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Granskningsutlåtande  
 

  
Allmänt 

 
Granskningsutlåtandet omfattar: 
• Inkomna synpunkter under samrådsskedet, se bilagd sammanställning av 

synpunkter daterad 2020-06-11. 
• En sammanfattning över skriftligen inkomna synpunkter under utställnings-

skedet. 
• Förslag till politiskt beslut. 
• Förslag till tidplan för den fortsatta politiska behandlingen av ärendet. 

  
Granskning Planförslaget skickades till berörda fastighetsägare, kommunala förvaltningar, 

statliga myndigheter och hängdes upp i portar/dörrar i flerbostadshus inom 
planområdet. (Man kan också skicka enbart brev där man informerar om var 
planförslaget är tillgängligt eller att pappershandlingar kan beställas. Hand-
lingarna finns ju på kommunens webbplats) Övriga har informerats via annons 
i lokalpressen. Detaljplanen har under granskningstiden varit utställd i foajén i 
Värjan, Alva Myrdals gata 5. Handlingarna har också varit tillgängliga på kom-
munens hemsida. Utställningen pågick från och med den 17 juni 2020 till och 
med den 14 augusti 2020.  

  
Inkomna syn-
punkter 

19 skriftliga yttranden inkom under granskningstiden, varav 17 med syn-
punkter. En sammanfattning över skriftliga inkomna synpunkter och planav-
delningens svar redovisas nedan. Samtliga skriftliga yttranden finns tillgäng-
liga i sin helhet på planavdelningen. 
 
Interna synpunkter inom sbf tas inte med här. 
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 Sammanfattning över inkomna synpunkter 

 
Länsstyrelsen  Detaljplan för Doktorn 1 med flera (Vårvägen), Skiftinge, Eskilstuna, 

Eskilstuna kommun 
Er beteckning SBN/2019:63, handlingar inkomna till Länsstyrelsen 2020-06-25.  
Länsstyrelsen har mottagit förslag till detaljplan/ändring av detaljplan för 
granskning enligt 5 kap. 20§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL.  
Syftet med planen är att genom förtätning möjliggöra för byggnation av nya bo-
städer inom befintligt område samt centrumsverksamhet i bottenvåning i strate-
giska lägen. Detaljplanen syftar till att skapa en balans mellan bevarande av om-
rådets aktuella karaktär med dess kulturvärden samt att bidra med nya bostäder 
och rörelsekorridorer som ska möjliggöra för spontana möten mellan invånarna. 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande.  
Under granskningstiden ska länsstyrelsen yttra sig över planförslaget, om läns-
styrelsen bedömer att riksintressen enligt miljöbalken inte tillgodoses,  
miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte följs, strandskydd upphävs i strid 
med gällande bestämmelser 
mellankommunala intressen inte samordnats på ett lämpligt sätt 
bebyggelse eller byggnadsverk blir olämpliga med hänsyn till människors hälsa 
eller säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion. 
 
Länsstyrelsens synpunkter - ingripandegrunder enl. 11 kap. 10§ PBL 
Granskningsförslaget har beaktat de synpunkter som framförts i Länsstyrelsens 
samrådsyttrande daterat 2019-05-10. Länsstyrelsen har inget ytterligare att till-
lägga i frågan om hur granskningsförslaget tillgodoser statliga eller andra all-
männa intressen. Länsstyrelsen bedömer därför, med hänsyn till ingripandegrun-
derna i 11 kap. 10§ PBL och nu kända förhållanden, att ett antagande av detalj-
planen inte kommer att prövas.  
 
Upplysningar/synpunkter/krav enligt annan lagstiftning 
Länsstyrelsen påminner om anmälningsplikten enligt 2 kap. 5 och 10§§ kultur-
miljölagen (1988:950): 
• om fornfynd och/eller fornlämning påträffas ska arbetet omedelbart avbrytas 

till den del som berör fornlämningen och/ eller fornfyndet samt området runt 
detta/dessa  

• anmälan ska omedelbart göras till Länsstyrelsen. 
  
 Svar: 

Länsstyrelsens yttrande är noterat.  
Anmälningsplikten enligt 2 kap. 5 och 10§§ kulturmiljölagen (1988:950) har 
bifogats planbeskrivningen.  

  
Miljökontoret Miljökontoret har inga synpunkter gällande granskningshandlingarna. 
  
 Svar: 

Noterad  
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Lantmäteriet  Detaljplan för Doktorn 1 med flera, Skiftinge  

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-06-26) har föl-
jande noterats:  
 
Exploateringsavtal 
I planbeskrivningen framgår det att exploateringsavtal ska tecknas. Om avsik-
ten är att ett sådant avtal ska tecknas ska kommunen enligt 5 kapitlet 13 § 3 st. 
PBL, redan i samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom 
konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller 
flera sådana avtal i planbeskrivningen. 
  
Berörda planer 
För området gäller, förutom de nämnda planerna på sida 5, tomtindelningspla-
nerna 0484K-1623C och 0484K-1624C. Det ser även ut som, enligt plankartan, 
att en del av stadsplanen 04-ESK-329 berörs av den nya planen.  
Lantmäteriet rekommenderar att samtliga berörda planer redovisas, samt hur 
dessa planer påverkas av den nya planen.  
 
Illustration i planbeskrivningen 
På sida 24 i planbeskrivningen visas en illustration (Bild 19) över området. Il-
lustrationen överensstämmer dock inte med plankartan, och ser ut att bryta mot 
planbestämmelse att mark inte får förses med byggnad då en redskapsbod är 
placerad där.  
Lantmäteriet rekommenderar att illustrationer och bilder i planbeskrivningen 
och plankartan stämmer överens med varandra.  
 
Plankarta och planbestämmelser 
Det framgår inte vilket utskriftsformat plankartan ska ha.  
Planområdesgränsen enligt planbestämmelserna, heldragen svart linje, kan inte 
återfinnas i plankartan. Boverket rekommenderar en streckad linje för planom-
rådesgräns. 
Lantmäteriet rekommenderar, för tydlighetens skull, att det framgår i planbe-
stämmelserna vem som är huvudman för allmänna platser.  
 
Digitala registerkartan, samfälligheter mm.  
Lantmäteriet har inte närmare utrett avtalsservitut, oregistrerade samfälligheter, 
eller övriga rättigheter inom området. Om kommunen inte redan har utrett detta 
rekommenderar Lantmäteriet att det görs. 

  
 Svar: 

Exploateringsavtal. Planavdelningen har, i samarbete med Fastighets- och Ex-
ploateringskontoret, förtydligat under rubriken ”Ekonomiska frågor” vad som 
säkerställs i exploateringsavtalet. 
 
Berörda planer. De ovan nämnda berörda planerna och tomtindelningar har 
bifogats planbeskrivningen.  Upphävande av tomtindelningen sker per automa-
tik i samband med att den nya detaljplanen vinner laga kraft. Den gällande 
stadsplanen kommer fortsätta att gälla. Däremot så kommer den delen som re-
gleras genom den nya detaljplanen släckas per automatik i stadsplanen i och 
med att detaljplanen för Diplomaten 2 m.fl. får laga kraft. 



Eskilstuna kommun   4 (29) 
    
    
    

 
Illustrationer i planbeskrivningen. Bild 1. Lantmäteriet syftar på en illustrat-
ion som visar en hypotetisk utformning och gestaltning av innergården med 
dagvattenelement, exempelvis biodiken, planteringsytor, regngårdar. Framta-
gen av Strategisk Arkitektur i uppdrag åt Victoria Park. I beskrivningen under 
bilden framgår det att illustration visar en hypotetisk utformning och gestalt-
ning av innergården med dagvattenelement, exempelvis biodiken, planteringsy-
tor, regngårdar. Framtagen av Strategisk Arkitektur i uppdrag åt Victoria 
Park. Var komplementbyggnad får placeras styrs av plankartan och prövas i 
bygglovsskedet.  
 
