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Enligt  6:11 Miljöbalken och lagen om miljöbedömningar av planer och program (PBL 4:34) skall kommunen genomföra 
en miljöbedömning för alla detaljplaner som kan medföra en betydande miljöpåverkan.  

 
Som stöd för kommunens ställningstagande görs en behovsbedömning i ett tidigt skede av planarbetet. Om 
behovsbedömningen visar på en betydande miljöpåverkan skall en miljöbedömning göras i form av en 
miljökonsekvensbeskrivning(MKB). 

 
I behovsbedömningen finns 3 alternativ: 
 
• Ja indikerar att planförslaget kommer att leda till en betydande miljöpåverkan i enskild aspekt eller sammanvägt 

med andra aspekter.  
 

• Nej indikerar att planförslaget inte kommer att leda till en betydande miljöpåverkan enskilt eller i en sammanvägd 
bedömning.  
 

• Osäker indikerar att det finns en osäkerhet och att frågan kräver djupare analys för att ett ställningstagande ska 
kunna göras. 

 
Bedömningarna är preliminära. Ny kunskap som tillförs under planarbetet kan innebära att bedömningarna måste 
omvärderas. 
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Tilltänkt planområde markerat i rött. 
 
Inledning 
  
Planens syfte Planens syfte är att möjliggöra förtätning i form av bostadsbebyggelse inom 

befintligt bostadsområde. 
  
Översiktlig 
beskrivning av 
planområdet 

Planområdet är ca 34000 m2 stort där stora delar av området består idag av 
hårdgjorda ytor avsedda för parkering samt låga garagelängor. De hårdgjorda 
ytorna skiljs av gräsbelagda ytor med berg i dagen sporadiskt förekommande. 
Den södra delen av området består av mindre naturområden med en bergig höjd 
i mitten.  
Detaljplanen har förutgåtts av framtagandet av Utvecklingsplan Skiftinge. 
Enligt Översiktsplan 2030 är huvudprincipen för ny bebyggelse att begränsa 
stadens utbredning genom att förtäta den inifrån och ut. I översiktsplanen, likt 
Utvecklingsplan Skiftinge pekas området ut som utredningsområde för 
bostäder. Planområdet ligger inom förtätningszonen för Eskilstuna tätort i 
ÖP2030. 
 
Planen har efter framtagandet av behovsbedömningen delats upp i två 
detaljplaner, Doktorn 1 m.fl. (SBN/2019:63) och Diplomaten 2 m.fl. 
(SBN/2017:362). Denna behovsbedömning gäller för detaljplanen Doktorn 2 
m.fl. 

  
  



Eskilstuna kommun   3 (9) 
    
    
    

 

 
 

Miljöbalken 
 

 Ja Nej Osäker Kommentar 
Bestämmelser  
Är ett genomförande av planen 
förenligt med bestämmelserna om 
hushållning med mark och vatten i 3 
och 4 kap miljöbalken? 

X   I Översiktsplan 2030 antagen 2013-08-29 
utpekas östra delen av fastigheterna 
Doktorn 1 och 2 samt Domaren 1 ut som 
utredningsområden för bebyggelse. I 
Utvecklingsplan Skiftinge pekas östra 
delarna av Doktorn 1 och 2 samt södra 
delarna av Domaren 1 och 2 ut som 
utredningsområden för förtätning.  
Genom att uppföra bostäder på redan 
ianspråkstagen central mark, kan 
Eskilstuna undvika nyexploatering på 
jungfrulig mark och därmed hushålla 
bättre med marken samt minska 
transportbehovet. 

Iakttas gällande miljökvalitetsnormer 
enligt 5 kap miljöbalken? 

X   Luftföroreningar från trafiken bedöms inte 
innebära nivåer som överskrider gällande 
miljökvalitetsnormer (MKN). Enligt den 
SLB-analys som gjorts på uppdrag av 
Östra Sveriges Luftvårdsförbund på 
”Beräknad halt av partiklar (PM10) för det 
36:e värsta dygnet för utsläppsåret 2015” 
ligger planområdet på 16-20 ug/m3. 
Planförslaget bedöms inte innebära risk att 
gällande MKN för luftföroreningar 
överskrids. 

