets gene-
rella riktvärden för känslig markanvändning (KM) har använts. Resultaten visade 
en påverkan av PCB i ytliga samlingsprov av jord, i fem av tjugoen delområden 
översteg halterna av PCB riktvärdet för KM. Föroreningssituationen för PCB be-
kräftades i en uppföljande etapp även i ett flertal stickprov ned till som mest 0,3 
meter under markytan. Övriga föroreningar som kan förekomma inkluderar bly 
som bedömts höra samman med PCB föroreningen, olja vid en ledningsschakt 
och enstaka förhöjda halter av långa alifatiska kolväten, men inga av dessa bedöms 
utgöra något hinder för planläggning. Den initiala misstanken om förorenade fyll-
nadsmassor har kunnat avskrivas då gjutsand endast påträffats vid Skogsängssko-
lan belägen utanför planområdet. 
 
En inventering av PCB i byggnader har utförts, se rapport av Structor Miljöteknik 
daterad 2021-09-08. Inventeringen inkluderar byggnader på alla fastigheter inom 
planområdet utom Hövdingen 3 som redan har inventerats och åtgärdats. Inven-
teringen visar mycket höga halter av PCB i fogmassa i två delområden bestående 
av Högvakten 1 och Hövdingen 1 och 2. Det finns därför ett tydligt behov av att 
åtgärda fogar på byggnaderna inom de fastigheterna. Inventeringen visar däremot 
på låga halter av PCB i fogmassa i det västra delområdet bestående av Hattmaka-
ren 1 och 2 samt Handsken 1, där det dock är känt att det finns PCB i jord, ett 
sannolikt skäl är att fogarna tidigare har åtgärdats men inte marken.  

  
 Gator och trafik 
  
Gatunät och 
trafik 

Enligt Trafikplan för Eskilstuna kommun från 2012 ska vid planering och utform-
ning av huvudnäten trafikslagens behov normalt prioriteras i följande ordning; 1. 
Gångtrafik, 2. Cykeltrafik, 3. Kollektivtrafik, 4. Biltrafik. I stråk med många an-
språk och behov bör utformningen prioritera integrering och ökat samspel mellan 
trafikanterna. Utveckling av bebyggelsestruktur och infrastruktur för de olika tra-
fikslagen har stor och långsiktig påverkan på transporter och resmönster. Struk-
turen sätter ramarna för både verksamheter och transportbehov. 
 
Detaljplanområdet nås med bil via Stenkvistavägen och Vasavägen. För att ta sig 
in i områdena används lokalgatorna Skogsängsgatan, Carl-Johansgatan, Friluftsvä-
gen och Kälkbacksvägen.  
 
 
 
1. Delområde Vasavägen 
Utmed Vasavägen passerar ca 3 500 fordon per årsvardagsdygn(2014). Även Vasa-
vägen är en relativt bred gata med breda körfält för motortrafik.  
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Från Karl-Johansgatan går det att ta sig till befintlig parkeringsplatserna för bo-
ende och besökare. Utmed gatan finns det mindre parkeringsytor som är placerad 
med hänsyn till befintliga landskapet. 
 
2. Delområde Stenkvistavägen  
Stenkvistavägen är en gata med breda körfält och trafikeras av ca 6 900 for-
don per årsvardagsdygn (2016).  
 
Utmed den aktuella sträckan av Stenkvistavägen finns det tre in-utfarter. En 
in-utfart ligger på den norra sidan av gatan som ansluter till vård- och om-
sorgsboendet Tunagården. De två övriga in-utfarterna ligger på gatans 
södra sida. In-utfarten som är placerad i anslutning till Skogsängstorget är 
entrén för fordonsförare in i flerbostadsområdet och till verksamheterna 
kring torget. In-utfarten längst österut inom planområdet utmed Stenkvista-
vägen ansluter mot Friluftsvägen (delområde Kälkbacksvägen).    
 
Huvudgatan i bostadsområdet är Skogsängsgatan som besökare och boende 
till området använder sig av för att ta sig till och från befintliga parkerings-
platser inom området. Skogsängsgatan löper parallellt med Stenkvistavägen.  
 
Den befintliga gatan som finns i direkt anslutning till Hövdingen 1 och 2 
finns till för att möjliggöra angöring till de befintliga verksamheterna och 
garagen som finns i bottenvåningarna. Då dessa verksamheter och garagen 
kommer att behållas är det viktigt att möjlighet finns kvar att nå dessa med 
varutransporter och med bil även i framtiden. I den västra delen av Höv-
dingen 1 har Eskilstuna kommunfastigheter ett kontor med tillhörande ga-
rage för mindre skötselfordon. 
 
3. Delområde Kälkbacksvägen 
Friluftsvägen ansluter till Stenkvistavägen och är huvudgatan in i området. Den 
del av Friluftsvägen som ligger inom detaljplaneområdet har ett fordonsflöde på 
ca 800 fordon per årsvardagdygn (2021).  
 
Kälkbacksvägen används till stor del av personal och besökare till förskolan då det 
endast är förskolan som är en målpunkt utmed gatan. Idag är det tillåtet att par-
kera på gatans norra sida vilket innebär att bilister som ska till befintliga bostä-
derna kan välja att köra in på gatan för att parkera sitt fordon.  
 
Årsvardagdygnstrafiken utmed Kälkbacksvägen ligger på 148 fordonsrörelser 
(2021). Stora delar av denna trafik har förskolan som målpunkt, exempelvis ge-
nom lämning och hämtning av barn, personal som ska till och från förskolan samt 
leveranser och sophämtning. 

  
Gång- och  
cykelvägar 

Syftet med Cykelplanen för Eskilstuna kommun från 2013 är att skapa en attraktiv 
och välfungerande cykelinfrastruktur, där fler väljer cykeln som transportmedel. 
Cykeln ska prioriteras i viktiga korsningar med fordon där det finns stora cykelflö-
den. Cykelparkeringar ska finnas i attraktiva lägen nära målpunkter. För att få fler 
cyklister att använda cykelstråken måste de hålla en god standard för alla, så väl ar-
betspendlaren som barnfamiljen. Grundtanken är att cykelvägnätet ska vara åtskilt 
från såväl gångvägnätet som bilvägnätet för att skapa ett enkelt, tryggt och säkert 
system. Det kräver dock att korsningspunkter görs säkra så att interaktionen mel-
lan trafikslagen fungerar problemfritt. 
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Till Eskilstuna centrum från detaljplaneområdet tar det ca ca 15 minuter att gå ca 
5 minuter att cykla. I Skogsängen finns det idag gång- och cykelstråk som gör det 
möjligt att ta sig mellan de olika delområdena och till övriga delar av Eskilstuna. 
De stråk som flest oskyddade trafikanter använder sig av är Vilstastigen, Vasavä-
gen och gång- och cykelvägen som sträcker sig genom Skogsängsparken från 
Skogsängstorget till Skogsängsskolan.   
 
Vilstastigen förbinder Skogsängen med Söder och Vilsta friluftsområde och gång- 
och cykelvägen som sträcker sig genom Skogsängsparken används av bland annat 
många barn som ska till och från Skogsängsskolan.  
 

1. Delområde Vasavägen 
Utmed Vasavägen finns det en gång- och cykelbana av undermålig standard på ga-
tans norra sidan och en gångbana på den södra. 
 
Utmed Karl-Johansgatan, som är huvudgatan i bostadsområdet, som går parallellt 
med Vasavägen finns det en gångbana.  
 

2. Delområde Stenkvistavägen 
Utmed Stenkvistavägen finns det en gångbana som sträcker sig mellan Skogsängs-
torget och Vilstastigen och gång- och cykelvägen som sträcker sig genom Skogs-
ängsparken från Skogsängstorget till Skogsängsskolan. I övrigt finns det mindre 
ytor/sträckor inom området, intill befintlig bebyggelse och parkeringsytor där fot-
gängare och cyklister kan röra sig fritt från övrig trafik, i övrigt tvingas fotgängare 
och cyklister att röra sig i hög grad i blandtrafik. Bland annat saknar Skogsängsga-
tan en gång- och cykelbana.  
 
På den södra sidan av fastigheterna Hövdingen 1 och 2 finns det ett stråk som fot-
gängare och cyklister kan röra sig relativt fredat från fordonstrafik då trafikflödet 
på denna sträcka är lågt då det endast trafikeras av bilar om det är så att man 
måste köra in på denna gata för att lämna eller hämta någon/något. Även den 
norra sidan om samma fastigheter används av fotgängare och cyklister för att ta 
sig fram i området. Denna gata används även av bilister som ska till och från be-
fintliga garage.  
 
Vilstastigen förbinder Skogsängen med Söder och Vilsta friluftsområde och gång- 
och cykelvägen som sträcker sig genom Skogsängsparken används av bland annat 
många barn som ska till och från skolan.  
 

3. Delområde Kälkbacksvägen 
Utmed Friluftsvägen finns det en smal gångbana på gatans östra sida och utmed 
Kälkbacksvägen finns det en smal gångbana på båda sidorna av gatan. I änden av 
Kälkbacksvägen finns det en vändplan för fordonstrafik. Till denna vändplan an-
sluter en gång och cykelbana som binder ihop Kälkbacksvägen med Vilstastigen.  
 
Då det saknas en cykelbana utmed Kälkbacksvägen tvingas alla cyklister som ska 
passera gatan eller ska till befintlig förskola att cykla i blandtrafik.  

  
Kollektivtrafik Syftet med Kollektivtrafikplanen är att skapa en attraktiv och välfungerande kol-

lektivtrafik för dagens och kommande resenärer. Ett väl fungerade kollektivtrafik-
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system är en viktig pusselbit som bidrar till att skapa en attraktiv stad och kom-
mun för såväl boende, besökare samt företag. I takt med att staden utvecklas och 
förtätas måste därför också kollektivtrafiken utvecklas för att kunna erbjuda ett at-
traktivt färdmedelsval och kunna följa de nya behov som uppstår. I Kollektivtra-
fikplanen presenteras ett antal strategier som beskriver hur kommunen ska arbeta 
för att nå uppsatta mål om ett ökat resande, en mer inkluderande kollektivtrafik 
med fokus på tillgänglighet, jämställdhet och trygghet och ökad tillgänglighet till 
arbets- och studieplatser. 

  
Parkering Under 2016 genomfördes en parkeringsräkning för hela stadsdelen med syftet att 

få en överblick av nuläget vad gäller antal parkeringar och beläggning. Parkerings-
räkningen visar på att det inom planområdet finns totalt cirka 500 bilparkerings-
platser på fastighets respektive kommunal mark (alla 3 delområden inräknade). 
 

1. Delområde Vasavägen 
Uppgifter från kommunfastigheter visar på 
att det idag finns totalt 132 bilparkeringsplat-
ser på kvartersmark tillhörande Kommunfas-
tigheter. Utöver dessa 132 bilparkeringsplat-
ser finns det 18(område H) kommunala bil-
parkeringsplatser. Dessa platser riktar sig 
framför allt till besökare till området. 
 
Beläggningsgrad 
Totala beläggningen i områdena A-G har un-
der räkningarna inte överskridit 66 % i me-
delbeläggning. Vid de studietillfället då flest 
bilar stod parkerad inom dessa områden var 
den totala maxbeläggningen 69 %. Det inne-
bär att av de 132 platser som finns inom 
dessa områden var det totalt 41 platser som 
stod tomma. 
 
Vid detta specifika tillfälle var det område D 
som hade högst beläggning på 94 % följt av 
område A med 90 % och F med 75 %. 

Figur 12: Bilden visar utredningsområdena 
som beläggningsberäkningen ut-
går ifrån 

 
2. Delområde Stenkvistavägen 

Uppgifter från Eskilstuna kommunfastigheter visar att det idag finns totalt 241 bil-
parkeringsplatser inom delområde Stenkvistavägen som ligger på kvartersmark till-
hörande kommunfastigheter. Av dessa 241 platser är det 177 markparkeringsplatser 
och 64 garageplatser. Utöver dessa finns det ca 100 bilparkeringsplatser som ligger 
på kommunala mark.  
 
Beläggningsgrad 
Totala beläggningen i områdena B, C, E, F, G, H och I har inte vid ett en-
skilt parkeringsområde under räkningarna överskridit 60 % i medelbelägg-
ning.  
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Vid det studietillfället då flest bilar stod parkerad inom dessa områden var 
den totala maxbeläggningen 49 %. Det innebär att av de 177 bilparkerings-
platser som finns inom dessa områden var det totalt 91 platser som stod 
tomma.  
 
Det är främst dessa anläggningar som behöver ersättas vid exploatering av 
området då dessa bilparkeringsplatser används av boende och verksamheter 
i området idag. Även besöksparkering behöver lösas för befintliga och till-
kommande bostäder i området då de befintliga besöksparkeringarna kom-
mer att försvinna.  
 

 
Figur 13: Bilden visar utredningsområdena som beläggningsberäkningen utgår ifrån 

 
 

3. Delområde Kälkbacksvägen 
Inom delområdet finns det två bilparkeringsplatser kopplat till befintlig för-
skola, område A.  Det finns även möjlighet att parkera utmed Kälkbacksvä-
gen. Bedömningen är att det ryms ca 10 bilparkeringsplatser.  
 