Plankarta och planbestämmelser. Utskriftsformat. Utskriftsformatet har lagts 
till i plankartan (2017:362-3) som visar att utskriftsformatet är A3. Planområ-
desgräns. Planområdesgränsen är korrekt inritad i plankartan. På grund av ett 
tekniskt fel har planområdesgränsen i plankartans legend blivit helstreckad. 
Detta har ändrats i den uppdaterade plankartans legend.  
Huvudman för allmänna platser. Enligt Boverkets allmänna råd anges inte 
huvudmannaskap för hela planområdet i detaljplanen när kommunen är huvud-
man för allmän plats. Endast enskilt huvudmannaskap ska anges som planbe-
stämmelse i detaljplanen, PBL 4 kap, 7§ 
 
Digitala registerkartan, samfälligheter mm. I samband med grundkartearbetet 
har det genomförts en fastighetsutredning. Det konstaterades då att det inte 
finns avtalsservitut, oregistrerade samfälligheter och övriga rättigheter inom 
området. 

  
Statens geotek-
niska institut 

SGI:s synpunkter  
Planområdet är beläget i östra Skiftinge och avgränsas av Vårvägen i öst och Karl 
Hovbergsgatan i syd. I norr och väst avgränsas planområdet mot en skogsdunge som 
skiljer planområdet från villorna respektive befintliga flerbostadshus. 
 
För detaljplanen har Ramböll genomfört en geoteknisk undersökning (daterad 2019-
01-12). Resultaten av undersökningen indikerar att markytan är svagt sluttande och 
marken karakteriseras av ytligt berg/berg i dagen med djupa svackor med torrskorpe-
lera och friktionsjord. Tunna lager av lös varvig siltig lera förekommer under torrskor-
pan i svackorna. Djup till berg varierar mellan 6 och 8 m under markytan (umy). 
Denna bild förstärkas även av SGU:s underlag (jordarts- och jorddjupskarta).  
 
Kommunen har i planbeskrivningen kommenterat att ”undersökningen konstaterar att 
planområdet lämpar sig mycket väl för byggnation”. Även konsulten har i PM Geo-
teknik kommenterat att ”området i sin helhet bedöms som stabilt i nuläge och bedöm-
ningen är att planerad byggnation inte försämrar stabiliteten. Det föreligger inte nå-
gon risk för skred eller block utfall”.  
 
SGI har, med avseende på områdets plana karaktär, inget att invända mot bedöm-
ningen rörande områdets stabilitet. SGI saknar de ritningar (G-10-1-001 och G-10-2-
001 – 007) som innehåller viktig information om den geotekniska undersökningen och 
har således ej haft möjligheten att studera det geotekniska underlaget till önskad nivå. 
SGI önskar att planen kompletteras med ovannämnda handlingar.  
Vidare vill SGI påpeka att planen saknar underlag till bedömningen att det inte förelig-
ger någon risk för blockutfall.  
I övrigt ser SGI från geoteknisk säkerhetssynpunkt inga hinder för fortsatt planlägg-
ning. 
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 Svar: 

Ritningarna. Ritningarna (G-10-1-001 och G-10-2-001 – 007) har bifogats den 
geotekniska undersökningen, samt skickats till SGI för en ytterligare bedöm-
ning.  
Enligt SGI:s kartering över skredrisk i Eskilstuna ligger planområdet inte inom 
eller närheten av riskområden för skred. 

  
EEM VA Yttrandet på granskningshandlingar för detaljplan Doktorn 1, m.fl. 

Eskilstuna  
 
Vatten  
Det är bra skrivet i planbeskrivningen.  
 
Spillvatten  
Det är bra skrivet i planbeskrivningen.  
 
Dagvatten  
Dagvattendelen i planbeskrivningen inleds bra men den sista delen kan misstol-
kas som att dagvattenutredningen inte har stöd av PBL. Den som är insatt för-
står att det inte går att avsätta specifika ytor för de tekniska åtgärderna i planen 
men det kan misstolkas som att delar av dagvattenutredningen inte behöver föl-
jas enligt PBL vilket kan skapa osäkerheter. Det är flera lagstiftningar som styr 
hur dagvattenutredningen behöver följas som inte alla känner till. Det kan leda 
till att Eskilstunas dagvattenpolicy motverkas. 

  
 Svar: 

Dagvatten. Planbeskrivningen har ändrats med avseende på synpunkt från 
EEM VA. 

  
EEM EL  Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB har tagit del av översända handlingar 

utan synpunkter. 
  
 Svar: 

Noterad  

  
Räddnings-
tjänsten  

YTTRANDE RÖRANDE PLANÄRENDE PÅ FASTIGHETERNA DOK-
TORN 1 M.FL.  
Efter att tagit del av handlingarna har räddningstjänsten följande kommenta-
rer/synpunkter/rekommendationer:  
 
Möjlighet till hjälp med utrymning av räddningstjänsten  
Om utrymning ska ske med hjälp från räddningstjänstens höjdfordon får översta 
planets fönster högst vara beläget 23 meter ovan mark, och med bärbarstege så är 
det 11 meter ovanmark (cirka fyra våningar) och det ska finns utrymme för upp-
ställning av dessa olika typer av stegar. Eventuella växter, som exempelvis träd, 
får inte förhindra utrymning med hjälp av räddningstjänsten.  
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I planbeskrivningen presenteras ovanstående med hjälp av en illustration, Bild 34. 
Bilden och teckenförklaring kopplat till bilden förvirrar mer än vad den hjälper. 
Antal uppställningsplatser för höjdfordon förmodas inte vara tillräckliga (i tecken-
förklaringen står det dock uppställningsplats för släckbil). Detta eftersom uppställ-
ningsplatserna inte når hela sträckorna med de gula markeringarna (i teckenförkla-
ringen står räddningsinsats med släckbil, antar att det ska stå utrymning ska ske 
med hjälp av räddningstjänstens höjdfordon).  
 
Troligtvis kommer utrymning med hjälp av räddningstjänsten inte fungera i prakti-
ken för alla lägenheter som det är planerat enligt illustrationsplanen, Bild 34. Detta 
eftersom plats för uppställning inte ser ut att finnas i tillräcklig omfattning. Om 
räddningstjänsten inte kan hjälpa till med utrymning kan så kallade säkra trapphus 
byggas, Tr2. 

  
 Svar: 

Illustrationen. I illustrationen har utrymningssättet uppdaterats. Bild 34 är 
mer tänkt som en illustration för att visa tillgängligheten och utrymme för 
höjdfordonen inom planområdet. Hur utrymningen i praktiken ska ske på ett 
korrekt sätt prövas i bygglovsskedet. 

  
Funktionsrätt  Remissvar Stadsbyggnadssnämndens planavdelning 

Doktorn 1 m fl (Vårvägen); Diarienummer: SBN/2019:63 
 
Plankarta –  
Planbestämmelser, Egenskapsbestämmelser för kvartersmark: Använd-
ning av mark och vatten 
Tillgänglighet enligt Plan- och Bygglagen (PBL) bör belysas med egen ruta. 
 
Planbeskrivning –  
Syfte: Bra att föreslagna bostäder kompletteras med möjlighet att bedriva verk-
samhet i bottenplan. Bra även att beskriva fördelarna med blandad användning. 
Däremot är beteckningen ”centrumverksamhet” otydlig. 
 
Plandata: Läge och areal  

• Även väg 53 är en tungt trafikerad barriär som liksom E20 försvårar 
områdets tillgänglighet. 

• Trots områdets närhet till Eskilstuna centrum, närliggande bostadsom-
råden och Årby naturreservat är områdets fysiska tillgänglighet bristfäl-
lig. Nämnd viadukt under E20 är t ex mycket smal, dåligt upplyst och 
platsen den ligger på uppfattas som otrygg. Därför används den sällan, 
framför allt av kvinnor och Under dygnets mörka tider. 