Kommer området att tas i anspråk för 
sådant ändamål som omfattas av 
bestämmelserna i PBL 4:34 om krav 
på MKB? 

 X  Området kommer tas i anspråk för 
bostäder och lokaler samt ett grönt stråk. 

 
Gällande regleringar och skyddsvärden 
 
 Ja Nej Osäker Kommentar 
Förordnanden/skydd 
Berör planen område med lagenligt 
skyddad natur enligt miljöbalken? 

 X   

Berör planen kulturreservat, bygg-
nadsminnen eller fornminnen? 

  X Planområdet tangerar vid ett 
fornminnesområde i norra delen. Söder 
och väster om planområdet ligger 
fornminnesområden i närområdet. 
 
En arkeologisk undersökning som gjordes 
bekräftar ytterligare att det inte finns något 
av arkeologiskt intresse inom eller i 
närheten av planområdet som tangeras av 
planområdet. 
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Riksintressen 
Berör planen riksintresse för natur- 
eller kulturminnesvård, rörligt friluftsliv 
eller Natura 2000-område? 

 X   

Högt naturvärde 
 Berör planen område, som bedömts 

ha högt regionalt eller kommunalt 
naturvärde? 

 X   

Skyddsavstånd 
Lokaliseras planerade verksamheter 
så att skyddsavstånd till befintlig 
bebyggelse inte uppfylls? 

 X  Planen innefattar huvudsakligen bostäder 
med möjlighet till viss handel. 

 
Effekter på miljön 
 
 Ja Nej Osäker Kommentar 
Mark 
Kan ett genomförande av planen 
skada befintliga markförhållanden? 

 X  En övergripande geoteknisk utredning 
gjordes under planarbetet. Den 
miljötekniska markundersökningen visade 
att uppmätta föroreningshalter av metaller, 
alifatiska- och aromatiska kolväten, samt 
PCB inom området inte innebär 
oacceptabla risker för människors hälsa 
eller miljön, med nuvarande och planerad 
markanvändning.  

Miljökontoret bedömer att inga fler 
undersökningar är motiverade i dagsläget. 
De enda åtgärderna som behöver vidtas är 
att förorening av alifater och aromater på 
gräsytan på fastigheten Domaren 1 
avlägsnas och de förorenade massorna 
omhändertas av godkänd mottagare. 
Motsvarande krav för genomförandet av 
detaljplanen har bifogats 
planbeskrivningen: Startbesked får inte 
ges för ändrad markanvändning förrän 
sanering av markföroreningar har kommit 
till stånd, 4 kap. 14 § 1 st 1 p. 

Ligger delar av planområdet inom det 
av SMHI karterade riskområdet för 
översvämning? 

 X   

Kan miljö- och hälsofarliga ämnen 
finnas lagrade i marken? 

 X  Området har ingen känd dokumenterad 
historik av användning där hälsofarliga 
ämnen involverats. En översiktlig 
miljöteknisk utredning kommer att göras 
under planarbetet. 

Luft och klimat 
Kan ett genomförande av planen 
medföra försämringar av luftkvalitén 
eller förändringar av klimatet? 

 X   
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Vatten 
Kan ett genomförande av planen 
medföra försämringar av vattnets 
kvalité eller orsaka förändrade flö-
desmönster? 

 X  Ny bebyggelse kommer i huvudsak 
lokaliseras till redan hårjorda ytor. En 
dagvattenutredning kommer i och med 
planarbetet genomföras. Av detaljplanen 
ska det framgå hur dagvattenhanteringen 
inom planområdet ska lösas och 
planhandlingarna ska visa hur det kan 
göras. Planbestämmelser som behövs för 
att lösa dagvattenhanteringen ska införas 
på plankartan. Hänsyn behöver i 
sammanhanget tas till risken för höga 
flöden i samband med skyfallssituationer. 

Vegetation 
Kan ett genomförande av planen 
påverka vegetationsförhållandena i 
området? 

  X I planområdets södra del finns ett 
grönområde mot Karl Hovbergsgatan. 
Området fyller en viktig funktion som 
spridningskorridor och bör i fortsättningen 
fylla samma funktion. I samma område 
finns en naturkulle. Kullen fyller en stor 
funktion, främst som rekreationsområde 
för de boende. Kullen har planlagts som 
NATUR. 