Beläggningsstudien visar att bilparkeringsplatserna inom område A används 
frekvent dagtid men att det under kvälls- och nattetid står tomma. Vad gäl-
ler område B används dessa platser främst av personer som lämnar och 
hämtar barn på förskola men de nyttjas även av andra parkörer. Studien vi-
sar att det står flest parkerade bilar dagtid, då det vid ett studietillfälle, till-
fälle 1, stod 8 bilar parkerad. 
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Figur 14: Bilden visar utredningsområdena som beläggningsberäkningen utgår ifrån 

  
Tillgänglighet  Planområdet som ligger ca. 2 km ifrån Eskilstuna centrum och stationen, är god 

tillgängligt med buss, bil, cykel. Inom området finns gångstigar genom Skogsängs-
parken, mindre lokalgator och ett stråk, Vilstastigen, som knyter ihop de olika bo-
stadsområdena inom stadsdelen samt angränsande stadsdelar för gående.  som 
Skogsängsplarken samt till fots.  

  
Service Idag finns service i form av butiker och restauranger i området. Bland barn är ki-

osken särskilt uppskattad. Servicefunktioner är fram för allt lokaliserade i botten-
våningarna runt Skogsängstroget.  
 
Samhällsservice inom området utgörs av Kälkbacksvägens förskola, där många 
barn som bor i området går. Skogsängsskolan som ligger utanför planområdet, 
strax söder om delområde Vasavägen, byggs för närvarande ut för att kunna ta 
emot flera barn framöver. En mötesplats för barn och ungdomar är ungdoms-
verksamheten Unga Örnar som har sina lokaler i bottenvåningen på skivhuset vid 
torget. 

  
Delaktighet:  
dialog om 
Skogsängs- 
torget 

Mellan den 1 och 14 mars 2021 genomfördes en digital dialog i form av en enkät 
om torget i Skogsängen.  Syftet med enkäten var att inhämta Skogsängsbornas 
kunskap, erfarenheter och synpunkter kring Skogsängstorget.   
 
Utifrån svaren kan slutsatsen dras att torget saknar uppehållskvalitet som bjuder in 
till att stanna och vistas på torget under längre stunder. Deltagarna använder tor-
get främst som en passage till och från olika målpunkter i området, exempelvis 
hemmet, skolan, busshållplatsen eller för att gå till Vilsta. Många barn korsar tor-
get på väg till skolan. Deltagarna ”är” på torget och använder torget på grund av 
olika funktioner som finns vid torget, exempelvis affärer, restauranger men främst 
kiosken. Befintliga verksamheter runt torget skapar målpunkter och anledningar 
för deltagarna att handla vid torget, särskilt kiosken. Utöver det används torget 
snarare som en passage/ett stråk att ta sig genom än en plats att stanna på. Det är 
fler kvinnor/flickor än män/pojkar som använder torget, enligt enkätsvaren.  
Dagens torg upplevs som tråkigt i och med att det saknar funktioner och aktivite-
ter som bjuder in till att vistas på torget under längre stunder. Torget upplevs 
också som ”kal miljö” med mycket ”betong”, varför slutsatsen kan dras att torgets 
gestaltning idag inte bidrar till uppehållskvaliteter och vistelse. Utöver det används 
torget snarare som en passage/ett stråk att ta sig genom än en plats att stanna på. 
Torget upplevs också som otryggt på grund av trafiksituationen (fortkörning, stora 
parkeringsytor, rondellen på torget) samt på grund av att andra personer vistas där 
och kriminella handlingar som förekommer.  
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Förutom frågor om användningen och upplevelsen av dagens torg svarade delta-
garna även på frågor om hur det framtida torget ska se ut och vad man vill kunna 
göra på torget i framtiden. Sammanfattningsvis kan konstateras att båda barn och 
vuxna önskar sig att torget utvecklas till en social plats för umgänge med andra. 
Antingen i form av lek, eller för att kunna ”hänga” eller fika med vänner. Vuxna 
personer lyfter också att det vore trevligt om föräldrar kunde fika på torget medan 
barnen kan leka där – att har bra uppsikt är viktigt.  
Vuxna personer nämner också att de gärna vill kunna handla på torget, både i 
form av torghandel samt i butiker runt torget. Även andra verksamheter efterfrå-
gas. Barn nämner Kiosk som ett önskemål avseende kommande verksamheter. I 
framtiden vill barn också kunna leka på torget. 
Majoriteten av deltagarna vill att torget ska bli grönare i framtiden. De flesta öns-
kar sig (blommande) träd som ger skugga, blommor i form av blomarrangemang 
men även möjligheten till att kunna odla nämns. Även inslag av vatten i form av 
en fontän och flera sittplatser i form av bänkar med ryggstöd samt mer okonvent-
ionella sittplatser som ”den vita muren bakom kiosken” önskar sig många av del-
tagarna. Flera funktioner i form av handel och fika vill många av deltagarna se mer 
av vid det framtida torget.  
Läser man mellan raden så nämner deltagarna aspekter – både angående gestalt-
ning och funktioner/aktiviteter – som bidrar till ett mer levande och attraktivt 
torg genom att uppehållskvalitén ökar. Därutöver ska torget förutom att bli ett 
stadsdelscentrum med affärer och restauranger också bli en social och mötesplats. 
Det är viktigt att torget utformas och gestaltas på ett sätt som upplevs som tryggt 
– dels genom bättre belysning, dels genom tydligare trafikseparering och hastig-
hetsbegränsning. 
 
För att torget ska få en bättre uppehållkvalité i framtiden, bli en levande och at-
traktiv mötesplats där Skogsängsborna och besökare vill vistas och umgås, behö-
ver torget bli mer tryggt och trafiksäkert. Flera funktioner, aktiviteter, verksam-
heter, butiker och affärer behöver tillskapas kring torget och torget behöver di-
mensioneras utifrån dessa funktioner samt befolkningstillväxten i stadsdelen i och 
med exploateringen. Det är mycket viktigt att i torgets programmering och gestalt-
ning ta hänsyn till synpunkterna, inspelet och önskemålen från denna dialog. 

  
Barn- 
perspektivet 

Planförslaget bedöms påverka barn i hög grad, särskilt förskolebarn med tanke på 
utbyggnad av förskolan. Dock berör förslaget i princip hela stadsdelen och avser 
medföra stora ändringar i både bostadsbebyggelse, offentliga platser och gator, vil-
ket innebär att de flesta barn som bor och rör sig i Skogsängen kommer att påver-
kas. Stadsdelen används av många barn idag och kommer troligtvis användas av 
ännu fler barn i framtiden. Med anledning av detta har flera dialoger riktat mot 
barn genomförts under detaljplanearbetet. Dessa bildar ett viktigt underlag till 
barnkonsekvensanalysen (BKA) som tas fram parallellt med detaljplanen.  

  
 Friytor 
  
Lek och  
rekreation 

De gemensamma innergårdarna tillsammans med den öppna gräsytan i Skogsängs-
parken utgör mötesplatser med högt socialt värde och stort värde för rekreation. 
Bostadsområdet är programmerat med gröna skötta gårdar närmast husen vid 
vägen och natur bakom, innanför bebyggelsen. Park- och naturmiljön är präglad 
av trafiksepareringstanken som genomsyrar den befintliga bebyggelsen. Inne i par-
ken tar man sig fram gående eller med cykel. Barn passerar genom parken på väg 
till förskola och skola. 
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I parken finns en liten lekplats och en öppen yta för bollspel och fri lek, samt en 
backe som kan användas som pulkabacke på vintern, samt stigar upp i skogen på 
flera ställen. I en naturyta närmast skivhuset vid torget har fastighetsägaren anlagt 
en upplevelseslinga på kvartersmark, en aktivitetsbetonad lekplats. Lekplatsen i 
parken ska utvecklas av kommunen på sikt. Här finns genom parken en viktig 
grön mötesplats i stadsdelen och som har potential att utvecklas ännu mer för be-
fintliga och nya boende. 
 
Utredningsområdet ingår i ett betydelsefullt rekreativt samband. Området med 
dess näraliggande naturmiljöer har uppenbara rekreativa kvaliteter. Vilstastigen 
som löper genom området är ett grönt stråk som binder samman stadsdelar med 
friluftsområdet och naturreservatet Vilsta 1 km söder om planområdet. Stråket be-
står av en g/c-väg med flera sidokopplingar in i olika bebyggelseområden och av 
parkytor som varierar mellan öppna, klippta gräsytor som är kompletterade med 
funktioner som lekplats och mindre ytor med sparad natur. Det gröna parkstråket 
men intilliggande parkytor är ett stort gemensamt landskap som skärmar av mellan 
olika bebyggelsetyper, men också knyter samman – och det är också en betydelse-
full del av kulturmiljövärdet i området. 
 
Delar av Vilstastigen har betydelse för kvalitéer och funktioner på befintlig för-
skolemiljö i och med uppvuxen grönska som ramar in förskolegård. De kvalitéer 
som lyfts fram i dialog med förskola är knutna till uppvuxen vegetation och natur-
lig lekmiljö i området, delvis knuten till Vilstastigen.  
 
Områdets naturmiljöer kompletterar mer skötta ytor på bostadsgårdarna som lek-
miljöer. 

  
Dagvatten Planområdet utgörs av fyra delavrinningsområden A (1, 2, 3), B, C och D dessa 

har markerats i Figur 15. Dagvatten från område A avleds norr ut både ytligt och 
via ledningar. Dagvattnet samlas upp i ledningar vid rondellen i norra delen av 
området och avleds norrut i Vasavägen. Planområdets delavrinningsområde B är 
mycket litet och utgörs av en del av skogshöjden varifrån dagvatten avrinner mot 
Musseronvägen och vidare söderut i ledningar. Från delavrinningsområde C av-
leds dagvatten mot nordost. Ledningsnätet fortsätter här norr ut längs en gång- 
och cykelväg mot Eskilsgatan. Det finns öppna diken är längs vägarna i östra de-
len av delavrinningsområde C, hit avrinner framför allt dagvatten från området ös-
ter om planområdet. Dagvatten från område D, den södra delen av befintligt bo-
stadsområde på Vasavägen, avleds väster ut.  
Ytvattenflödet i planområdet illustreras med blåa pilar i Figur 15. Dagvatten från 
samtliga delavrinningsområden leds till samma recipient, Eskilstunaån. 
 
Det är generellt ett mycket grönt område men många planteringar/grönytor och 
de flesta vägkanter och parkeringar i planområdet är anlagda med kantsten, vilket 
gör att mycket dagvatten transporteras längs gatorna och rinner ned i dagvatten-
brunnar istället för att utjämnas och nyttjas av växter. Det mesta takdagvattnet an-
tas att avledas direkt till ledningar då inga stuprör är synliga på byggnaderna inom 
planområdet.  
 
Fyra lågpunkter/instängda områden är identifierade inom planområdet se Figur 
15. Den första, nr 1 i Figur 15, ligger på Carl-Johansgata inom delavrinningsom-
råde A1 där det planeras för radhus längs Vasavägen. I lågpunkten finns en dag-
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vattenbrunn för bortledning av vatten. Hit avrinner dagvatten från uppströms lig-
gande ytor av delavrinningsområde. Den andra lågpunkten ligger vid Skogsängens 
centrumområde och är väl avvattnad med flera dagvattenbrunnar. 
Den tredje lågpunkten är mer ett instängt område som identifierades på fältbesö-
ket vid Skogsängsgatan 22G. Det har dock inte rapporterats in några klagomål på 
problem med stående vatten på någon av lågpunkterna 1-3 varför det kan antas att 
det inte brukar uppstå problem med stående vatten här (Jonathan Lövstaf, ESEM, 
2020). 
 
Lågpunkt 4 ligger längs med gång- och cyeklvägen i delavrinningsområde C där 
det planeras för en förskola. Här finns stor risk för stående vatten. 
 

 
Figur 15: Bilden visar befintliga dagvattenflöden och lågpunkter inom planområdet 

 
Skyfallskarteringen visar på risker för stående vatten vid lågpunkt 2-4 men även 
vid de byggnader på Skogsängsgatan 4-24 som står med långsidan av byggnaden 
mot slänten. Det har dock, som nämnts tidigare inte rapporterats in några pro-
blem med stående vatten på Skogsängsgatan (Jonathan Lövstaf, ESEM, 2020). 
Vid lågpunkt 4 kan det bli upp till 1,2 meter stående vatten (DHI, 2019). För att 
detta inte ska orsaka problem vid ny bebyggelse behöver marken i så fall höjas för 
att undvika skador på planerade byggnader alternativt så behöver en ytlig avrin-
ningsväg skapas i den södra eller norra delen av området. Lågpunkten ligger på ca 
+20 meter (RH2000) och både i norr och i söder ligger det en höjd/puckel på ca 
+21-22 meter (RH2000) som gör att vattnet inte kan avrinna naturligt från plat-
sen. Det finns dock ett dagvattenledningsnät och dagvattenbrunnar på platsen 
men vid skyfall enligt skyfallskarteringen (DHI, 2019) så klarar inte ledningsnätet 
att leda bort vattnet utan ett vattendjup på upp till 1,2 meter förväntas ansamlas 
på platsen. 
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Figur 16: Bilden visar vattendjupet av stående vatten i händelse av ett skyfall 
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 PLANFÖRSLAG 
  
Bebyggelse- 
utformning/ 
nya bostäder 

Placeringen av den nya bebyggelsen utgår från de i kulturmiljöutredningen utpe-
kade befintliga kvalitéerna och den fördjupade känslighetsanalysen. Den nya be-
byggelsen placeras därmed i de lägen där den bedöms kunna bidra till den övergri-
pande bebyggelse- och grönstrukturen samt arkitekturen i området. Samtidigt 
kommer den nya bebyggelsen i form av en ny årsring mellan den befintliga miljön 
och angränsande vägar att tillföra nya kvalitéer som motsvarar dagens stadsplane-
ringsideal.   
 