Placering, utformning, material, byggnadsteknik: 
• Vad ett Mobilitetshus är bör förtydligas. Föreslagen placering talar t ex 

inte för att avsikten med det är att fånga upp förbipasserande för handel, 
kultur eller andra typer av möten. 

Integration: 
• Begreppet Integration bör även omfatta fysisk integration. 

Tillgänglighet: 
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• Lagstadgad tillgänglighet enligt Plan- och Bygglagen (PBL) bör näm-

nas. 

Gång- och Cykelvägar: 
• Vilka trygghetsfrämjande åtgärder kommer implementeras längs gång- 

och cykelstråk? Se tidigare nämnda otrygga viadukt. 

Strukturprogram –  
Handikapparkering och angöring förslag 

• Hur hittar besökare handikapparkeringar? 

Brand  
Hur är frångängligheten löst för personer med funktionsnedsättning? 

  
 Svar: 

Tillgänglighet enligt Plan- och Bygglagen (PBL) bör belysas med egen ruta. 
I planbeskrivningen finns en paragraf om tillgänglighet. Vidare prövas till-
gängligheten angående både, utformningskravet och det tekniska egenskaps-
kravet, som är lagstadgade enligt PBLn. i bygglovsskedet. Därför belysas till-
gänglighetskravet ej i plankartan. 
 
Planbeskrivningen – Syfte: Användningen C – Centrumverksamhet inrymmer 
en kombination av olika verksamheter som till exempel butiker, restauranger, 
kontor, gym, biografer, bibliotek, teatrar, museum, banker, apotek, hantverk 
och annan service. I användningen ingår även byggnader för religiösa ända-
mål, föreningslokaler, samlingslokaler, vuxenutbildning, hotell, vandrarhem 
och lättare former av vård och hälsovård som vårdcentral, fot- eller hudvård. 
Även polisstation, häkte och liknande kan lokaliseras inom centrum. Detaljpla-
nen möjliggör för att centrumverksamheter kan uppföras inom vissa bottenvå-
ningar inom planområdet, men kan inte styra närmare vilken typ av verksam-
het som kommer att återfinnas i det enskilda fallet. 
 
Läge och areal. Viadukt under E20. Viadukten ligger utanför planområdet 
och är därför ingen planfråga. Gatuavdelningen (Stadsbyggnadsförvaltningen) 
är informerade om problematiken med otryggheten framkallad av gångtun-
nelns dåliga belysning. 
 
Placering, utformning, material, byggnadsteknik: Mobilitetshuset är en kom-
bination av verksamheter i bottenvåning, parkeringshus samt inrymmer även 
bilpool. Mobilitetshuset har placerats strategisk nära busshållplatsen för att 
främja hållbara mobilitetssätt och hållbart resande då avståndet till kollektiv-
trafiken kan likställas med avståndet till bilparkeringen. Vidare ska verksam-
heterna i bottenvåningen skapar en funktionell entré till det nya området, samt 
skapar en koppling mellan Skiftinge handelsområdet och Skiftinge centrum. 
 
Fysisk integration. Att även fysisk integration omfattas av begreppet integrat-
ion framgår av stycket om hur Eskilstuna kommuns åtagande om integration 
tillämpas i detaljplanearbetet. Sedan tidigare står det att: 
 
Eskilstuna kommuns Plan för trygghet och inkludering 2018-2013 syftar till att 
stadsdelarna blir mer trivsamma, stoltheten över stadsdelen ökar, och fler 



Eskilstuna kommun   8 (29) 
    
    
    

 
människor rör sig i stadsdelen och få fler att besöka stadsdelen. Det nås genom 
stadsplanering för goda fysiska miljöer som främjar hälsa, goda levnadsvanor 
och goda livsvillkor.  
I detaljplanearbetet handlar det om att i ett övergripande perspektiv skapa fy-
siska strukturer som understödjer integration. Detta innebär att det offentliga 
rummet utformas till attraktiva och trygga platser så att möten naturligt sker i 
vardagen. En strävan mot integrerade stadsdelar - det vill säga blandning av 
boende och verksamheter, att möjliggöra olika upplåtelseformer och hustyper 
på stadsdelsnivå – det omfattar även socioekonomisk integration. 
 
Tillgänglighet. Samma svar som ovan: I planbeskrivningen finns en paragraf 
om tillgänglighet. Vidare prövas tillgängligheten angående både, utformnings-
kravet och det tekniska egenskapskravet, som är lagstadgade enligt PBLn. i 
bygglovsskedet. Därför belysas tillgänglighetskravet ej i plankartan. 
 
Gång- och cykelvägar. Utmed Vårvägen och Karl Hovbergsgatan planerades 
och projekterades för en grönyta mellan gång- och cykelbanan och körbanan. 
Denna grönremsa gör att fotgängare och cyklister separeras från fordonstrafi-
ken, vilket bidrar till att öka trafiksäkerheten. Gång och cykelbanan kommer 
även att förses med belysning för ökad trygghet. 
 
Handikapparkering och angöring förslag. Informationsskyltning till handi-
kapparkering är inget som berörs i detaljplanen. Det är en fråga som fastig-
hetsägaren ansvarar över.  
 
Frångängligheten för personer med funktionsnedsättning. Denna fråga tas 
upp i bygglovsskedet.  

  
Sakägare 1 

 

Jag upprepar min synpunkt gällande byggnation på Doktorn 1 av ett 8-vånings-
hus i nära (i vissa fall 30 meter till tomtgräns!) anslutning till befintliga villa-
tomter; 
 
Detta är fullständigt obegripligt och synnerligen provocerande! 
Maximalt 5 våningar kan accepteras annars blir det med stor sannolikhet över-
klagande från vårt håll!  

  
 Svar: 

Placeringen av huset och avståndet. Avståndet mellan den tillkommande bygg-
naden och befintliga hus, såväl flerbostadshus som villor, följer Plan- och 
bygglagens riktlinjer.  
Höjd på 8-våningshus. Höghusets placering är valt utifrån omkringliggande 
terrängen. Planavdelningen bedömer att ett 8-vånigshus är lämpligt på det pla-
nerade stället då höjdskillnaden i terrängen mot villatomten i frågan är så stor 
att villan hamnar på en högre nivå samt skyms och avskärmas från det höga 
huset genom både berg och träd.  
Det planerade 8-våningshuset har inte heller någon skuggningspåverkan på 
den befintliga villan (se skuggningsanalysen). 
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Sakägare 2  

 

Synpunkter på detaljplan för Doktorn 1 m.fl. (Vårvägen) Diarienummer 
SBN/2019:63 Skiftinge  
Eskilstuna kommun 
Tidigare insända synpunkter: 

1. Den öppna och trivsamma miljön för villaägarna i området kommer 
drastiskt att försämras och stämmer inte alls med den bild av området 
som fanns när vi byggde vårt hus Dolken 1 här i området. 

2. Höjden på husen i kvarter IV innebär en betydande försämring av 
kvällssol på vår tomt och uteplats. 

3. Höjden på huset vid Tulpanstigen kommer att negativt inverka med av-
seende på skugga samt bli ett för kraftigt ingrepp i områdets karaktär. 

4. Kvarteret på hörnet Karl Hovbergsgatan/ Vårvägen kommer att inne-
bära att den lummiga karaktären för villaområdet kommer att försvinna 
samt att man skymmer sikten i en mycket olycksdrabbad vägkorsning. 

5. Då antalet parkeringar kommer att minska samtidigt som fler får längre 
till de nya parkeringarna, är risken stor för att en lokal parkeringsbrist 
kommer att uppstå längs Vårvägen. Detta då flest bostäder kommer att 
byggas där samtidigt som parkeringsplatser försvinner. 

6. Ökad trafik till området bör utredas med hänseende på miljöförsämring 
och säkerhet. Detta saknas i dagens förslag. 

Nya synpunkter: 
1. Stor olägenhet under byggtiden på grund av buller, damm och byggtra-

fik samt risken för skador på vår fastighet orsakade av sprängningsar-
beten i närheten. 