Djurliv 
Kan ett genomförande av planen 
påverka djurlivet i området? 

 X   

Stads-/landskapsbild 
Kan ett genomförande av planen 
påverka stads/landskapsbilden? 

 X  Planen tar i huvudsak hårdgjorda 
parkeringsytor i anspråk för 
bostadsbebyggelse. 

Miljöpåverkan från omgivningen 
Kan befintlig miljöstörande verksam-
het i omgivningen ha negativ inverkan 
på projektet? 

 X   

 
Effekter på hälsa och säkerhet 
 
 Ja Nej Osäker Kommentar 
Störningar 
Kan ett genomförande av planen 
medföra störningar; t ex utsläpp, 
buller, vibrationer, ljus? 

 X  I samband med planarbetet kommer en 
trafikbullerutredning att genomföras. 
Beräknade bullervärden ska redovisas i 
planbeskrivningen, i enlighet med 4 kap. 
33a§ PBL. 

Säkerhet 
Kan ett genomförande av planen ge 
effekter på hälsa och säkerhet? 

 X   
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Barn och ungdomar 
Kommer planen att påverka barn och 
ungdomar negativt? 

 X  Inom tillkommande bebyggelse samt hos 
idag befintlig bebyggelse finns goda 
möjligheter för barn att röra sig fritt utan 
risk. Närliggande finns flera orörda 
grönområden samt planerade 
aktivitetsparken Långbergsparken. 
Huvudsaklig ny bebyggelse kommer 
lokaliseras i anslutning till befintlig 
bebyggelse. Färdväg för barnen till och 
från skola/förskola kommer ske 
huvudsakligen i bilfri miljö. Området är 
idag byggt utifrån SCAFTs ideal med 
tanke om trafikseparering. Trafik planeras 
inte att ledas in i befintliga eller 
tillkommande områden. 

 
Effekter på hushållning av mark, vatten och andra resurser 
  

 Ja Nej Osäker Kommentar 
Mark- och vattenanvändning 
Kan ett genomförande av planen 
medföra avsevärd förändring av mark 
och vattenanvändning i området? 

 X  Planen kommer medge komplettering av 
befintligt bostadsområde med bostäder på 
idag ytor avsedda i huvudsak för 
markparkering. 

Naturresurser 
Kan ett genomförande av planen 
medföra ett avsevärt uttömmande av 
någon ej förnyelsebar naturresurs? 

 X   

Transporter/Kommunikation 
Kan ett genomförande av planen ge 
upphov till betydande ökning av for-
donstrafik? 

X   I och med storleken av exploateringen 
kommer transporter att öka med det 
ökande invånarantalet i området. 

Rekreation, rörligt friluftsliv 
Kan ett genomförande av planen 
försämra kvalitén eller kvantiteten på 
någon rekreationsmöjlighet? 

 X  I stort kommer planen inte ha en negativ 
inverkan på rekreation eller rörligt 
friluftsliv. I södra delen av planområdet 
finns en beväxt bergknalle med tydliga 
spår av mänsklig nyttjande. Knallen ämnas 
att bevaras och har planlagts som NATUR. 



Eskilstuna kommun   7 (9) 
    
    
    

 

 
 

Kulturminnesvård 
Kan ett genomförande av planen 
negativt påverka område med forn-
lämning eller annan värdefull kultur-
historisk miljö? 

  X Det finns ingen känd fornlämning inom 
planområdet men omgivningen är 
synnerligen rikt på fornlämningar från 
järnåldern. Detta förklaras av att 
markområdet först blev tillgängligt för 
drygt 2500 år sedan genom den successiva 
landhöjningen (järnåldern omfattar tiden 
2500-1000 år sedan). Enligt häradskartan, 
ca år 1800, har det legat en backstuga på 
kullen i dagens Långbergsparken. Om 
denna bebyggelse är etablerad före år 1850 
betraktas den som lagskyddad 
fornlämning, något som måste klargöras i 
det fortsatta planarbetet. 
 
Under planarbetet gjordes en arkeologisk 
utredning som delvis baserar på källarbete 
samt fältarbete. Under fältarbetet har 
sökschakt tagits upp med grävmaskin, där 
områdets hårdgjorda ytor undantogs. 
Enligt den arkeologiska undersökningen 
finns inget av historiskt intresse inom 
planområdet. 