På grund av detaljplaneområdets storlek har det indelats i tre mindre delområden: 
Vasavägen, Stenkvistavägen och Kälkbacksvägen. 
 

 
Figur 17: Illustrationsplan som visar de olika delområdena  
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 1. Delområde Vasavägen 

  
Figur 18: Illustrationsplan som visar delområde Vasavägen 

 
Figur 19: Sektion som visar möjlig utformning längs Vasavägen 

 
I detaljplanen preciseras bostadsbebyggelsen i delområde Vasavägen som rad- och 
kedjehus (B1). Radhusbebyggelsen begränsas i omfattningen genom en egenskapsyta 
som anger byggrätternas placering, samt högsta byggnadshöjd i meter över angivet noll-
plan. Plankartan reglerar minsta avstånd till Vasavägen genom prickmark som 
motsvarar den delen av marken som inte får förses med byggnad. På det sättet säkerstäl-
ler detaljplanen att inte att hela fastigheten exploateras, vilket skulle innebära att 
det inte blev någon yta för utevistelse kvar. Uteplatser lokaliseras mot bullerskyd-
dad sida mot Carl-Johansgatan. Entréer ska finnas från både Vasavägen samt Carl-
Johansgatan. Detta regleras i plankartan med b2 – Entréer ska vara genomgående.  

Planförslaget möjliggör uppförande 
av stadsradhus längs med Vasavä-
gen. Kartan till vänster visar ny be-
byggelse i mörkgrått. Den nya ut-
formningen av Vasavägen innebär 
att radhusen gränsar mot en ny 
gång- och cykelväg. I och med att 
Vasavägen omgestaltas och körba-
nan smalnas av, ges möjlighet till ett 
grönt gaturum med plats för dag-
vattenhantering och kompensation 
av träd i en grön mittremsa. För att 
ge plats åt radhusbebyggelse flyttas 
Carl-Johansgatan något öster ut. 
Planförslaget möjliggör för större 
ytor för markparkering samt sophus 
på marken mellan befintliga punkt-
hus och den nya radhus-bebyggel-
sen.  
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Figur 20: Bilden visar en illustration av en möjlig utformning av delområde Vasavägen.  

 
 2. Delområde Stenkvistavägen 

 

 
Figur 21: Illustrationsplan för ny bebyggelse utmed Stenkvistavägen ny bebyggelse är redovisade i 

mörkgrått.  

 
I områdets norra del möjliggör planförslaget en ombyggnation av Skogsängstor-
get. Torgets utökas samt ges ny utformning som ger förutsättningar till en mer le-
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vande offentlig plats. För att säkra allmänhetens tillgång till torget och dess ut-
formning till en trygg mötesplats som främjar socialt umgänge, planläggs det som 
TORG med kommunalt huvudmannaskap. Även parkering och angöring till verk-
samheter kring torget kan lösas inom torgytan. Torget förlängs och öppnas upp 
mot Skogsängsparken. I bottenvåningen av befintlig samt föreslagen bebyggelse 
utmed torget möjliggörs för centrumverksamheter – C1. Inom centrumverksamhet 
ryms en bred användning, bland annat enklare former av vård som exempelvis en 
familjecentral eller vårdcentral.  

 
Planförslaget förutsätter att befintlig 
lågbyggnad mot torget rivs. En ny 
byggrätt möjliggörs i en våning, med 
4,5 meter som högsta totalhöjd, vid det 
befintliga lamellhusets gavel mot 
torget. Denna nya lågdel möjliggör 
för Centrumverksamhet – C1.  
Ett punkthus på 16 våningar kan 
uppföras som en målpunkt i den 
förlängning av torget som tillskapas 
och bidrar till platsens rumslighet. 
Punkthuset placeras på befintlig bas-
ketplan på samma ungefärliga av-
stånd och riktning som befintlig be-
byggelse. Detta regleras i detaljpla-
nen med en p1-bestämmelse om att 
Byggnad ska placeras enligt samma struk-
tur avseende placering och riktning som be-
fintliga punkthus. Punkthuset ska ut-
föras med lokaler i bottenvåningen 
som bidrar med liv och rörelse till 
torget, vilket regleras genom C1 – 
Centrumverksamhet i bottenvåning. 
Punkthuset ska ha karaktären av en 
målpunkt och riktmärke.  

Figur 22: Situationsplan - Skogsängstorget förlängs 
genom att befintlig lågbyggnad rivs. 
Punkthusets med lokaler i bottenvåningen 
utgör en ny målpunkt och bidrar till plat-
sens rumslighet. Grå skraffering är nya 
huskroppar. Nya bebyggelsens vånings-
höjd anges med romerska siffror. 
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Figur 23: Bilden visar en flygvy över Skogsängstorget och en möjligframtida utformning av torget 

 

 
Figur 24: Planillustration över det nordvästra bostadskvarteret med familjecentral mot Skogsängs-

torget  
 

Utmed Stenkvistavägen föreslås nya flerbostadshus med södervända gårdar. 
Stenkvistavägen kommer i planförslaget byggas om till en VÄG (kommunalt hu-
vudmannaskap) med ytor för gång och cykel närmast husen samt gröna ytor för 
dagvattenhantering samt körbana. Planförslaget möjliggör för centrumverksamhet i 
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bottenvåningarna (C1) längs med Stenkvistavägen. Parkering sker i underjordiskt ga-
rage under föreslagen bebyggelse och gårdarna utformas på planterbart bjälklag. 
Detta regleras i detaljplanen genom en 3D-bestämmelse för PARKERING samt b1 
– marken för byggas under med garage/källare. Bjälklag ska vara planterbart).  För verk-
samheter avses parkering ske på det nya Skogsängstorget.  
 
Kvarteren är uppdelade med släpp mellan huskropparna för koppling mot Skogs-
ängsparken. Släppen är placerade utifrån befintliga släpp genom befintliga lamell-
hus in mot parken. Bebyggelsens utformning med varierad våningshöjd samt fa-
sadutformning utmed Stenkvistavägen möjliggör för en stadsmässig utformning, 
vilket ger förutsättningar till ett lokalt serviceutbud som också kan bidra till ökad 
trygghetskänsla.  
Detaljplanen reglerar även att. Entréer får inte placeras med dörruppslag ut över allmän 
plats (f2-bestämmelse), vilket ytterligare kan bidra till stadsmässighet och trygghet 
utmed Stenkvistavägen.  
Bebyggelsen längs med Stenkvistavägen (ligger i fastighetsgräns) har en variation i 
höjd och den översta våningen ska utföras med indragen takvåning, vilket regleras 
med en utformningsbestämmelse i planförslaget: Översta våningen ska vara indragen 
mot Stenkvistavägen med minst 2,0 meter om byggnaden är högre än 4 våningar (f2-bestäm-
melse). Den nya bebyggelsen som har gavlar mot befintlig bebyggelse är lägre för 
att möta denna i höjd. Byggnadshöjden på huskroppar i nordsydlig riktning regle-
ras till max 4 våningar genom högsta byggnadshöjd i meter över angivet nollplan.  
 

 
Figur 25: Planillustration över det nordöstra bostadskvarteret i delområde Stenkvistavägen  

 
Mellan befintlig bebyggelse och den nya bebyggelsen föreslås en gårdsgata på 
kvartersmark. Höjdskillnaden mellan den nya bebyggelsens gårdsyta som kommer 
att anläggas på bjälklag och gårdsgatan varierar mellan 0,3-1 m. Utformningen av 
gårdsgatan kommer att inrymma gröna ytor för omhändertagande av dagvatten 
som präglas av variation och lekfullhet. Dagvattenstråket fungerar som en gräns 
mellan bostadsgårdens mer privata del och gårdsgatans allmänna. På strategiska 
platser kommer trappor och ramper öppna upp för entréer mot gårdarna. Gårds-
gatan ska utgöra förbindelsestråk för såväl gående och cyklister som angöring för 
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sop- och brandbil samt persontrafik. Där garage finns i bottenvåningen på befint-
liga hus kommer gårdsgatan behöva säkerställa en backzon på 7m, vilket påverkar 
möjligheten till möblering och utformning på dessa sträckor.  
 

 
Figur 26: Principsektion för gårdsgatan mellan befintlig bebyggelse, dagvattenstråk (DV-stråk) och 

den nya bebyggelsens bostadsgård. 
 

 
Figur 27: Illustrationsplanen visar föreslagna våningshöjder för tillkommande bebyggelse (grå 

byggnader) utmed Stenkvistavägen  

 
En byggrätt i mindre omfattning och höjd möjliggörs norr om Hövdingen 3, ut-
med Stenkvistavägen. Planen möjliggör för Centrumverksamhet och komplement 
till Bostäder, där användningen ska ha en tydlig fokus på hållbara transporter. 
Möjlig användning är cykelpool, cykelverkstad, paketbud, församlingslokaler och 
övernattningslägenheter med flera.  
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Figur 28: Bilden visar en flygvy över Stenkvistavägen sett från rondellen Stenkvistavägen/Vasavä-

gen. 

 
 3. Delområde Kälkbacksvägen 

I området planeras för flerbostadshus (B) och centrumverksamhet i bottenvåningen (C1). 
Parkering tillåts under flerbostadshusen, vilket regleras med en 3D-bestämmelse 
avseende PARKERING. Gårdar anordnas i söderläge mot bullerskyddad sida där 
Marken får byggas under med garage/källare. Bjälklag ska vara planterbart (b1). Bebyggel-
sen varierar i höjd från sju våningar mot Vilstastigen till fyra våningar mot Fri-
luftsvägen, vilket regleras genom högsta byggnadshöjd i meter över angivet nollplan. Utöver 
angiven höjd får solceller och skorsten sticka upp 1,5 m. Den översta våningen planeras 
som indragen takvåning för våningsantal över fyra våningar, vilket regleras med en 
f2-bestämmelse: Översta våning ska vara indragen mot Stenkvistavägen med minst 2,0 meter 
om byggnaden är högre än 4 våningar. För att möta de befintliga atriumhusen söder om 
Kälkbacksvägen ska antingen bebyggelsen trappas ner mot befintliga hus eller ska 
vegetation bidra till en nedtrappning i höjd.  
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Figur 29: Bilden visar en flygvy över bebyggelsen i delområde Kälkbacksvägen sett från Stenkvista-

vägen 

 
Detaljplanen möjliggör för utökning av Kälkbacksvägens förskola från dagens 80 
till 240 platser. Den nya förskolan ersätter den befintliga på samma plats, dock 
med större byggrätt och gård som båda ryms inom ytan som har planlagts som S1 
– Förskola. Byggrättens placering inom egenskapsområdet är inte styrd för att möj-
liggöra flexibilitet inför förskolans utformning i samband med bygglovet. I stället 
begränsas byggrätten med en exploateringsgrad som regleras i detaljplanen med e1 
– Största byggnadsarea är 1500 kvadratmeter. Byggnadshöjden på förskolan regleras 
med högsta byggnadshöjd i meter över angivet nollplan. Utöver angiven höjd för solceller och 
skorsten sticka upp 1,5 meter.  
 

 
Figur 30: Situationsplan med illustration över alternativ med större förskolebyggnad.  

 
För att en förskola med 240 platser ska klara kommunens riktlinjer för friytor be-
höver gården utökas söderut. Detta görs genom att använda mark från Vilsta 2:1, 
som idag utgör en öppen gräsyta, samt skogsdungen med särskilt skyddsvärda träd 
i anslutning till befintlig förskola som båda är planlagd som allmän platsmark och 
är en del av det gröna stråket Vilstastigen.  Den nya delen av gården utgörs av en 
öppen gräsyta som är utpekad som en större lågpunkt/ avrinningsområde vid regn 
och en backe med särskilt skyddsvärda ekar. Idag står här även tillfälliga evakue-
ringsbodar som fått tidsbegränsat bygglov till 1 augusti 2030 (10 år). Precis utanför 
den befintliga förskolegårdens södra gräns förekommer stora höjdskillnader och 
ett antal naturvärdesträd varav 6 träd även klassas som särskilt skyddsvärda träd, 
vilket den nya gården kommer inrymma.  
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Dessa särskilt skyddsvärda träd utgörs av stora, gamla ekar som bidrar med olika 
ekosystemtjänster samt skuggande inverkan på förskolans gårdsmiljö. Både natur-
värdesträd och särskilt skyddsvärda träd ska bevaras och den nya förskolan samt 
gård anpassas utifrån dessa träd.  Både naturvärdesträd och särskilt skyddsvärda 
träd har reglerats i detaljplanen med en a1-bestämmelse om Marklov krävs även för 
fällning av särskilt skyddsvärda- och naturvärdesträd enligt trädinventering i plankartan. Kom-
pensation ska ske enligt kommunens riktlinjer. I detaljplanen informeras även om att ”I 
enlighet med 12 kap. 6§ i Miljöbalken ska väsentliga ändringar av naturmiljön genomgå en an-
mälan till Länsstyrelsen. Att avverka ett särskilt skyddsvärt träd och/eller alléträd anses vara 
en väsentlig ändring av naturmiljön”.  
 