Vi ifrågasätter starkt att en förtätning i området kommer att medför ett tryggare 
boende för oss och våra grannar som valt att bo här.  
Därför protesterar vi mot att det tänkta projektet genomförs. 

  
 Svar: 

Områdes karaktär – miljön: Öppna och trivsamma miljön försvinner. Öppen-
heten återfinns i det nya förslaget där ett grönt stråk planeras samt innegårdar 
med växtlighet som luckrar upp mot villorna. Även naturkullen i planområdets 
södra läge har bevarats och planlagts som NATUR. I och med gatubyggnat-
ionen på Vårvägen kommer även en gång- och cykelväg samt träd i gatumiljön 
att tillskapas. Dessa träden luckrar upp ytterligare mot befintliga villor samt 
skapar en trivsam miljö med mycket grönt inslag. 
 
Höjden på punkthuset i kv. 4 – skuggning och försämrad kvällssol. Solen står 
generellt lågt den 21 mars, vid den tidpunkten som visas i planbeskrivningen, 
pga att jordens rotationsaxel fortfarande lutar bort från solen. Den fastställda 
solnedgången den 21 mars är kl. 18.08, där skymning uppstår något tidigare. 
Detta gör att skuggningspåverkan på villan i fråga vid tidpunkten 21 mars blir 
ca. 1 timme om dagen (mellan kl.17-18), då skymningen uppstår redan runt 
kl.17 (se solstudie). Därför anses denna skuggningspåverkan på befintlig villa 
vara acceptabel. 
 
Vinkelhus i kv.3: lummiga karaktär försvinner samt att insikten i korsningen 
skyms. Kravet på fri sikt har beaktats vid husets placering för att säkerställa 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Jorden
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jordrotation
https://sv.wikipedia.org/wiki/Axellutning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Solen
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trafiksäkerhet för bilister, cyklister och gående. https://www.eskilstuna.se/tra-
fik-och-infrastruktur/trafik-och-parkering/trafiksakerhet/fri-sikt.html. I 
STRADA som är en nationell databas där polis och sjukvård rapportera in 
olyckor de tvingas rycka ut på finns det ingen inrapporterad olycka i kors-
ningen sedan inrapporteringen började 2000. Dock kan det ha inträffat olyckor 
utan att polis eller sjukvårdspersonal har vart på platsen. I samband med att 
Karl Hovbergsgatan och Vårvägen byggs om kommer även korsningen att ses 
över.  
 
Lummiga karaktären kommer att försvinna. Den lummiga karaktären som 
härstammar från träden i Karl Hovbergsgatans östra ände kommer delvis att 
sparas och bevaras. En del av skogsdungen längs med Karl Hovbergsgatan 
har planlagts som NATUR, i samråd med kommunbiologen. Samma skogsdel 
påvisar även sociala- och rekreationsvärden samt en viktig funktion som ut-
vidgning av spridningskorridoren längs med Karl Hovbergsgatan.  
 
Parkeringar och befarad parkeringsbrist: Eskilstuna kommun är en växande 
kommun som är i behov av fler bostäder. Med den förtätningsstrategi som kom-
munen arbetar efter där huvudprincipen handlar om att skapa en långsiktig 
hållbar kommun genom att begränsa stadens utbredning genom förtätning. Ge-
nom att då bygga på bilparkeringsplatserna inom Doktorn 1 m fl förtätas sta-
den och vi slipper ta värdefull naturmark/odlingsmark i anspråk. Ett byggande 
av nya fastigheter på platsen kommer att bidra mer till området och Eskilstuna 
som stad, än platsens utformning och funktion idag som parkering. Andra för-
delar är att vi slipper bygga ut kostsamma VA-lösningar och vi slipper bygga 
nya vägar eller dra nya busslinjer. Befintlig service som vård, skola och om-
sorg, samt handel, får ett bättre underlag och större chans att fungera bra och 
vi skapar en mer transportsnål stad. Parkering blir även ett styrmedel där be-
gränsad tillgång, längre avstånd och en viss nivå på avgifter ökar fördelarna 
med att gå, cykla och åka kollektivt, vilket ska leda till att de transporter som 
sker med bil idag ska minska. Detta är en förutsättning för att skapa en hållbar 
och trivsam stad i framtiden, där oskyddade trafikanter får ta mer plats samti-
digt som bilens roll och plats i staden ska minska. Detta är viktigt om kommu-
nen ska ha en möjlighet att nå sina trafik- och miljömål enligt Översiktsplanen, 
Klimatplanen och Trafikplanen. 
 
Enligt kommunens fastställda parkeringsnorm har även en bedömning gjorts 
att ett avstånd om 400-500 meter mellan bostaden/kontor och parkeringsplat-
ser är acceptabelt. 
 
Parkeringen som idag utgör den huvudsakliga markytan i planområdet kom-
mer att försvinna för att ersättas och kompletteras av dels en mindre andel 
markparkering, avlämningsplatser och handikapparkeringar vid behov samt ett 
mobilitetshus med bilparkeringsplatser i planens sydvästra del. Detaljplanen 
medger även flera möjligheter till att uppföra garage under de tillkommande 
kvarteren.  
 
Antalet parkeringar för befintliga samt tillkommande bostäder har studerats 
och utifrån kommunens fastställda parkeringsnorm och beläggningsstudier har 
det framkommit att det behövs skapa ca 450-550 parkeringsplatser för att klara 
behovet för både befintliga och tillkommande bebyggelse. Varför siffran inte är 

https://www.eskilstuna.se/trafik-och-infrastruktur/trafik-och-parkering/trafiksakerhet/fri-sikt.html
https://www.eskilstuna.se/trafik-och-infrastruktur/trafik-och-parkering/trafiksakerhet/fri-sikt.html
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mer exakt beror på vilka åtgärder exploatören väljer att genomföra som gyn-
nar fotgängare, cyklister och kollektivtrafikresenärer. Hur många parkerings-
platser det blir avgörs i bygglovsskedet.  
 
Ökad trafik till området bör utredas med hänseende på miljöförsämring och 
säkerhet. Detta saknas i dagens förslag. I och med exploateringen bedöms tra-
fiken i området att öka något. I behovsbedömningen, f.d. miljökonsekvensbe-
dömningen, bedöms att luftföroreningar från trafiken 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 plan-
området på 16-20 ug/m3. Planförslaget bedöms inte innebära risk att gällande 
miljökonsekvensnormer (MKN) för luftföroreningar överskrids. 
 
Trafiksäkerhet: Genom att bygga fler bostäder kommer trafikrörelserna i om-
rådet att öka. Dock kommer ett stort antal av de boende att parkera i mobili-
tetshuset, vilket minskar ner fordonsrörelserna utmed Vårvägen. Möjligheten 
att röra sig genom området som fotgängare eller cyklist kommer att finnas 
kvar, vilket innebär att barn och andra kan röra sig fritt i och genom området 
utan att behöva integrera med fordonstrafik. Utmed Vårvägen och Karl Hov-
bergsgatan planeras en grönremsa mellan gång- och cykelbanan och körba-
nan, vilket gör att fotgängare och cyklister separeras från fordonstrafiken vil-
ket är positivt ur trafiksäkerhetssynpunkt. 
 
Olägenheter vid byggnation. Detta är ingen detaljplanefråga. Frågor som rör 
genomförande av byggnationen tas i bygglovskedet. 
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Telia 

 
  
 Svar: 

Noterad. De ledningarna i frågan (blå) kommer inte att påverkas av detaljpla-
nen då dessa ligger utanför planområdet. 
 

  
Skanova Bakgrund  

Skanova AB (Skanova) har tagit del av förslag till plan enligt ovan, och låter 
framföra följande: 
 
Yttrande  
Generellt önskar Skanova att så långt som möjligt behålla befintliga tele-an-
läggningar i sitt nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som 
uppkommer i samband med flytt.  
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova generellt att den part som initierar 
åtgärden även bekostar den.  
Skanova utgår från att nödvändiga åtgärder i telenät till följd av planförslaget 
kommer att framgå av planhandlingarna.  
Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på 
plankartan. Kontakta https://www.ledningskollen.se  

https://www.ledningskollen.se/


Eskilstuna kommun   13 (29) 
    
    
    

 

 

  
 Svar: 

Skanovas teleledning. Ledningen behöver flyttas. Exploatören har underrättats 
om ledningens placering och flytten samt om att Skanova önskar en tidig 
underrättelse inför byggnationsstart för att samordna ledningsflytten. 