 
Övergripande miljömål och bärkraftsprinciper 
 
 Ja Nej Osäker Kommentar 
Långsiktliga miljömål 
Finns det någon risk att ett genom-
förande av planen åstadkommer 
effekter som strider mot de fyra 
kretsloppsvillkoren eller andra lång-
siktiga miljömål? 

 X   

Har ett genomförande av planen 
effekter som var för sig är begränsade 
men tillsammans kan vara 
betydande? 

 X   

Har ett genomförande av planen 
miljöeffekter som kan orsaka skada 
på människors hälsa, direkt eller 
indirekt? 

 X   

 
Sammanfattning 
 
Positiva effekter 
av planens 
genomförande 

Planen syftar till att möjliggöra förtätning i form av bostäder, vilket är positivt i 
och med den rådande bostadsbristen. Planen möjliggör även skapandet av bättre 
kopplingar, dels mellan villaområdet, öster om planområdet, den nya 
bebyggelsen och Skiftinge centrum, dels mellan Skiftinge och Eskilstuna 
centrum då rörelsen emellan ökar och underlaget för kollektivtrafiken lika så. 

  
Negativa effekter 
av planens 
genomförande 

Nuvarande boende kommer få förändrade parkeringsförutsättningar. I och med 
tillkommande bostäder kommer även trafikmängden att öka till och från 
området. 
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Nollalternativ Ett nollalternativ medför att markens nuvarande användning fortlöper och inga 

nya bostäder tillkommer, det vill säga att ytorna ämnade till förtätning fortsätter 
att i huvudsak vara avsedda för markparkering. 

  
Sammanfattande 
kommentarer 

Planen möjliggör för en förtätning av bostäder i ett av Eskilstunas 
stadsläkningsområden, ca 3 kilometer norr om Eskilstuna centrum. Planområdet 
ligger med god anslutning till befintlig samhällsservice, kollektivtrafik, gång- 
och cykeltrafik, infrastruktur och teknisk infrastruktur. Planen har stöd i 
gällande översiktsplanering och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 
De utredningar som behöver tas fram i samband med planarbetet är: 
dagvattenutredning, geoteknisk utredning, miljöteknisk utredning, 
bullerutredning och en kulturmiljöanalys med konsekvensbedömning. 
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Kommunens ställningstagande 
 

Med utgångspunkt i ovanstående gör kommunen följande bedömning: Markera 
med X 

Ett genomförande av detaljplanen har inte någon påvisbar negativ effekt på miljön, hälsan eller 
hushållningen med mark, vatten och andra resurser.  

Planbeskrivning enligt PBL. 

X 

Ett genomförande av detaljplanen kan få negativa effekter, men förebyggande åtgärder kommer att 
vidtas så att dessa inte blir betydande.  

Konsekvenser och åtgärder redovisas i planbeskrivningen, enligt PBL. 

 

Ett genomförande av detaljplanen kan få en betydande påverkan på miljön, hälsan eller 
hushållningen med mark, vatten eller andra resurser. 

En MKB enligt 4 kap. 34 § PBL erfordras. 

 

Miljöpåverkan är så betydande att andra lokaliseringsalternativ bör utredas.  

 
Arbetsgrupp 
 
Arbetet med behovsbedömningen har bedrivits i projektform. Medverkande tjänstemän har varit: 
 
Lisa Eriksson 
Peter Jensen-Urstad 
Charlotta Kjellström 
Joakim Persson 
 
Urban Svantesson 

Stadsbyggnadsförvaltningen/Planavdelningen/Trafikplanerare 
Miljö och räddningstjänstförvaltningen/Miljökontoret/Miljöinspektör 
Stadsbyggnadsförvaltningen/Park och naturavdelningen/Kommunbiolog 
Kommunledningskontoret/Fastighet och exploatering/Strateg förorenade 
områden 
Kommunledningskontoret/Fastighet och 
exploatering/Exploateringsingenjör 

 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Planavdelningen 
 
 
 
Jacob Lithammer 
Planchef 

Melanie Hierl 
Planarkitekt 
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