Vid fällning av skyddade träd enligt trädinventeringen i plankartan ska de komp-
enseras inom planområdet. Trädvärderingen som är framtagen (som en del av 
ekosystemtjänsteanalysen) ska användas som underlag vid kompensation, träd 
som inte är värderade och behöver fällas värderas enligt Alnarpsmodellen.  
Eftersom den nya förskolegården kommer att placeras i slänten med särskilt 
skyddsvärda ekar ska kompensation tillämpas.  
 
De särskilt skyddsvärda träden och naturvärdesträden samt övrig vegetation som 
finns i dungen söder om befintlig förskolan ska skyddas under genomförandet en-
ligt rapporten Skydd av träd vid byggnation. Dungen hyser höga biologiska värden 
och är en viktig del av förskolegårdens utemiljö. 
 
För att möjliggöra för uppförandet av komplementbyggnader för förskolans be-
hov har en del av förskolegården planlagts med korsmark – Endast komplementbygg-
nader, med en högst totalhöjd på 4,0 meter får placeras. 
 
Angöring för leveranser samt en vändplan, personalparkering och parkering för 
rörelsehindrade anordnas inom fastigheten med infart från Kälkbacksvägen. Tra-
fikytor har planlagts med prickmark som tillåter markparkering, dock tillåts ingen 
bebyggelse. 
 
Norr om Kälkbacksvägen i direkt anslutning till denna anordnas hämta-/lämna-
parkering till förskolan. Ytan för hämta/ lämna (egenskapsyta) är placerad på an-
nan fastighet och behöver därför säkerställas genom ett servitutsavtal.  
 
Den nya gårdens omfattning påverkar upplevelsen av Vilstastigen som är ett käns-
ligt stråk utifrån kulturmiljön, därför behöver ett skyddsavstånd mellan Vil-
stastigen och förskolegården innehållas. I detaljplanen är det kortaste skyddsav-
ståndet 3 meter.  
 



Eskilstuna kommun   36 (64) 

    
    

    

 

 
Figur 31: Situationsplan med illustration över alternativ med större förskolebyggnad samt förskole-

gård och friytor  

  
 Natur och kultur 
  
Kulturmiljö- 
värden 

Kulturmiljöanalysen identifierar flera arkitektoniska detaljer och uttryck som är 
särskilt värdefulla ur ett antikvariskt perspektiv. I detaljplanen har bestämmelser 
om varsamhet införts för att bevara dessa kulturmiljövärden och därmed en del av 
den modernistiska epoken och Sveriges historia kring miljonprogramområden.   
 
Därför regleras i detaljplanen befintlig bebyggelse, både punkthusen och lamellhu-
sen, med en bestämmelse om varsamhet k.   

 
Vid förändring/ombyggnad av bal-

konger ska de motsvara ursprungliga 

balkongers placering och storlek samt 

balkongfronter av koppar/kopparlik-

nande plåt och så långt möjligt efter-

likna ursprungliga balkongers utseende.  

Balkonger får inte glasas in. Undantag 

kan ges för inglasning med profillöst 

och lågreflekterande glas 
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De ursprungliga fasadernas 

materialval och utseende - 

som indragen spritputsad 

sockelvåning, rött tegel, syn-

liga obehandlade betongbjälk-

lag, partier av målad träpanel 

mellan fönster, indragen plåt-

klädd takfot - bibehålls. Utfö-

randet vid underhåll och repa-

rationer ska motsvara ur-

sprungligt material och form-

språk. 

  
Vid upptagning och igensätt-
ning av dörrar och föns-
teröppningar i fasad ska det 
utgå från den ursprungliga ryt-
miska och symmetriska place-
ringen samt ursprungligt 
formspråk och material.  

 
 

Fönster ska ha samma proport-
ioner och dimensioner som de 
ursprungliga. 
  
Öppna arkader får inte byggas 
igen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utöver bestämmelser om varsamhet regleras befintlig bebyggelse genom en egen-
skapsyta för byggrätten samt högsta totalhöjd i meter.  

  
Fornlämningar Planen har beaktat fornlämningar genom att utgå från genomförda utredningar. 

Befintliga fornlämningar inom planområdet ligger inom användning NATUR och 
avses fortsatt utgöra ett allmänt park- och naturområde. Fornlämningarna bedöms 
därmed inte påverkas.  
Om fornlämningar eller fornfynd påträffas vid arbetet inom planområdet förelig-
ger anmälningsplikt enligt kulturminneslagen. Anmälan görs till Länsstyrelsen. 

  
Mark och  
vegetation 

Planförslaget påverkar den befintliga grönstrukturen främst genom att förslaget 
berör träd på både kvartersmark och allmän platsmark. Ett flertal skyddsvärda- 
och naturvärdesträd, främst ek och tall berörs av förslaget och några träd kommer 
att behöva tas bort. Parkstråket Vilstastigen berörs av förslaget på utökad förskola 
vid Kälkbacksvägen, genom att allmän platsmark delvis tas i anspråk av förslaget 
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som förskolegård. Skogsängsparken berörs till viss del genom punkthusets place-
ring i parkens entré från torget. Punkthuset placeras på platsen där en befintlig 
basketplan finns idag vilket innebär att ingen parkmark påverkas direkt av husets 
fotavtryck. Områdets grönstruktur kommer att nyttjas av fler människor vilket in-
nebär ökat slitage och driftsansvar från kommunens sida. Det innebär också ett 
ökat behov av dagvattenhantering från den nya bebyggelsen som kan påverka den 
befintliga grönstrukturen. 
 
En idag öppen gräsyta söder om den befintliga förskolan föreslås att planläggas 
som förskola (S1) för att kunna säkerställa erforderlig friyta för en förskola på 240 
platser, enligt kommunens policy. Detta innebär att en allmän tillgänglig, öppen 
gräsyta kommer att stängslas in och allmänhetens tillgång till denna begränsas till 
tider utanför förskolans öppettider. 
 
Skogsdungen direkt söder om den nya förskolegården, söder om gång- och cykel-
kopplingen mellan Störtloppsvägen och Vilstastigen föreslås att planläggas som 
NATUR.  Detta för att säkra de befintliga ekosystemtjänster samt Vilstastigen 
som grönt stråk. Därmed blir Skogsdungen som idag ligger på kvartersmark all-
män plats och kan användas av allmänheten.  
 
Vilstastigen med sina öppna gräsytor om båda sidor, som förskolan och skogs-
dungen angränsar mot i öst, föreslås planläggas som NATUR. 

  
Naturmiljö och 
ekosystem-
tjänster 

I kommunens grönplan finns riktlinjer om kompensation vid exploatering som 
ska tillämpas om naturvärden, grön infrastruktur eller skyddsvärda träd inom om-
rådet påverkas. Riktlinjerna tar utgångspunkt i klassificering av naturvärden enligt 
naturvärdesinventering NVI svensk standard samt tjänstemännens bedömning uti-
från övriga riktlinjer i grönplanen.  
 
Enligt grönplanen värdefulla parkytor och gröna stråk ska i första hand undantas 
från exploatering om det är oundvikligt med ev. intrång kompenseras.  
I detaljplanen har områden med naturvärdesklass 2-3 undantagits exploatering och 
planlagts som NATUR för att säkra de befintliga naturvärdena. 
 
Grönstruktur som inte har höga naturvärden eller består av ytor som kan ha bety-

delse för ekosystemtjänster beaktas i planeringen. Kompensation ska utredas om 

förslaget får en påverkan på identifierat betydelsefulla strukturer för ekosystem-

tjänster inom området. Det gäller t.ex. den mängdverkan för ett antal ekosystem-

tjänster som det stora antal träd har på de nuvarande parkeringsytorna som nu fö-

reslås för bebyggelse. 

Träd som påverkas 

Inom planområdet finns många värdefulla trädmiljöer som kommer att påverkas 

av exploateringen. Detta innebär en nettoförlust av träd och de ekosystemtjänster 

de levererar, vilka ska kompenseras inom detaljplaneområdet eller i nära anslut-

ning till det.  

Samtliga alléträd i detaljplanen omfattas av det generella biotopskyddet – Alléträd 

12 kap 6 § i miljöbalken. För träd som måste avverkas eller påverkas negativt av 

exploateringen ska en dispensansökan göras till Länsstyrelsen. 
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En rönn hyser den fridlysta arten mistel 8 § i Artskyddsförordningen och en art-

skyddsdispens behöver ansökas för att få ta ner den. 

 

Figur 32: Bilden visar en rönn med mistel som finns i delområde Stenkvistavägen 

 
För de särskilt skyddsvärda träden som kommer att avverkas eller påverkas nega-

tivt av exploateringen ska ett samråd enligt 12 kap 6 § i miljöbalken hållas med 

Länsstyrelsen.  

Både naturvärdesträd och särskilt skyddsvärda träd har reglerats i detaljplanen 
med en a1-bestämmelse om Marklov krävs även för fällning av särskilt skyddsvärda- och 
naturvärdesträd enligt trädinventering i plankartan. Kompensation ska ske enligt kommunens 
riktlinjer. I detaljplanen informeras även om att ”I enlighet med 12 kap. 6§ i Miljöbal-
ken ska väsentliga ändringar av naturmiljön genomgå en anmälan till Länsstyrelsen. Att av-
verka ett särskilt skyddsvärt träd och/eller alléträd anses vara en väsentlig ändring av naturmil-
jön”.  
 
Vid fällning av skyddade träd enligt trädinventeringen i plankartan ska de komp-
enseras inom planområdet. Trädvärderingen som är framtagen (som en del av 
ekosystemtjänsteanalysen) ska användas som underlag vid kompensation, träd 
som inte är värderade och behöver fällas värderas enligt Alnarpsmodellen.  
 
1. Delområde Vasavägen  
Tre stora gamla tallar kommer att kollidera med ny bebyggelse och ska kompense-

ras enligt kommunens riktlinjer för kompensation i grönplanen.  

Befintliga alléträd längs Vasavägen kan eventuellt sparas och flyttas till annan plats 

inom planområdet. Om inte ska de kompenseras med nya träd, någonstans inom 

planområdet. 

I alla skalor inom delområdet kan behov av dagvattenhantering med fördel få 

mervärden i gröna lösningar. Kommande dagvattenutredning får ge svar på hur 

behoven ser ut och då får förslag tas fram på lösningar. 
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Figur 33: Situationsplan som visar bebyggelseförslagets påverkan på naturvärdesträd och särskilt 
skyddsvärda träd i delområde Vasavägen 

 

Gröna kopplingar/spridningskorridorer till park- och naturytor som gränsar till 

planområdet är viktiga att beakta.  

2. Delområde Stenkvistavägen 
Träd med statusen skyddsvärt och- eller- naturvärdesträd enligt trädinventeringen 

kan beröras av den nya exploateringen. Om detta inte går att undvika ska lämplig 

kompensationsåtgärd avtalas och tas fram med en specifik bedömning, se kom-

munens riktlinjer för kompensation i grönplanen.  

Det stora antalet alléträd utmed Stenkvistavägen som påverkas av planförslaget 

kan kompenseras genom investeringar i allmän plats i form av trädplanteringar 

och buskar i grönytan utmed Stenkvistavägen. Samtliga av dessa gröna investe-

ringar kan med fördel ha en dagvattenfunktion. 



Eskilstuna kommun   41 (64) 

    
    

    

 

 

Figur 34: Situationsplan som visar bebyggelseförslagets påverkan på naturvärdesträd och särskilt 
skyddsvärda träd i delområde Stenkvistavägen 

 

3. Delområde Kälkbacksvägen 
I den norra delen av delområdet Kälkbacksvägen, där det planeras för flerbostads-

hus, finns enligt trädinventeringen fem befintliga träd med statusen särskilt 

skyddsvärda som beröras av den nya exploateringen. Om det inte är möjligt att 

undvika ska lämplig kompensationsåtgärd avtalas.  

 

Figur 35: Situationsplan som visar bebyggelseförslagets påverkan på naturvärdesträd och särskilt 
skyddsvärda träd i delområde Kälkbacksvägen. 

 
Investeringar i allmän plats, exempelvis Vilstastigen, kan fungera som ev. kompen-

sationsåtgärder enligt avtal men även ge stora mervärden till delområdet. Samtliga 

av dessa gröna investeringar kan med fördel ha en dagvattenfunktion. 