  
Boende 1 

 

Hej! 
 
Jag vill lämna mina synpunkter i egenskap av hyresgäst på Vårvägen 17 b, som 
direkt angränsar till det tilltänkta nybygget, det sk. förtätningen i Skiftinge. 
 
* Parkeringsplater, som idag är få, kommer att bli ännu färre. Vi ska tydligen 
parkera 3 kvarter från bostaden i framtiden, vilket verkar dåligt igenomtänkt. 
Har idag garage, i anslutning till bostaden. P.g.a min dåliga höft är det omöjligt 
att gå fram och tillbaka 3 kvarter för att hämta och lämna bilen. 
 
* Enligt detaljplanen kommer det att byggas 8 och 6-våningshus, där parke-
ringen nu finns, vilket blir estetiskt mycket osmakligt, och passar inte in i mil-
jön. 
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*Otrygghet. Med flera hundra fler bostäder, minskar tryggheten. Vilket slags 
klientel har Ni tänkt ska flytta hit? Vi blir redan hotade om vi påpekar var so-
por ska slängas, att soffgrupper ej får ställas var som helst. Flera gånger har vi 
fått höra att våra hundar ska skjutas, att vi ska huggas ihjäl etc. 
 
* Oväsen. Hur länge förväntas bygget pågå? Hur länge förväntas vi hyresgäster 
att stå ut med detta oväsen som bygget orsakar? Som nattsjuksköterska måste 
jag sova på dagen och jag tror inte öronproppar hjälper här. 
Får vi hyresgäster någon kompensation för detta obehag? 
 
Jag ser det som en klar försämring att bygga i detta område, som trots allt är det 
lugnaste i hela Skiftinge. Jag flyttade hit enbart för detta och för att vi har sko-
gen runt hörnet. 

  
 Svar: 

Boende 1 har lämnat samma synpunkter som under samrådet.  
 
Parkeringsplatser: Eskilstuna kommun är en växande kommun som är i behov 
av fler bostäder. Med den förtätningsstrategi som kommunen arbetar efter där 
huvudprincipen handlar om att skapa en långsiktig hållbar kommun genom att 
begränsa stadens utbredning genom förtätning. Genom att då bygga på bilpar-
keringsplatserna inom Doktorn 1 m fl förtätas staden och vi slipper ta värdefull 
naturmark/odlingsmark i anspråk. Ett byggande av nya fastigheter på platsen 
kommer att bidra mer till området och Eskilstuna som stad, än platsens utform-
ning och funktion idag som parkering. Andra fördelar är att vi slipper bygga ut 
kostsamma VA-lösningar och vi slipper bygga nya vägar eller dra nya busslin-
jer. Befintlig service som vård, skola och omsorg, samt handel, får ett bättre 
underlag och större chans att fungera bra och vi skapar en mer transportsnål 
stad. Parkering blir även ett styrmedel där begränsad tillgång, längre avstånd 
och en viss nivå på avgifter ökar fördelarna med att gå, cykla och åka kollek-
tivt, vilket ska leda till att de transporter som sker med bil idag ska minska. 
Detta är en förutsättning för att skapa en hållbar och trivsam stad i framtiden, 
där oskyddade trafikanter får ta mer plats samtidigt som bilens roll och plats i 
staden ska minska. Detta är viktigt om kommunen ska ha en möjlighet att nå 
sina trafik- och miljömål enligt Översiktsplanen, Klimatplanen och Trafikpla-
nen. 
 
Enligt kommunens fastställda parkeringsnorm har även en bedömning gjorts 
att ett avstånd om 400-500 meter mellan bostaden/kontor och parkeringsplat-
ser är acceptabelt. 
 
Parkeringen som idag utgör den huvudsakliga markytan i planområdet kom-
mer att försvinna för att ersättas och kompletteras av dels en mindre andel 
markparkering, avlämningsplatser och handikapparkeringar vid behov samt ett 
mobilitetshus med bilparkeringsplatser i planens sydvästra del. Detaljplanen 
medger även flera möjligheter till att uppföra garage under de tillkommande 
kvarteren.  
 
Antalet parkeringar för befintliga samt tillkommande bostäder har studerats 
och utifrån kommunens fastställda parkeringsnorm och beläggningsstudier har 
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det framkommit att det behövs skapa ca 450-550 parkeringsplatser för att klara 
behovet för både befintliga och tillkommande bebyggelse. Varför siffran inte är 
mer exakt beror på vilka åtgärder exploatören väljer att genomföra som gyn-
nar fotgängare, cyklister och kollektivtrafikresenärer. Hur många parkerings-
platser det blir avgörs i bygglovsskedet.  
 
Höga hus är estetisk osmakliga. Vad som är estetisk är en smakfråga och indi-
viduell. 
 
Otrygghet. En ökad mängd människor leder generellt till en större upplevd 
trygghet, då flera människor rör sig inom området och där fler ögon kan se och 
har uppsikt över det som händer i området. Planbeskrivningen har redan från 
samråd till granskning uppdaterats med hur en trygg miljö ska uppnås. Hot är 
en fråga för polisen. 
 
Oväsen i byggskedet. Detta är inte en planfråga, denna tas i bygglovsskedet. 
 
Försämring av områdets miljö/karaktär genom exploatering. Området pekas 
ut i Översiktsplanen 2030 som utvecklingsområde och förtätningszon. I områ-
des närhet finns skogsområden, bl.a. Årbys naturreservat tillgängliga på kort 
avstånd. Även inom planområdet har ett naturområde längs med Karl Hov-
bergsgatan sparats och planlagts som NATUR. Det är planerat att tillföra ett 
grönt stråk samt gröna innergårdar och träd i gatumiljö längs Vårvägen. På 
kort gångavstånd finns även Långbergsparken som erbjuder både, en naturdel, 
där höga naturvärdesklasser återfinns, samt en parkdel med parkour och 
andra aktiviteter. Långbergsparken bedöms har ett hög natur- och rekreations-
värde.  

  
Boende 2  

 

Hej! Jag tycker det är helt idiotiskt att bygga parkeringshus och bostäder så 
nära de hus som redan finns,sprängningarna kommer förstöra de hus vi bor 
i,det har de redan gjort har jag hört då de sprängde för lekparken. Kommer det 
att finnas parkering till alla? Även de som redan bor här ?Och vart ska vi stå 
när ni bygger? Det blir inte kul att se hus utanför våra uteplatser ���� tycker det 
är den dummaste idé ni kommit på faktiskt.  Varför förstöra det som redan är 
fint? Bygg på fotbollsplanen på andra sidan om det måste byggas,den används 
inte. 

  
 Svar: 

Avståndet till befintliga hus. Avståndet mellan den tillkommande byggnaden 
och befintliga hus, såväl flerbostadshus som villor, följer Plan- och bygglagens 
riktlinjer.  
 
Sprängningar/skador vid byggnation. Olägenheter och skador vid byggnation 
är ingen detaljplanefråga. Frågor som rör genomförandet av byggnationen tas 
i bygglovskedet. 
 
Parkering. Eskilstuna kommun är en växande kommun som är i behov av fler 
bostäder. Med den förtätningsstrategi som kommunen arbetar efter där huvud-
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principen handlar om att skapa en långsiktig hållbar kommun genom att be-
gränsa stadens utbredning genom förtätning. Genom att då bygga på bilparke-
ringsplatserna inom Doktorn 1 m fl förtätas staden och vi slipper ta värdefull 
naturmark/odlingsmark i anspråk. Ett byggande av nya fastigheter på platsen 
kommer att bidra mer till området och Eskilstuna som stad, än platsens utform-
ning och funktion idag som parkering. Andra fördelar är att vi slipper bygga ut 
kostsamma VA-lösningar och vi slipper bygga nya vägar eller dra nya busslin-
jer. Befintlig service som vård, skola och omsorg, samt handel, får ett bättre 
underlag och större chans att fungera bra och vi skapar en mer transportsnål 
stad. Parkering blir även ett styrmedel där begränsad tillgång, längre avstånd 
och en viss nivå på avgifter ökar fördelarna med att gå, cykla och åka kollek-
tivt, vilket ska leda till att de transporter som sker med bil idag ska minska. 
Detta är en förutsättning för att skapa en hållbar och trivsam stad i framtiden, 
där oskyddade trafikanter får ta mer plats samtidigt som bilens roll och plats i 
staden ska minska. Detta är viktigt om kommunen ska ha en möjlighet att nå 
sina trafik- och miljömål enligt Översiktsplanen, Klimatplanen och Trafikpla-
nen. 
 
Enligt kommunens fastställda parkeringsnorm har även en bedömning gjorts 
att ett avstånd om 400-500 meter mellan bostaden/kontor och parkeringsplat-
ser är acceptabelt. 
 
Parkeringen som idag utgör den huvudsakliga markytan i planområdet kom-
mer att försvinna för att ersättas och kompletteras av dels en mindre andel 
markparkering, avlämningsplatser och handikapparkeringar vid behov samt ett 
mobilitetshus med bilparkeringsplatser i planens sydvästra del. Detaljplanen 
medger även flera möjligheter till att uppföra garage under de tillkommande 
kvarteren.  
 
Antalet parkeringar för befintliga samt tillkommande bostäder har studerats 
och utifrån kommunens fastställda parkeringsnorm och beläggningsstudier har 
det framkommit att det behövs skapa ca 450-550 parkeringsplatser för att klara 
behovet för både befintliga och tillkommande bebyggelse. Varför siffran inte är 
mer exakt beror på vilka åtgärder exploatören väljer att genomföra som gyn-
nar fotgängare, cyklister och kollektivtrafikresenärer. Hur många parkerings-
platser det blir avgörs i bygglovsskedet.  
 
Parkering under byggnationen är en genomförandefråga som tas upp i sam-
band med bygglovsskedet. 
 
Utsikt. Idag utgörs utsikten åt öster av stora bilparkeringar som ska ersättas 
med ny bebyggelse, ett grönt stråk och gröna innegårdar. Planområdet pekas 
ut i Översiktsplanen 2030 som utvecklingsområde och förtätningszon.  
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Boende 3 

 

Är riktigt besviken på era planer på förtätningen i Skiftinge. 

Jag tycker att det kommer att förstöra för oss som redan bor i området. 

Dels för villa ägarna som kommer att få full insyn på tomterna. 

Och dels för de boende som redan bor på vårvägen. Titta ut genom fönstret 

in i en höghusvägg nej tack. Och parkeringsplatser/garage som försvinner, 

ser inte särskilt lovande ut för oss som redan bor här . Med de hyror och  

avgifter det kommer att bli så behöver 2st i familjen arbeta ,och kanske behöver 
2 bilar och 2 p-platser. Nä lägg ner dessa planer . 

  
 Svar: 

Insyn på villatomterna. Avståndet mellan den tillkommande byggnaden och 
befintliga hus, såväl flerbostadshus som villor, följer Plan- och bygglagens 
riktlinjer. I och med ombyggnation av Vårvågen kommer träd i gatumiljön att 
tillskapas. Dess träd kommer att mjukna upp från tillkommande bebyggelse 
mot befintliga villor. På vissa ställen längs med Vårvågen bidrar även ni-
våskillnader mellan planområdet och villorna till att villorna är skyddade från 
insyn. Även träd på kvartersmark längs med Vårvägen skymmer vissa villor 
från insyn genom tillkommande byggnader. 
 
Utsikt. Idag utgörs utsikten åt öster av stora bilparkeringar som ska ersättas 
med ny bebyggelse, ett grönt stråk och gröna innegårdar.  
I och med exploateringen tillskapas det grönska längs med det gröna stråket 
mellan befintlig och tillkommande bebyggelse, som skymmer mot tillkommande 
bebyggelse.  
 
Parkeringsavgifter. Hyror och avgifter i samband med bilparkering är ingen 
planfråga. Det är något som fastighetsägaren hanterar.  
 
Eskilstuna kommun är en växande kommun som är i behov av fler bostäder. 
Med den förtätningsstrategi som kommunen arbetar efter där huvudprincipen 
handlar om att skapa en långsiktig hållbar kommun genom att begränsa sta-
dens utbredning genom förtätning. Genom att då bygga på bilparkeringsplat-
serna inom Doktorn 1 m fl förtätas staden och vi slipper ta värdefull natur-
mark/odlingsmark i anspråk. Ett byggande av nya fastigheter på platsen kom-
mer att bidra mer till området och Eskilstuna som stad, än platsens utformning 
och funktion idag som parkering. Andra fördelar är att vi slipper bygga ut 
kostsamma VA-lösningar och vi slipper bygga nya vägar eller dra nya busslin-
jer. Befintlig service som vård, skola och omsorg, samt handel, får ett bättre 
underlag och större chans att fungera bra och vi skapar en mer transportsnål 
stad. Parkering blir även ett styrmedel där begränsad tillgång, längre avstånd 
och en viss nivå på avgifter ökar fördelarna med att gå, cykla och åka kollek-
tivt, vilket ska leda till att de transporter som sker med bil idag ska minska. 
Detta är en förutsättning för att skapa en hållbar och trivsam stad i framtiden, 
där oskyddade trafikanter får ta mer plats samtidigt som bilens roll och plats i 
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staden ska minska. Detta är viktigt om kommunen ska ha en möjlighet att nå 
sina trafik- och miljömål enligt Översiktsplanen, Klimatplanen och Trafikpla-
nen. 
 
Enligt kommunens fastställda parkeringsnorm har även en bedömning gjorts 
att ett avstånd om 400-500 meter mellan bostaden/kontor och parkeringsplat-
ser är acceptabelt. 
 
Parkeringen som idag utgör den huvudsakliga markytan i planområdet kom-
mer att försvinna för att ersättas och kompletteras av dels en mindre andel 
markparkering, avlämningsplatser och handikapparkeringar vid behov samt ett 
mobilitetshus med bilparkeringsplatser i planens sydvästra del. Detaljplanen 
medger även flera möjligheter till att uppföra garage under de tillkommande 
kvarteren.  
 
Antalet parkeringar för befintliga samt tillkommande bostäder har studerats 
och utifrån kommunens fastställda parkeringsnorm och beläggningsstudier har 
det framkommit att det behövs skapa ca 450-550 parkeringsplatser för att klara 
behovet för både befintliga och tillkommande bebyggelse. Varför siffran inte är 
mer exakt beror på vilka åtgärder exploatören väljer att genomföra som gyn-
nar fotgängare, cyklister och kollektivtrafikresenärer. Hur många parkerings-
platser det blir avgörs i bygglovsskedet.  

  
Boende 4 

 

Hej! Mitt namn är Peter. 
Jag bor just nu på Vårvägen. 
Varför ska ni ändra på något som är bra? Och var ska vi ställa bilarna? Ni tar 
bort ca. 600 parkeringar som finns, samt att det kommer ca. 300 bilar till. 
Snälla tror ni att det kommer ca. 350 familjer utan bil? 
Ska vi ställa bilarna på gatan och i villaområdet? Och vi som har garage! Får 
vi något nytt? Får vi ersättning vid eventuella sprickor i husen? Buller? Vi vill 
inte ha en mer stadslik miljö. Det var därför vi flyttade hit.  
 