I södra delen av delområde Kälkbacksvägen planeras för en utökning av befintlig 

förskola från 80 till 240 platser. I anslutning till befintlig förskola finns ett antal 

naturvärdesträd, varav 6 gamla ekar även klassas som särskilt skyddsvärda träd.  



Eskilstuna kommun   42 (64) 

    
    

    

 

 

Figur 36: Situationsplan som visar en förskola med plats för 240 barn och dess påverkan på natur-
värdesträd och särskilt skyddsvärda träd i delområde Kälkbacksvägen.  

 
Eftersom en befintlig ekdunge, söder om befintlig förskolegård, kommer att in-

rymmas i den nya förskolegården finns behov av viss kompensation och komple-

ment med nyplanteringar. Även vid fällning av träd krävs kompensation. 

Storleken på förskolan kommer också vara avgörande om två mycket gamla ekar, 

med status särskilt skyddsvärda träd, kommer att behöva fällas. Särskilt skydds-

värda träd är skyddade enligt miljöbalken, varpå samråd med Länsstyrelsen krävs.  

De gamla träden i anslutning till befintlig förskola bidrar med flera olika eko-

systemtjänster. Gestaltningslösningar som gynnar kulturella ekosystemtjänster, lek 

och rekreation är också viktigt att utveckla i de nya miljöerna. 

Förslag till förskola och gård ska utgå från sammanställning av dialog med Kälk-

backsvägens FSK där det framgick att barnen uppskattar naturliga inslag på går-

den (klätterträd, stenar, bärbuskar). Även viktigt med växlighet som naturlig 

skugga.  
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Gröna lösningar är betydelsefulla att implementera i den nya bebyggelsen, inte 

minst ur dagvattensynpunkt. 

En del av kompensationen kommer innebära trädplanteringar längs Stenkvistavä-

gen, Friluftsvägen samt på det nya torget.  

  
Mark- 
föroreningar 

De föroreningar med PCB som påträffats i fogmassa och ytlig jord kommer inom 
kort att åtgärdas av fastighetsägaren, Eskilstuna Kommunfastigheter. Åtgärderna 
kommer att utföras stegvis genom att fogmassa saneras först, därefter utförs åt-
gärder av mark. Det stegvisa genomförandet är nödvändigt eftersom de förore-
nade fogarna i byggnaderna riskerar att påverka marken nedanför i samband med 
sanering. Fastighetsägaren är i skrivande stund i begrepp till upphandling av åtgär-
derna. Fastighetsägaren har en dialog med tillsynsmyndigheten Miljökontoret. Åt-
gärderna är anmälningspliktiga och en anmälan kommer att lämnas in av fastig-
hetsägaren till Miljökontoret, som beslutar om nödvändiga försiktighetsåtgärder. 
Eskilstuna Kommunfastigheter har tidigare erfarenhet av att inventera och sanera 
PCB i fogmassa inom sitt fastighetsbestånd, åtgärderna genomförs med konvent-
ionella metoder och medför kalkylerbara och acceptabla kostnader.  
Utöver föroreningarna av PCB i fogmassa och i ytlig jord har inga andra förore-
ningar påträffats i sådan omfattning att de förhindrar planläggning för bostadsän-
damål.  

  
 Gator och trafik 
  
Gatunät och 
trafik, gång- 
och cykelvägar, 
kollektivtrafik 

1. Delområde Vasavägen 
Vasavägen intill detaljplaneområdet kommer att byggas om till en mer stadsmässig 
gata där fokus ligger på att skapa bättre möjligheter för framför allt fotgängare och 
cyklister att röra sig utmed sträckan och skapa plats för grönytor/träd/dagvatten-
hantering i gaturummet. Utifrån detta planeras körbana att smalnas av och därmed 
ge plats för att bredda befintlig gångbana på gatans östra sida till en dubbelriktad 
gång- och cykelbana och skapa en grönyta mellan körbanan och nya gång- och cy-
kelbanan. Även den befintliga gång- och cykelbanan på gatans västra sida planeras 
att breddas för att höja standarden. 
 
Konsekvensen av Vasavägens nya utformning innebär en omfördelning av ga-
turummet och kommer fortsatt variera mellan en bredd på ca 17-20 meter.  

 
 
Kvartersgatan Carl-Johansgatan kommer vara huvudgatan i området för boende 
och besökare till befintliga och nya bostäder. Det totala vägområdet för denna 
kvartersgata ligger på ca 12 meter. Dessa ytor kommer att fördelas mellan gångy-
tor, växtzoner, kantstensparkering och körbanor. 
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2. Delområde Stenkvistavägen 
Kvartersgatorna inom planområdet planläggs som GATA1 - Lokalgata och kom-
mer att ansluta mot Stenkvistavägen. Dessa gator kommer vara de två huvudga-
torna in i området för boende och besökare till befintliga och nya bostäder, då 
nedfarterna till parkeringsgaragen kommer att ansluta mot dessa gator. Det totala 
vägområdet för dessa kvartersgator ligger på ca 13 meter. Dessa ytor kommer att 
fördelas mellan gångytor, växtzoner och körbanor.  

 
Figur 37: Bilden visar en sektion på den nya infarten till området från Stenkvistavägen och en yt-

fördelning mellan olika trafikslag. 

 
Gatan mellan befintliga bostäder, Hövdingen 1 och 2 och den tillkommande be-
byggelsen kommer finnas kvar då befintliga garage i delar av Hövdingen 1 och 2 
kommer att behållas. Vid ombyggnationen av denna gårdsgata är det viktigt att 
binda ihop befintlig bebyggelse med den nya på ett attraktivt sätt. Det är även vik-
tigt att utformningen av denna gata görs på ett sådan sätt att fotgängare och cy-
klister prioriteras på sträckan.  

            
Figur 38: Bilden visar två sektioner på den framtida gårdsgatan inom delområde Stenkvistavägen, 

som planeras att tillkomma mellan befintlig och tillkommande bebyggelse, samt ytfördel-
ningen mellan olika trafikslag.  

 
Del av Stenkvistavägen mellan Vasavägen och Friluftsvägen kommer att byggas 
om för att skapa ett mer stadsmässigt gaturum. Det kommer att ske genom att 
stärka grönstrukturen och förbättra förutsättningarna för fotgängare, cyklister och 
kollektivtrafiken utmed sträckan. I arbetet med gatans utformning har det vart vik-
tigt att bevara ytor i gatuområdet för att ge plats för dessa kvaliteter. Det har även 
vart viktigt att bevara ytor för framtida behov för kollektivtrafiken. Det handlar då 
om att det finns plats för ett framtida kollektivtrafikkörfält utmed sträckan när be-
hoven för detta uppstår.  
 
Effekten av ett kollektivtrafikkörfält är att det bidrar till att öka framkomlighet 

och därmed attraktivitet för kollektivtrafiken. Detta förväntas kunna bidra till ökat 
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resande med kollektivtrafiken och därmed till att uppnå kommunens uppsatta tra-

fikrelaterade mål. Detta är något som går i linje med Eskilstuna kommuns trafik- 

och kollektivtrafikplan.  

Vid ombyggnation av Stenkvistavägen tillskapas trafiksäkra passager som under-

lättar för oskyddade trafikanter att ta sig över vägen på ett trafiksäkert sätt. Detta 

bidrar till att länka samman Skogsängen med intilliggande områden. 

För att uppnå tillgänglighetskraven till de nya bostäderna kommer ett antal angö-

ringsplatser att anläggas utmed Stenkvistavägen.  

Gång och cykel 

Utmed Stenkvistavägens södra sida breddas befintlig gångbana till en dubbelriktad 

gång- och cykelbana på 4,5 meter som kommer att anläggas mellan in-utfarten till 

Skogsängstorget och Friluftsvägen. För att skapa ett attraktivt och trafiksäkert cy-

kelstråk kommer passagerna över de nya infarterna till lokalgatorna att hastighets-

säkras.  

Gångbanan på Stenkvistavägens norra sida kommer behållas med den 
bredd som är idag.  
 
Genom att en gång- och cykelbana byggs utmed Stenkvistavägen skapas bra förut-

sättningar att röra sig i öst-västlig riktning. Det är även viktigt att skapa trafiksäkra 

passager över Stenkvistavägen som underlättar för oskyddade trafikanter att ta sig 

över gatan på ett trafiksäkert sätt.   

Grönstruktur 

Grönytor anläggs med växtlighet i olika nivåer mellan gång- och cykelvägen och 

körbanan samt mellan de två körfälten. Ytan mellan gång- och cykelvägen och 

körbanan blir 2,5 meter bred och kan användas som dagvattenhantering. Dessa 

ytor ska utformas som multifunktionella grönytor för en hållbar och attraktiv 

stadsmiljö. Även grönytan mellan körbanorna gestaltas som en blågröngrå system-

lösning där samtliga funktioner som behövs tillgodoses.  

Detaljplanen möjliggör för utformning av Stenkvistavägen som över tid kan om-

fördelas. De gröna ytorna kommer därför att variera i bredd och det kommer att 

vara viktigt att finna en utformning som både kan tillgodose behovet för dagvat-

tenlösningar samt snöupplag vintertid. 

Motorfordonstrafik/kollektivtrafik 

Stenkvistavägen utformas med ett körfält i vardera riktning för motorfordonstra-

fik med en bredd på 3,5 meter. Planförslaget innebär att två nya gator kommer att 

anläggas mot Stenkvistavägen, vilket innebär att två nya in/utfarter utmed 

sträckan. Dessa infarter kommer vara entréerna in i bostadsområdet för boende 

och besökare.  

Utmed den södra sidan av Stenkvistavägen planeras det för att möjliggöra angö-

ringsparkering till de tillkommande bostäderna och eventuella verksamheter.   
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Sektionsskissen nedan visar hur fördelningen mellan dessa ytor kan komma att se 

ut. 

 

Figur 39: Bilden visar en sektion med förslag på den framtida Stenkvistavägen utformning och en 
ytfördelning mellan olika trafikslag.  

 
Planförslaget möjliggör för en annan uppdelning av ytorna i den framtida utveckl-
ingen av hållbara transporter. 
 
3. Delområde Kälkbacksvägen 
Gång- och cykelbanor planeras att anläggas utmed Stenkvistavägen, Friluftsvägen 
och Kälkbacksvägen. Utmed Stenkvistavägen kommer gång- och cykelbanan pla-
ceras på gatans södra sida med en bredd på 4,5 meter. Gång- och cykelvägen ut-
med Kälkbaksvägen planeras på den södra sidan mellan Vilstastigen och Frilufts-
vägen. Gång- och cykelbanan utmed Friluftsvägen planeras utmed tillkommande 
bebyggelse, på den västra sidan av gatan. Utmed sträckan planeras det för ytor 
med växtlighet mellan körbanan och den nya gång-och cykelbanan.  
 
Friluftsvägen och Kälkbacksvägens gång- och cykelbanor kommer att bli 3,75-4 
meter breda och kopplas samman med en hastighetssäkrad passage intill kors-
ningen Kälkbacksvägen-Friluftsvägen.  

  
Kollektivtrafik Utöver det som presenteras i Gatunät och trafik under Förutsättningar kopplat till 

kollektivtrafik och Stenkvistavägen kommer linje 6 som passerar delområde Vasa-
vägen att förändras. Busslinjen kommer inte längre köra i en rundslinga i området 
Snopptorp, utan kommer i stället enbart trafikera Vasavägen.  
 
I och med att fler människor kommer att flytta in i området bidrar det till att fler 
kommer att kunna resa med kollektivtrafik till och från området. Utifrån detta är 
det viktigt att det finns utrymme i bussarna för att nya resenärer ska välja att resa 
kollektivt. I det löpande trafikutvecklingsarbetet av kollektivtrafiken är det viktigt 
att detta bevakas. Detta gäller framför allt för busslinje 3 som trafikerar utmed del-
område Stenkvistavägen och Kälkbacksvägen. 

  
Parkering Gällande riktvärden för parkeringsbehov utgår från Parkeringstal för Eskilstuna i 

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

serade på fyra typområden A, B, C och D. Stadsdelen bedöms som stadstyp B vil-

ket innebär ett parkeringstal på 0-9 bilplatser per 1000 kvm BTA. För cykelplatser 

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

herren genomför för att gynna gång, cykel och kollektivtrafik som det främsta 

färdmedlet. För de kontorslokaler som planeras i området gäller 5-11 bilplatser per 

1000 kvm BTA samt 30 cykelplatser per 1000 kvm BTA för stadstyp B. 

Under arbetets gång har olika mobilitetslösningar diskuterats och ett dokument 

har tagits fram av exploatören som beskriver hur dom ska arbetar vidare med frå-

gan.  

Cykelparkering 

Cykelparkering kopplat till delområdena Stenkvistavägen och Kälkbacksvägen pla-

neras att lösas i tillkommande byggnaderna och i cykelparkeringshus på innergår-

darna. Det planeras även för cykelparkeringar i anslutning till tillkommande entré-

erna inom delområdena. I delområde Vasavägen kommer det finnas cykelparke-

ring att lösas inom varje fastighet.  

Bilparkering 

Planen medger för parkering i nedgrävda garage på kvartersmark under tre av till-

kommande bostadskvarteren, två inom delområde Stenkvistavägen och ett inom 

delområde Kälkbacksvägen. I dessa garage kommer hyresgäster till befintliga och 

nya bostäder att kunna hyra en plats för att lösa sitt parkeringsbehov.  