Istället för att förstöra ett fint område, bygg nytt någon annanstans. Staden be-
höver växa, ja. Men då kan den växa på ytan. Se Strängnäs, de byggde en helt 
ny stadsdel. Ett parkeringshus för ca. 200 bilar täcker ej ett behov av ca. 800-
900 parkeringar. 
Förstör INTE vårat området. 

  
 Svar: 

Parkering. Eskilstuna kommun är en växande kommun som är i behov av fler 
bostäder. Med den förtätningsstrategi som kommunen arbetar efter där huvud-
principen handlar om att skapa en långsiktig hållbar kommun genom att be-
gränsa stadens utbredning genom förtätning. Genom att då bygga på bilparke-
ringsplatserna inom Doktorn 1 m fl förtätas staden och vi slipper ta värdefull 
naturmark/odlingsmark i anspråk. Ett byggande av nya fastigheter på platsen 
kommer att bidra mer till området och Eskilstuna som stad, än platsens utform-
ning och funktion idag som parkering. Andra fördelar är att vi slipper bygga ut 
kostsamma VA-lösningar och vi slipper bygga nya vägar eller dra nya busslin-
jer. Befintlig service som vård, skola och omsorg, samt handel, får ett bättre 
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underlag och större chans att fungera bra och vi skapar en mer transportsnål 
stad. Parkering blir även ett styrmedel där begränsad tillgång, längre avstånd 
och en viss nivå på avgifter ökar fördelarna med att gå, cykla och åka kollek-
tivt, vilket ska leda till att de transporter som sker med bil idag ska minska. 
Detta är en förutsättning för att skapa en hållbar och trivsam stad i framtiden, 
där oskyddade trafikanter får ta mer plats samtidigt som bilens roll och plats i 
staden ska minska. Detta är viktigt om kommunen ska ha en möjlighet att nå 
sina trafik- och miljömål enligt Översiktsplanen, Klimatplanen och Trafikpla-
nen. 
 
Enligt kommunens fastställda parkeringsnorm har även en bedömning gjorts 
att ett avstånd om 400-500 meter mellan bostaden/kontor och parkeringsplat-
ser är acceptabelt. 
 
Parkeringen som idag utgör den huvudsakliga markytan i planområdet kom-
mer att försvinna för att ersättas och kompletteras av dels en mindre andel 
markparkering, avlämningsplatser och handikapparkeringar vid behov samt ett 
mobilitetshus med bilparkeringsplatser i planens sydvästra del. Detaljplanen 
medger även flera möjligheter till att uppföra garage under de tillkommande 
kvarteren.  
 
Antalet parkeringar för befintliga samt tillkommande bostäder har studerats 
och utifrån kommunens fastställda parkeringsnorm och beläggningsstudier har 
det framkommit att det behövs skapa ca 450-550 parkeringsplatser för att klara 
behovet för både befintliga och tillkommande bebyggelse. Varför siffran inte är 
mer exakt beror på vilka åtgärder exploatören väljer att genomföra som gyn-
nar fotgängare, cyklister och kollektivtrafikresenärer. Hur många parkerings-
platser det blir avgörs i bygglovsskedet.  
 
Sprängningar, skador och buller vid byggnation. Olägenheter och skador vid 
byggnation är ingen detaljplanefråga. Frågor som rör genomförandet av bygg-
nationen tas i bygglovskedet. 
 
Stadslik miljö och tillväxt på ytan. Planområdet pekas i Översiktsplanen 2030 
ut som förtätningszon. Enligt Eskilstuna kommuns bostadsförsörjningsmål ska 
det byggas 600 nya bostäder per år fram till år 2030. En av kommunens strate-
gier för en hållbar tillväxt är Stadsläkningsprincipen där Eskilstuna ska växa 
genom förtätning inifrån och ut. Detta innebär att redan ianspråktagen mark, 
ex. för parkering, planläggs samt att obebyggda områden inom Eskilstuna 
tätort exploateras enligt Översiktsplan 2030. Planläggningen av fastigheten 
Doktorn 1 m.fl. bidrar till dessa mål. 
Parkeringarna som i samband med planläggningen och exploateringen kom-
mer att försvinna på fastigheten kommer att tillskapas i närheten. Under detalj-
planeprocessen har en beläggningsberäkning för den befintliga parkeringsytan 
tagits fram samt en strategi för hur parkeringen är tänkt att lösas framöver. 
Exploatörens parkeringsstrategi är förenligt med Eskilstunas parkeringsnorm.  
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Privatperson 1 

 

Hej, 
 
Vill med detta mail ge min feedback på de svar som sammanställts i dokumen-
tet ” Sammanställning av synpunkter från samråd” som finns på er sida gäl-
lande denna plan samt inkomma med nya synpunkter. 
 
Mina svar är i ert dokument sammanställda under ”Privatperson 5” 
 
Min kommentar på ert svar från mitt mail 1 
 
Efter ett bra och informativt samtal med er Melanie Hierl framkom uppgifter 
som inte var med när samrådet hölls. Den nya information som framkom var 
att höjden på planerade huset vid Tulpanstigen kommer att vara 19 meter och 
vara beläget ca 15 meter från Vårvägen. Höjden på detta lär vara nästan dubbelt 
så högt som befintliga huskroppar vilket jag har svårt att föreställa mig att detta 
kan smälta in på ett naturligt sätt. Under samrådet visades en mycket spartansk 
skuggningsanalys om konsekvenserna vilket inte gav en komplett bild. Inför 
granskningen har Victoria Park och Funkia sedan tagit fram en ny skuggnings-
analys som dock inte visar ett korrekt resultat. Som exempel så går solen ner 
22.13 den 21/6 men enligt den nya skuggningsanalysen så ser det nästan ut som 
att vi inte har någon sol alls vilket är helt felaktigt. En annan brist är att de har 
mörklagt bilderna så att det blir svårt att se hur skuggorna faller. 
 
Med anledning av ovan kvarstår således mina synpunkter att huset är alldeles 
för högt och bör således begränsas i höjd. Likaså bör kommunen ta ansvar för 
att det av Victoria Park inskickade materialet är korrekt. 
 
 
Min kommentar på ert svar från mitt mail 2 
 
Oavsett om en alléliknande karaktär kommer att skapas längs med Karl Hov-
bergsgatan så kvarstår faktum att väldigt mycket lummiga gröna ytor kommer 
att försvinna om planen på Kv 3 blir verklighet. Detta får framförallt stor inver-
kan på Vårvägens karaktär. 
 
I och med detta kvarstår min tidigare synpunkt att Kv3 bör strykas alternativt 
förläggas närmare Mobilitetshuset. 
 
Min kommentar på ert svar från mitt mail 3 
 
Er kommentar att då Eskilstunas befolkningsmängd har ökat (+1%) så blir den 
procentuella ökningen inte så stor är korrekt men likväl är ökningen av antalet 
bilar större (+5%) så naturligtvis har antalet bilar per 1000 invånare i kommu-
nen ökat som logisk följd.  
 
Således är mina synpunkter som framfördes i Samrådet fortfarande relevanta. 
Trafiken har ökat. Kommunens vision gällande transporter för 2020 är således 
ej uppnådda och innan denna plan kan gå vidare måste en rapport tas fram för 
att förstå anledningen till den kraftiga avvikelsen. Detta arbete kanske inte lig-
ger på Stadsbyggnadsförvaltningen men oavsett är det något som faller på 
Eskilstuna Kommun. 
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Mail 4 
 
Då inget svar framkom på mitt mail efterlyser jag ert svar på detta förslag.  
 
Nya synpunkter efter samrådet 
 
1. 
 
Vad det gäller dokumentet ”Strukturplan” så framgår det inte vilka kommunens 
avsikter är. På sidan två föreslår Victoria Park och Funkia att plats finns för en 
busshållplats. Frågan är om detta är ett önskemål  från deras sida eller om detta 
även är kommunens avsikt.  
 
Blir det en busshållplats blir det med dagens ruttschema en buss var 10:e minut 
under högtrafik. Beroende på vilken busstyp så finns det en stor risk att buller-
nivån ökar samt att det blir betydligt mer tung trafik än vad vi har idag.  
 