I delområde Stenkvistavägen kommer in- och utfart till de nedgrävda parkerings-

garagen kommer att ansluta mot kvartersgatorna. Viktigt att dessa placeras på ett 

avstånd som minimerar risken att det uppstår situationer där det blir köbildning in 

i garagen, som kan komma att påverka framkomligheten för både oskyddade trafi-

kanter som bilister som färdas utmed Stenkvistavägen. In- och utfarten till parke-

ringsgaraget kopplat till delområde Kälkbacksvägen kommer att ansluta i den 

västra änden av Kälkbacksvägen.  

Plankartan regleras så att parkeringsgaragen kan uppföras som en 3D-fastighet. 

Parkering för rörelsehindrade ska kunna anordnas till de nya bostäderna och för-

skola inom 25 meters till närmsta entré på kvartersmark.  

Ett antal bilparkeringsplatser kommer att anordnas intill/på torget för besökare 
till befintliga och nya verksamheter. Vid ett eventuellt införande av en familjecen-
tral är uppskattningen att det kommer att behövas ca 10-20 besöksparkeringsplat-
ser till verksamheten. Dessa kan dock vara en del av de allmänt tillgängliga bilpar-
keringsplatserna som kommer att finnas intill/på torget. Uppskattningen angå-
ende besöksparkeringarna är svår att göra då det inte är fastställt vilka typer av 
verksamheter som kommer att etablera sig i området. Gällande personalparkering 
för de anställda till verksamheterna ska parkering lösas på annan plats en torget då 
dessa platser är riktade till besökarna till verksamheterna.  

  
 Friytor 
  
Lek och  
rekreation 

Förutsättningarna för lek och rekreation i den nya bebyggelsen är till stor del 
kopplade till den befintliga grönstrukturen med den större Skogsängsparken och 
den sammanhängande strukturen av gångstråk i naturmiljö som leder till skola och 
andra målpunkter, samt Vilstastigen. För de minsta barnen är den närmaste gårds-
miljön på kvartersmark av betydelse och gårdsmiljöernas utformning och grönska.  
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Under arbetet med detaljplanen har det anordnats en upplevelsepark, bestående av 

klätterställen för mindre barn, bakom skivhuset vid skogsbrynet. Utöver Kom-

munfastigheters upplevelsepark på kvartersmark finns planer på att bygga en te-

malekpark i Skogsängsparken. Temalekplatsen ska byggas i kommunal regi. Det är 

viktigt att även äldre barn och ungdomar får möjligheter för aktivitet och rörelse. 

Basketplanen bakom befintlig lågbyggnad som exploateras ska kompenseras med 

en annan aktivitetsyta för äldre barn inom planområdet.   

  

 Sociala aspekter 
  
Jämställhet Ett utav målen i denna detaljplan är att öka jämställdheten. Detta kan göras på 

olika sätt, bl.a. genom att medborgarnas inflytande och delaktighet i framtagandet 
av planförslaget är jämställd. Enligt kommunens egen statistik brukar män i större 
grad röra sin röst hörd genom detaljplaneprocessen, bl.a. genom deltagandet i 
samrådsmöten och inlämningen av formella synpunkter. Detta medför att ett jäm-
ställt perspektiv på och utformning av planförslaget försvåras.  
 
Kvinnor brukar i större utsträckning än män delta i kommunens enkätundersök-
ningar som distribuerats via kommunens digitala kanaler, visar kommunens sta-
tistik. För att öka resurssvaga gruppers inflytande på och öka jämställdheten i 
planförslaget har enkäten om Skogsängstorget utvecklats som en digital enkät. För 
att nå ut till kvinnor och barn användes kanaler som främst dessa målgrupper kan 
nås genom, exempelvis kommunens sociala mediakanaler, verksamheter inriktade 
mot barn och information till vårdnadshavare.  
 
Enkätresultaten visar att cirka två tredjedelar av deltagarna identifierar sig som 
flicka/kvinna (ca. 62% respektive 71 personer av 114 deltagare). Jämfört med 
kommunens statistik från samrådsmöten och inkomna synpunkter vid samråd 
och/eller granskning utgör personer som identifierar sig som kvinna minoriteten 
och brukar oftast ligga under eller runt 50% av deltagarna/sakägare. Ur jämställd-
hetsperspektiv visar den höga andelen av deltagarna i enkätundersökningen som 
identifierar sig som kvinnor som mycket positivt. 
Enkätundersökningens svar och analys har varit ett viktigt underlag i detaljplanen 
och ska även ligga till grund för utformningen och gestaltningen av torget. 

  
Barn- 
perspektivet 

Under planarbetet tas en barnkonsekvensanalys (BKA) fram parallellt med detalj-
planen. Barnkonsekvensanalysen är under arbete.  

  
Tillgänglighet Tillgänglighet har flera olika utgångsperspektiv. Det kan handla om tillgänglighet 

till själva stadsdelen, att den offentliga miljön samt byggnader är tillgängliga för 
personer med rörelse- och funktionsnedsättningar.  
 
Byggnader och lägenheter ska utformas enligt gällande bestämmelser och lagkrav 
för tillgänglighet. Därutöver ska det offentliga rummet utformas och gestaltas på 
ett sätt så att det är tillgängligt för alla. Särskild hänsyn tas till tillgängligheten för 
personer med rörelsehinder och funktionsnedsättning för att säkerställa allas lika 
möjlighet att delta i det offentliga livet och i sociala möten.  
 
För att säkerställa BBR-krav och tillgängligheten till radhusen i delområde Vasavä-
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gen ska entréer finnas från såväl Vasavägen som Carl-Johansgatan. Detta har re-
glerats i detaljplanen genom en b2-bestämmelse om att Entréer ska vara genomgående.  

  
Räddnings-
tjänstens till-
gänglighet 

Tillgängligheten för räddningstjänsten och andra samhällsfunktioner har säker-
ställts i detaljplanen, en översikt finns som bilaga. Gator och tillfartsvägar har an-
passats så att räddningstjänstens fordon kan ta sig fram. Uppställning av höjdfor-
don vid utrymning av de befintliga byggnaderna är möjligt på gårdsgatan.  

  
Dagvatten För att visa på bebyggelseförslagets påverkan på dagvattenflöden i området och 

för att kunna säkerställa att dagvattenhanteringen kan lösas enligt kommunens 
riktlinjer tas en konsekvensbeskrivande dagvattenutredning fram. Denna del 2 
bygger vidare på dagvattenutredningens del 1, som visar nuläget i området. Plan-
handlingarna uppdateras utifrån resultaten i den konsekvensbeskrivande dagvat-
tenutredningen efter samråd.  

  
 Störningar 
  
Buller Resultaten från bullerundersökningen visar att den högsta ekvivalenta ljudnivån 

från vägtrafik för lägenheter närmast Stenkvistavägen uppgår till 65 dB(A). Mot-
svarande värde för radhusen utmed Vasavägen är som högst 63 dB(A). Detta in-
nebär att de mest utsatta fasaderna överskrider riktvärdet om 60 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid fasad som gäller för bostäder större än 35 m2. Dock innehåller samt-
liga fasader riktvärdet om högst 65 dB(A) som gäller när bostäderna är mindre än 
35 m2. 
 
I de fall större lägenheter (>35 m2) överskrider riktvärdet krävs en s.k. tyst sida. 
Denna tysta sida kan i de flesta fall finnas mot innegården men i vissa fall kan t.ex. 
ett s.k. dubbelt fönster (fönster som vid öppning har en yttre glasskiva för buller-
dämpning även i öppet läge) krävas för att innehålla krav. Speciellt för bostäder 
utmed Stenkvistavägen kan detta bli aktuellt. Lägenheter/radhus med trafikbuller-
nivåer som överskrider riktvärden bör dock i största möjliga mån utformas ge-
nomgående så att hälften av bostadsrummen får tillgång till fasaden som vetter 
mot innegården. 
 
För att säkerställa att bostäderna uppfyller krav på bullerriktvärden regleras i de-
taljplanen att; i lägenheter större än 35kvm ska sovrum och minst hälften av rummen placeras 
mot tyst sida av byggnaden (m1). 
 
Fönster i området bör dimensioneras utifrån maximala nivåer från trafik för att in-
nehålla bullerkrav inomhus. Maximala ljudnivåer från trafik är dimensionerande 
vid samtliga fasader utmed Vasavägen / Stenkvistavägen. Höga krav finns därför 
även på själva fasadkonstruktionen hos byggnader då vägarna dels är bussgator 
och maximala trafikbullernivåer når som mest 84 dB(A). 
I området finns goda möjligheter att skapa gemensamma uteplatser som innehåller 
aktuella krav i anslutning till samtliga byggnader inklusive förskola. 
Källor i området som kan klassas som externt industribuller har bedömts via mät-
ning och jämförts mot gällande riktvärden på fasad. Resultatet visar på att kraven 
för externt industribuller klaras dagtid, men förutsätter att källorna avtar i ljudef-
fekt kvälls-/nattetid. Om förutsättningen visar sig vara felaktig i något fall bedöms 
t.ex. en enklare skärmning nära källor vara en lämplig lösning. 
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 Inverkan på miljön och hälsan 
  
Kulturmiljö Riksintresse kulturmiljövård 

Höghuset om 16 våningar kommer att synas på lågt håll och skapa ett riktmärke 

dels inom stadsdelen Skogsängen, där centrumet och övergången mellan torget 

och parken accentueras, samt från andra delar av staden. Skogsängen är beläget 

strax utanför området som är utpekat som riksintresse för kulturmiljövård och för 

att analysera det planerade höghusets påverkan på riksintresset har en siktlinjeana-

lys genomförts av WSP. 

 
Vy 1 - Vy från övre hamnen från innerstaden ut mot det öppna årummet 
och Gamla staden 

 
Figur 40: Vy från övre hamnen från innerstaden ut mot det öppna årummet och Gamla staden. 

Det nya höghuset som planeras uppföras i 16 våningar blir synligt, se röd markering.  

 
Föreslaget höghus blir synligt i vyn och blir en del av siluetten av gamla staden.  
 

Vy 2 - Vy från Fors kyrka mot söder 
 

 
Figur 41: Vy från Fors kyrka mot söder. Det nya höghuset som planeras uppföras i 16 våningar 

syns inte i denna vy.  

 

Höghuset bedöms inte bli synlig i vyn från årummet med vy mot innerstaden och 

Gamla staden. 

Siktlinjeanalysen, som är tagen från en punkt som är lite högre än ögonhöjd, visar 

att endast toppen av höghuset syns från övre hamnen från innerstaden ut mot det 

öppna årummet och Gamla staden. Analysen tar inte heller hänsyn till stora träd 

som ingår i siktlinjen och som gömmer höghuset i denna vy.  

En konsekvensutredning för bedömning av påverkan på kulturmiljön är under 
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framtagande. Samrådsförslaget utgår från höghusets bidrag till bostadsförsörj-
ningen med ökat befolkningsunderlag till olika typer av service samt flöden i om-
rådet, vilket bidrar till att stadsdelen blir mer levande, attraktiv, trygg och hållbar. 
Planen möjliggör för B – Bostäder samt C1 – Centrumverksamhet i bottenvå-
ningen i höghuset. 
 
Kommunalt intresse avseende kulturmiljö 
Den tillkommande bostadsbebyggelsen möjliggörs på de ytor som enligt kultur-
miljöanalysen bedöms som tåliga. Dessa utgörs idag i huvudsak av redan ianspråk-
tagen mark i form av stora parkeringsytor. Den nya bebyggelsestrukturen följer 
den befintliga strukturen med genomgående släpp från Stenkvistavägen in mot 
parken, genom nya kvarter och befintlig bostadsbebyggelse. Principen om tra-
fikseparering bibehålls och trafik till området leds ner i underjordiska garage strax 
efter infarten från Stenkivstavägen. Befintlig kvalitet för grönstrukturen i form av 
naturlika parker, stigar och grönstråk ges förutsättningar att bevaras. Intrång i 
dessa miljöer har undvikits för att bevara kulturmiljön och ekosystemtjänstvärdet 
som grönstrukturen har. Huvuddelen av denna mark utgörs i planförslaget av all-
män platsmark med användning som NATUR alternativt inom kvartersmark som 
mark som inte får bebyggas. 
 
Enligt den fördjupade känslighetsanalysen för Skogsängens centrum bör centru-
met och torgbildningen betonas. Dessutom kan ett levande centrum med besö-
kare och liv stärka det kulturhistoriska värdet.  
 
Dagens torg ligger inom kvartersmark vilket innebär att ansvaret för utformning, 
gestaltning och drift ligger hos fastighetsägaren, som dessutom kan begränsa till-
gången till torget. För att säkra allmänhetens tillgång till torget och dess utform-
ning till en trygg mötesplats som främjar socialt umgänge anger planförslaget an-
vändningen TORG med kommunalt huvudmannaskap. Även parkering och angö-
ring till verksamheterna kring torget kan lösas inom torgytan. Parkering bör dock 
vara av kortvarig karaktär som korttidsparkering och besöksparkering.  
 
För att skapa kvalitativa vistelseytor och en tydlig separering från trafikytor, möj-
liggör detaljplanen att det nya torget flyttas längre in mot parken, mellan skivhuset 
och lamellhuset, där en lågbyggnad finns idag. Tidigare har den befintliga lågbygg-
naden, som är belägen centralt vid torget, rymt handel och på så sätt skapat liv och 
rörelse vid torget. Lågbyggnaden har idag inte sin ursprungliga funktion kvar och 
har till viss mån ändrats i fasad, vilket gör att dess kulturhistoriska värde har mins-
kat. Enligt kulturmiljöanalysen bidrar byggnaden inte till förståelsen av Skogsäng-
ens kontext eller bärande berättelse. Enligt kulturmiljöanalysen är det centrum-
funktionen som är en bärande del av platsens kulturhistoriska värde, vilket fortsatt 
möjliggörs i planförslaget. Planförslaget utgår från att befintlig lågbyggnad rivs för 
att ersättas av en mindre byggnad för centrumändamål (C) samt att ett möjliggöra 
för ett större torg.  
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Figur 42: Snedbild på Skogsängscentrum tagen med drönare; vy från norr mot syd.  

  
Genom att flytta torget och riva lågbyggnaden öppnas den smala passagen mellan 
torget och parken upp vilket stärker denna viktiga koppling ytterligare. Även den 
svaga kopplingen mellan punkthusen i övergången till parken och torget kan för-
bättras på detta sätt. Förutom vistelseytor bör torget utformas så att planteringar 
kan omhänderta dagvatten, samt att uteserveringar och andra funktionsytor kan 
rymmas inom den nya torgytan.  
 
I enkäten blir det tydligt att Skogsängsborna önskar sig ett torg med plats för olika 
funktioner, som uteservering, sittbänkar, lek med mera. För att kunna ge plats åt 
dessa funktioner och skapa ett torg som skapar uppehållskvalité föreslås torget att 
bli större.  
 
För att rama in torget i övergången mot parken möjliggörs för en ny volym i form 

av ett 16-våningars höghus i övergången mellan torget och parken som ska bidra 

till det nya torgets rumsbildning. Byggkroppens placering följer de befintliga 

punkthusen och anpassar sig på så sätt till den befintliga bebyggelsestrukturen. 

Höghuset planeras med ett mindre fotavtryck jämfört med befintliga punkthus 

och är placerat på främst redan ianspråktagen mark, i form av en befintlig basket-

plan, vilket gör att intrånget på Skogsängsparken kommer vara litet.  Endast en li-

ten del av parken, närmast torget, som idag är reglerat som kvartersmark kommer 

exploateras.  

Det nya höghuset är placerat så att det ska bidra till att bjuda in med rörelse till 

Skogsängensparken. Placeringen skapar dessutom en mjuk avgränsning mellan 

torget och den privata bostadsgården tillhörande höghuset. Även här följer hög-
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husets och gårdsplaceringen samma princip som den befintliga bebyggelsestruk-

turen. Höghuset kommer att bidra som en målpunkt som accentuerar både parken 

och torget samt övergången mellan dessa. Höghusets placering har också anpas-

sats utifrån siktlinjen in mot parken och fri sikt från torget mot skogsslänten.  

 

 

Figur 43: Illustration som visar det nya torgets placering samt funktioner. 

 
Höghuset genom dess höga exploateringsgrad trots litet fotavtryck skapar un-

derlag till flöden och liv vid troget och i parken. Detta kan i sin tur att bidra till 

ökad trygghet, tillsammans med att de boende i höghuset har uppsyn över parken 

och torget.  

Förutom genom användningen B – bostäder som möjliggörs runt torget, vilken 

skapar befolkningsunderlaget till flöden, så möjliggör detaljplanen också för C1 – 

Centrumverksamhet i bottenvåning i samtliga byggnader runt torget. På så sätt skapas 

målpunkter och möjlighet till ett levande Skogsängen och stadsdelscentrum. Ge-

nerellt bidrar centrumverksamheter nära bostäderna till hållbara transporter då re-

sor till viktiga målpunkter som dagligvaruhandel kan ske gåendes eller med cykel. 

Dessutom utgör centrumverksamheter också målpunkter som skapar flöden och 
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rörelse förutsättningar för mer levande och tryggare miljöer där spontana möten 

kan ske. 

Dagens lågbyggnad har också en avskärmande funktion mellan det offentliga tor-
get och de mer privata gårdarna mellan lamellhuset och punkthusen i övergången 
mot parken. För att återskapa denna kvalité som försvinner i och med rivningen 
av den befintliga lågbyggnaden möjliggör detaljplanen för en mindre lågbyggnad i 
anslutning till lamellhuset med användningen C – Centrumverksamhet. 

  
Naturmiljö / 
Kompensation 

NVI och ekosystemtjänstanalys visar på behovet av att värna befintliga värdefulla 

träd, men även behovet av gröna lösningar i olika skalor i den nya bebyggelsen. 

Den kompensation av förluster inom naturmiljö- och ekosystemtjänster som för-

väntas inom området hanteras genom kompensation på både kvartersmark och 

allmän platsmark. Det har tagits fram ett förslag på kompensation i de olika del-

områdena Vasavägen, Stenkvistavägen och Kälkbacksvägen.  

De träden som är särskilt skyddsvärda ska sparas. Skyddsvärda träd och alléträd är 

skyddade enligt miljöbalken. Åtgärder som omfattar skyddsvärda träd eller alléträd 

kräver dispensansökan hos från Länsstyrelsen som fastighetsägaren ansvarar för. 

En upplysning om att särskilt skyddsvärda träd och alléträd är skyddade enligt mil-

jöbalken har bifogats plankartan: I enlighet med 12 kap. 6§ i Miljöbalken ska väsentliga 

ändringar av naturmiljön genomgå en anmälan till Länsstyrelsen. Att avverka ett särskilt 

skyddsvärt träd och/eller alléträd anses vara en väsentlig ändring av naturmiljön.  

För kompensation av naturvärdesträd och annan grönstruktur gäller kommunens 

eget ställningstagande med utgångpunkt från riktlinjer om kompensation i grön-

plan och översiktsplan. 

Befintliga naturvärdesträd kommer att skyddas i planen genom att marklov krävs 

även för fällning av särskilt skyddsvärda- och naturvärdesträd. Kompensation ska ske enligt 

kommunens riktlinjer.  

Kompensation av de träd som kommer tas bort regleras i samråd med Länsstyrel-

sen samt i exploateringsavtalet enligt överenskommet förslag. 

Befintlig vegetation som ska bevaras ska skyddas under genomförandet enligt rap-

porten Skydd av träd vid byggnation. 

Förslag finns på hur gårdarna i den nya bebyggelsen kan gestaltas med olika 

blågröngråa systemlösningar samt mångfunktionella ytor som del av kompensat-

ionsåtgärderna för förlorade gröna värden. Kommande dagvattenutredning kom-

mer att ge underlag till att slutligen bedöma lämpliga blågröngråa systemlösningar 

som ska regleras i planen. 

Det är viktigt att ta fram driftkonsekvenser så att utökade kostnader för att för-
valta allmän platsmark justeras i respektive budget. 

  
Barnkonse-
kvensanalys 

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, innehåller bestäm-
melser om mänskliga rättigheter för barn. Barnkonventionen fastslår att barn är 
individer med egna rättigheter som ska bli respekterade och få möjlighet att bli 
hörda vid alla beslut som rör barn.  
 



Eskilstuna kommun   55 (64) 

    
    

    

 
Planförslaget bedöms påverka barn i hög grad, särskilt förskolebarn med tanke på 
utbyggnad av förskolan. Dock berör förslaget i princip hela stadsdelen och avser 
medföra stora ändringar i både bostadsbebyggelse, offentliga platser och gator, vil-
ket innebär att de flesta barn som bor och rör sig i Skogsängen kommer att påver-
kas. Stadsdelen används av många barn idag och kommer troligtvis användas av 
ännu fler barn i framtiden. Med anledning av detta görs en barnkonsekvensanalys 
(BKA) parallellt med planarbetet. Till samrådet presenteras ett utkast på barnkon-
sekvensanalysen, som uppdateras under detaljplaneprocessen.  

  
Skuggning För att visa på den tillkommande bebyggelsens påverkan på befintlig bebyggelse 

har en skuggningsanalys tagits fram. 
 
Delområde Vasavägen 
De nya radhusen har ingen skuggningspåverkan på befintliga punkthus. 
 

 
Figur 44: Bilderna visar den nya bebyggelsens skuggningspåverkan vid kl.9 under mars-, juni- och 

december-månad. 

 
Delområde Stenkvistavägen 
De nya flerbostadshusen längs Stenkvistavägen tillkommer norr om befintliga bo-
stadshusen och har ingen skuggningspåverkan på befintlig bebyggelse. 
Det höga huset som planeras i övergången mellan torget och parken skuggar skiv-
husets gavel runt lunchtiden på våren. På sommaren skuggar höghuset en del av 
torget framför höghuset vilket kan bidra till ett bra mikroklimat och skyddar besö-
kare från UV-strålning när solen stor som högst. Även planteringar skyddas delvis. 
Höghuset skuggar skivhuset något mer på vintern men det bedöms vara accepta-
belt.  
 
På eftermiddagen har höghusets skugga rört sig österut och skuggar gaveln på det 
befintliga lamellhuset vid torget samt den nya lågbyggnaden och familjecentralen 
(våren). På sommaren är höghusets skugga mycket kortare och skuggar den nya 
lågdelen samt lamellhusets gavel. På vintern står solen mycket lågt kl.15, och 
skymningen har börjat.  
 

 
Figur 45: Bilderna visar den nya bebyggelsens skuggningspåverkan vid kl.12 under mars-, juni- och 

december-månad. 
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Delområde Kälkbacksvägen 
Varken de nya flerbostadshusen eller den nya förskolebyggnaden har någon 
skuggningspåverkan på befintlig bebyggelse. 
 

 
Figur 46: Bilderna visar den nya bebyggelsens skuggningspåverkan vid kl.15 under mars-, juni- och 

december-månad. 

  
 Teknisk försörjning 
  
Vatten och  
avlopp 

För att kunna utveckla stadelen och genomföra detaljplanen enligt förslaget krävs 
en ledningsflytt av vatten- och avloppsledningen längs Vasavägen och Stenkvista-
vägen. Ledningsflytten är en direkt följd av de tillkommande byggnadernas place-
ring.  
 

I delområde Vasavägen planeras befintliga VA-ledningar att förläggas till Carl-Jo-

hansgatan. Skyddsavståndet mellan ledningarna och bostäderna ska vara 10 meter 

enligt EEM.  För att säkra åtkomsten till ledningarna och skydda dessa på kvar-

tersmark har ett markreservat för underjordiska ledningar upprättats i detaljplanen 

(u-område). 

 

I och med exploateringen av den nya bebyggelsen längs Stenkvistavägen behöver 

samtliga VA-ledningar flyttas. Ledningarna planeras att placeras i mitten av 

Stenkvistavägen för att kunna klara skyddsavståndet på 6 meter mellan lednings-

centrum och närmsta byggnad. Samtidigt ska skyddsavståndet mellan VA- och el-

ledningar vara 3 meter. 

Eftersom dessa ledningar förläggs under allmän plats har inget markreservat för 

underjordiska ledningar upprättats i detaljplanen (u-område). 

 

Befintliga VA-ledningar i Kälkbacksvägen och längs med Vilstastråket kommer 
inte behöva flyttas i och med planens genomförande. Dock behöver skyddsav-
ståndet till respektive ledning beaktas. För ledningen i Kälkbacksvägen är skydds-
avståndet 3 meter från mitten av ledningen (u- område på 6 meter). Eftersom led-
ningen längs med Vilstastråket är en stor VA-ledning är skyddsavståndet 6 meter 
på vardera sida av ledningen, dvs. ett 12 meter brett u-område. 

  
El Inom delområde Vasavägen behöver befintliga ledningar flyttas i och med exploa-

teringen. Elledningar planeras att flyttas till den nya Carl-Johansgatan och anslutas 
till den södra elservisen. Eftersom den nya Carl-Johansgatan kommer att ligga 
inom kvartersmark behöver ett markreservat för elledningar (u-område) upprättas 
i detaljplanen.  
 
Inom delområde Stenkvistavägen finns idag två transformatorstationer, en vid in-
gången mot parken från Skogsängstorget och en vid Vilstastigen på fastigheten 
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Hövdingen 3. Eftersom transformatorstationen vid torget inte har kapacitet för 
inkoppling av flera ledningar så behöver en ny transformator-station att anläggas 
för att kunna försörja de tillkommande bostadshusen. Den nya transformatorstat-
ionen som ska försörja de befintliga och tillkommande bostäderna inom delom-
råde Vasavägen och delvis Stenkvistavägen kommer placeras i samma läge som 
den befintliga transformatorstationen. Därför har ett E-område på 10x9 meter 
upprättats i detaljplanen. Området för transformatorstationen har placerats med 
ett skyddsavstånd på min. 5 meter från bebyggelse och begränsats i höjd med en 
högsta byggnadshöjd på 4 meter. 
Transformatorstationen som ska ersätta den befintliga inom fastigheten Höv-
dingen 3, och som ska försörja delar av delområde Stenkvistavägen samt både bo-
städer och förskolan inom delområde Kälkbacksvägen, placeras nära den befint-
liga transformatorstationen. För att säkerställa tillgången till transformatorn samt 
skyddar den från översvämningar vid skyfall har den placerats till en högra punkt i 
kanten av Vilstastigen som ligger på kommunal mark. Transformatorstationen 
upprättas med ett e-område i detaljplanen och begränsats i höjd med en högsta bygg-
nadshöjd på 4 meter. 
 
Inom delområde Kälkbacksvägen finns idag endast elserviser som behöver växlas 
upp i och med att förskolan utökas. 
Vid korsningen Stenkvistavägen-Friluftsvägen, finns högspänningskabel som för-
sörjer Kommunens belysning efter Kälkbacksvägen. 
För att säkerställa skyddet för elledningar har ett marreservat för allmännyttiga un-
derjordiska ledningar upprättats i detaljplanen. Vid enstaka eller mindre mängder 
elledningar är u-området 2 meter brett, vid större mängd elledningar (som i detta 
fall från station sydväst om Skogsängens centrum och ut mot Stenkvistavägen) är 
u-området 4 meter brett. 

  
Bredband + tele Inom delområde Vasavägen påverkas inte de befintliga teleledningarna. 

 
Den befintliga teleledningen i Stenkvistavägen kommer inte att flyttas. Däremot 
behöver teleledningen vid torget flyttas för att klara skyddsavståndet mellan led-
ningen och tillkommande bebyggelsen. Markreservatet (u-området) kommer att 
vara 4 meter brett.  
Den befintliga transformatorstationen vid infarten till torget kommer att finnas 
kvar i sitt befintliga läge. Ett E-området för tekniska anläggningar kommer att 
upprättas i detaljplanen enligt den av Lantmäteriet inmätta förrättningen av trans-
formatorstationen. Dess höjd begränsas i detaljplanen med en högsta byggnadshöjd på 
4 meter. 
 
Inom delområde Kälkbacksvägen ligger en befintlig teleledning norr om Kälk-
backsvägen i direkt anslutning till gatan, ca. 50 meter från Friluftsvägen och mot 
Kälkbacksvägen. Ett markreservat (u-område) på total 4 meter kommer att upp-
rättas i detaljplanen för att säkra de allmännyttiga underjordiska ledningarna.  

  
Opto Inom delområde Vasavägen påverkas inte befintliga opto-ledningar av detaljpla-

nen. 
 
Inom delområde Stenkvistavägen påverkas optoledningar på vissa ställen av plan-
förslaget och behöver flyttas. Optoledningar påverkas främst mellan en befintlig 
knutpunkt där flera optoledningar kopplas ihop och cirkulations-platsen på fastig-
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heten Hövdingen 3. I denna, ca. 100 meter långa sträckningen, behöver optoled-
ningar flyttas för att ge plats åt exploateringen och tillkommande bebyggelse. 
Optoledningar planeras att flyttas till Stenkvistavägen. ESEM godtar ett avstånd 
på 0,5 meter mellan bebyggelse och optoledningar. 
 
I delområde Kälkbacksvägen påverkas den befintliga optoledningen av de tillkom-
mande flerbostadshusen. Optoledningen mellan Stenkvistavägen och Kälkbacks-
vägens flyttas till gång- och cykelvägen mellan Kälkbacksvägens vändplan och Vil-
stastigen.   
 
För samtliga friliggande optoledningar upprättas ett skyddsavstånd på totalt 4 me-
ter. Nära bebyggelse godtar EEM ett avstånd på 0,5 meter mellan byggnad och 
optoledning.  

  
Fjärrvärme Inom delområde Vasavägen finns inga fjärrvärmeledningar dragna i dagsläget.  

 
Inom delområde Stenkvistavägen finns en befintlig fjärrvärmeledning som befint-
liga flerbostadshus är anslutna mot. Fjärrvärmeledningen är dragen längs med 
skivhuset vid torget, korsar sedan gång- och cykelvägen vid övergången mellan 
torget och parken för att sedan fortsätta mellan lamellhusen och punkthusen bort 
mot Vilstastigen.  
 
I delområde Kälkbacksvägen finns ingen befintlig fjärrvärmeledning. Däremot är 
den befintliga förskolan ansluten till en fjärrvärmeledning som är dragen via fastig-
heten Hasseln 1. Ledningsdragningen följer en befintlig gångväg som ledningen 
ligger i.  
 
Samtliga befintliga fjärrvärmeledningar har lite effekt kvar. Fjärrvärmeledningen 
som försörjer förskolan behöver uppgraderas för att kunna få den kapacitet som 
krävs.  
 
Markreservatet för underjordiska fjärrvärmeledningar upprättats med 4 meter 
brett. 

  
Avfall Vid lokaliseringen av sop- och miljörom har Renhållnings föreskrifter Eskilstuna 

Kommun följts följas vad gäller transportvägar för fordon och personal till avfalls- 

och återvinningsutrymmen. Gatorna är dimensionerade så att sopbilar kan ta sig 

fram. Vägarna ska följa Avfall Sveriges råd och anvisningar.  
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Figur 47: Förslag på hur sophanteringen planeras att lösas i delområde Vasavägen. Gemensamma 

miljöhus för de befintliga flerbostadshusen och tillkommande radhus.  

 

 
Figur 48: Förslag på hur sophanteringen planeras att lösas i delområde Stenkvistavägen. Miljörum 

för de tillkommande och befintliga flerbostadshusen planeras i bottenvåningen på de till-
kommande bostadshusen. Ett nytt sophus planeras mellan befintligt lamellhus och 
punkthus.  
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Figur 49: Förslag på hur sophanteringen planeras att lösas i delområde Kälkbacksvägen. Miljörum 

för de tillkommande flerbostadshusen planeras i bottenvåningen samt på gården. 
Soprummet för förskolan planeras i förskolebyggnaden. 
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GENOMFÖRANDE 
  
 Organisatoriska frågor 
  
Tidplan Januari 2021 

April 2021 
Juni 2022 
Augusti 2022 

Samråd 
Granskning (prel.) 
SBN antar detaljplanen 
Detaljplanen vinner laga kraft förutsatt att den inte 
överklagas. 

  
Genomförande-
tid 

Genomförandetiden är 5 år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Un-
der genomförandetiden har fastighetsägaren rätt att få sitt bygglov beviljat i enlig-
het med detaljplanen. Detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl förelig-
ger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den kan då 
ändras eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom planen behö-
ver beaktas. 

  
Huvudmanna-
skap 

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

  
Ansvarsfördel-
ning 

Anläggande inom allmän plats  
Kommunen ansvarar för anläggande, samt drift och underhåll av allmän platsmark 
som t.ex. gator, torgytor, gång- och cykelbanor, parkeringsfickor och grönytor.  
 
Anläggande inom kvartersmark 
Respektive fastighetsägare ansvarar för och bekostar samtliga arbeten som ska ut-
föras inom kvartersmark. I förvaltningsskedet ansvarar respektive fastighetsägare 
för samtliga åtgärder när det gäller utförande, drift och underhåll. 

  
Exploaterings-
avtal 

Ett genomförandeavtal ska upprättas mellan kommunen och exploatören innan 
detaljplanen antas. I genomförandeavtalet regleras bland annat fördelningen av 
kostnader för anläggandet av allmän plats, kostnadsansvar för flytt av ledningar 
samt erforderlig fastighetsbildning. 
 
I syfte att kompensera för naturvärden som förloras i samband med byggnation 
kommer erforderliga kompensationsåtgärder på kvartersmark regleras i genomfö-
randeavtalet. Likaså kommer även exploatörens ansvar att flytta den befintliga 
basketplanen regleras. 

  
 Fastighetsrättsliga frågor 
  
Berörda fastig-
heter 

Hövdingen 1 Fastighetsägare är Eskilstuna kommunfastigheter AB 
Hövdingen 2 Fastighetsägare är Eskilstuna kommunfastigheter AB 
Högvakten 1 Fastighetsägare är Eskilstuna kommunfastigheter AB 
Handsken 1 Fastighetsägare är Eskilstuna kommunfastigheter AB 
Hattmakaren 1 Fastighetsägare är Eskilstuna kommunfastigheter AB 
Hattmakaren 2 Fastighetsägare är Eskilstuna kommunfastigheter AB 
Hundlokan 1 Fastighetsägare är Eskilstuna kommunfastigheter AB 
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Hasseln 1 Fastighetsägare är Eskilstuna kommunfastigheter AB 
Hibiskusen 1 Tomträttsinnehavare är Eskilstuna kommunfastigheter AB, 

fastighetsägare är Eskilstuna kommun 
Vilsta 2:1 Fastighetsägare är Eskilstuna kommun 

 

  
Fastighetsbild-
ning 

I enlighet med upprättat genomförandeavtal ska kvartersmark överföras från 
kommunens fastighet till exploatörens fastigheter. Kommunen ansöker om denna 
fastighetsbildning och exploatören bekostar densamma. Allmän platsmark ska 
utan kostnad överföras till kommunens fastighet. 
 
Eventuella bildande och ombildande av fastigheter inom kvartersmark 
ombesörjas och bekostas av respektive fastighetsägare. 

  
Gemensamhets-
anläggningar 

Exploatören ansvarar för att gemensamhetsanläggningar skapas vid behov. 

  
Ledningsrätt Rätt till utrymme för allmänna underjordiska ledningar och brunnar på kvarters-

mark säkerställs med ledningsrätt eller servitut (u-område på plankartan). Respek-
tive ledningsägare ansöker om och bekostar ledningsrätt eller servitut för sina led-
ningar. 

  
Tomtindelning Fyra stycken tomtindelningar upphävs när detaljplanen vinner laga kraft. Dessa är 

Hövdingen 0484K-1389C, Högvakten 0484K-1357C, Handsken 0484K-1356C 
och Hattmakaren 0484K-1355C. 

  
Övrigt  
  
 Ekonomiska frågor 
  
Kostnader Detaljplanen bekostas av exploatören vilket regleras genom planavtal mellan ex-

ploatören och Eskilstuna kommun. 
 
Respektive fastighetsägare bekostar och utför de byggnader och anläggningar på 
kvartersmark som möjliggörs enligt detaljplanen, samt nya in- och utfarter från 
området och parkeringar. 
 
Respektive fastighetsägare bekostar anslutning av sin fastighet till elnät, vatten och 
avloppsnät samt till fjärrvärmenät enligt gällande taxa. 
 
Respektive fastighetsägare bekostar åtgärdandet av markföroreningar inom sin 
fastighet. 
 
Respektive fastighetsägare bekostar den fastighetsbildning som behövs för att 
genomföra detaljplanen. 
 
Exploatören bekostar en viss andel av kommunens kostnader för utbyggnad av 
allmän plats. Detta regleras i genomförandeavtal som tecknas mellan kommunen 
och exploatören. Den del av kostnaden för allmän plats som inte bekostas av ex-
ploatören finansieras inom kommunens investeringsbudget. 
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I Stenkvistavägen och Carl-Johansgatan finns ledningar för VA, el, fjärrvärme och 
tele/fiber som måste flyttas på grund av exploateringen. Denna flytt bekostas av 
exploatören. 
 
Mark som planläggs som allmän plats överlåts av exploatören till kommunen utan 
krav på ersättning.  
 
Mark som planläggs som områden för tekniska anläggningar (E-områden) överlåts 
av exploatören till kommunen utan krav på ersättning. 

  
 Tekniska frågor 
  
El Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB (EEM Elnät) ansvarar för anläggande samt 

drift och underhåll av elledningar fram till anslutningspunkt. 
  
Vatten och  
avlopp 

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

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

underhåll av fjärrvärmeledningar fram till anslutningspunkt. 
  
Parkering Respektive fastighetsägare ansvarar för att anordna parkeringsplatser för boende 

och verksamheter enligt gällande parkeringsnorm inom blivande kvartersmark. 
  
Dagvatten Exploatören ansvarar för och bekostar de åtgärder för dagvattenfördröjning och 

rening som ska utföras inom kvartersmark enligt gällande riktlinjer. Exploatören 
ska i ansökan om bygglov redovisa lösningar för omhändertagandet av dagvatten 
inom kvartersmark. Anläggande av dagvattenanläggningar är anmälningspliktig 
verksamhet enligt miljöbalken och kontakt måste tas med miljökontoret före 
byggnation. 

  
Marksanering Respektive fastighetsägare ansvarar för att åtgärda förorenad mark. Åtgärderna ge-

nomförs av byggherren i samband med anläggningsarbete för byggnation i områ-
det, efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Byggherren ansvarar för anmälan till 
lokal tillsynsmyndighet för hantering av markföroreningar. 
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Kristoffer Brorsson 
Ove Månsson 
Lars-Uno Nording 
Johanna Eriksson 
Erik Ehrnholm 
Mats Janson 
Michael Eklind 
Urban Svantesson 
Johan Källström 
Peter Etsberger 
Joakim Persson 
Emina Jusic 
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