2. 
 
Mer ur strukturplanen på sida 14-15. Om jag läser det hela korrekt så anser jag 
att väldigt många parkeringsplatser kommer att vara förlagda i mobiltetshuset. 
Den naturliga frågan som uppstår är om de boende i området är villiga att gå 
mellan 200-400m från sin bil till bostad pga av bekvämlighet, vädrets påverkan 
samt ev upplevd otrygghet. Vad det gäller otrygghet så har det stått att finna att 
ju fler som bor i området är det fler som kan se saker när det händer. Personli-
gen anser inte jag att detta är ett hållbart argument för att uppnå minskad upp-
levd otrygghet. 
 
Ser man sedan på beläggningen (från Mars 2018) framgår det att område 1 som 
ligger lägst bort från kommunala färdmöjligheter är utnyttjandegraden högst. 
Område 5 är samtidigt lägst. Detta borde vara känt av de som gjort beräk-
ningen.  För beräkningens skull borde man räkna område 1-4 separat då den 
stora andelen av nya lägenheter planeras i detta område. 

  
 Svar: 

Synpunkterna framförs av en privatperson som inte bedöms vara berörd av 
detaljplanen. Därför kategoriseras denna privatperson inte som sakägare. 
 
Huset vid Tulpanstigen. Huset är planerad som en nod i Tulpanstigens ände, 
varav den högre höjden. Avståndet mellan den tillkommande byggnaden och 
befintliga hus, såväl flerbostadshus som villor, följer Plan- och bygglagens 
riktlinjer. Avståndet till omkringliggande, befintlig bebyggelse samt träd som 
planeras i Vårvägens gatumiljö kommer att göra att det tillkommande punkthu-
set upplevs lägre och att dess höjd ”bryts ned” något. 
 
Felaktig skuggningsanalys: Mörkläggning av bilder, att skuggningen inte 
syns. Det är korrekt att solen går ner kl. 22.13 den 21/6. Skymningen inträder 
dock något tidigare och kan därför medför skuggningspåverkan även under 
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sommarmånaderna. För fastigheten i fråga blir det dock ingen skuggningspå-
verkan genom den tillkommande byggnaden då avståndet är för långt. Det är 
mer sannolikt att en skuggningspåverkan uppstår genom byggnation eller växt-
lighet på grannfastigheten som ligger mellan fastigheten i frågan och planom-
rådet. Kritiken på att skuggningsanalysen ska vara bristfällig och att bilderna 
är mörklagda tillbakavisas. Att vissa bilder i skuggningsanalysen är mörkare 
än andra grundar i att dessa bilder visar på solståndet, dvs. hur högt solen står 
en viss tidpunkt på dagen. Mörkare bilder visar grynings- respektive skym-
ningssituationen där solståndet är lågt.  
  
Lummiga karaktär i kv.3. En del av grönskan kommer att försvinna. Efter 
samråd med biologer har Planavdelningen kommit fram till att skogsväxtlig-
heten i korsningen mellan Karl Hovbergsgatan och Vårvägen inte har ett stort 
ekologiskt, socialt eller rekreationsvärde. En del av kullen, skogsdungen, som 
är belägen mellan kv.2 och 3 bevaras och blir således en utvidgning av den till-
kommande spridningskorridoren längs med Karl Hovbergsgatan, som även 
fortsätter på Vårvägen. På Vårvägen planeras det för träd i gatusektionen som 
tillför grönska till området och bryter höjden mellan tillkommande bebyggelse 
och villorna samt tar omhand dagvatten som uppstår i gatumiljön.  
 
Trafikökning. Baserat på den statistik som finns att tillgå och rådande styrdo-
kument är bedömning att fastigheten Doktorn 1 m.fl går i linje med dessa och 
framförallt bidrar exploatering till att skapa nya bostäder, vilket är viktigt för 
stadens utveckling.  
 
Strukturplan. Detta är en utredning av områdets strukturer, t.ex. koppling till 
andra områden, sophantering, parkering mm som hjälper till att förstå hur 
vissa funktioner inom området fungerar idag. Strukturplanen har tagits fram av 
Strategisk Arkitektur på uppdrag åt Victoria Park. Kommunen har granskat 
strukturplanen och använt den som ett underlag i detaljplanearbetet som ett 
stödjande dokument.  
 
Busshållplatsen och ökande trafik. 
Busstrafiken kommer inte att dras in i området utmed Vårvägen, utan busstrafi-
ken kommer att ligga kvar i befintlig linjeföring.  
 
 
Upplevt otrygghet. En ökad mängd människor bedöms generellt leda till en 
större upplevd trygghet, då flera människor rör sig inom området och där fler 
ögon kan se och har uppsikt över det som händer i området. Det är forskningen 
som visar på att den upplevda tryggheten ökar med ju fler ögon som ser (eyes 
on the street). Planbeskrivningen har redan från samråd till granskning uppda-
terats med hur en trygg miljö ska uppnås. 
 
Beläggningsberäkning. Beräkningen gjordes för två planer samtidigt, Doktorn 
1 m.fl. och Diplomaten 2 m.fl., därför redovisas båda i beläggningsberäk-
ningen. Utifrån beläggningsberäkningen och den stora utnyttjandegraden i om-
råde 1 har ett underjordiskt parkeringsgarage planerats i kv. 6. Detaljplanen 
möjliggör upplåtandet av underjordisk parkeringsgarage även under några av 
de övriga kvarteren.  
Parkering blir även ett styrmedel där begränsad tillgång, längre avstånd och 
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en viss nivå på avgifter ökar fördelarna med att gå, cykla och åka kollektivt, 
vilket ska leda till att de transporter som sker med bil idag ska minska. Detta 
är en förutsättning för att skapa en hållbar och trivsam stad i framtiden, där 
oskyddade trafikanter får ta mer plats samtidigt som bilens roll och plats i sta-
den ska minska. Detta är viktigt om kommunen ska ha en möjlighet att nå sina 
trafik- och miljömål enligt Översiktsplanen, Klimatplanen och Trafikplanen. 
 
Enligt kommunens fastställda parkeringsnorm har även en bedömning gjorts 
att ett avstånd om 400-500 meter mellan bostaden/kontor och parkeringsplat-
ser är acceptabelt. 
 
Parkeringen som idag utgör den huvudsakliga markytan i planområdet kom-
mer att försvinna för att ersättas och kompletteras av dels en mindre andel 
markparkering, avlämningsplatser och handikapparkeringar vid behov samt ett 
mobilitetshus med bilparkeringsplatser i planens sydvästra del. Detaljplanen 
medger även flera möjligheter till att uppföra garage under de tillkommande 
kvarteren.  
 
Antalet parkeringar för befintliga samt tillkommande bostäder har studerats 
och utifrån kommunens fastställda parkeringsnorm och beläggningsstudier har 
det framkommit att det behövs skapa ca 450-550 parkeringsplatser för att klara 
behovet för både befintliga och tillkommande bebyggelse. Varför siffran inte är 
mer exakt beror på vilka åtgärder exploatören väljer att genomföra som gyn-
nar fotgängare, cyklister och kollektivtrafikresenärer. Hur många parkerings-
platser det blir avgörs i bygglovsskedet.  
 

  
Privatperson 2 

 

Synpunkter och yttrande gällande bostads projektet Doktorn 1 (diarienummer 
SBN/2019:6) 
 
Hej, 
 
Som ägare av villa på blåsippsvägen kommer härmed vårt yttrande och motsät-
ter oss för det planerade bygget då det tydligt kommer påverka oss negativt i 
flera aspekter, listade nedan. 
 

- Ökad bullernivå – Även om ni menar att parkeringarna skall försvinna 
och dirigeras om, finns fortfarande en väg kvar där många nya hushåll 
kommer finnas och det kommer trafikeras till. Redan idag finns det 
mycket trafik. Bullermätning är baserad på nybyggnad av lägenheterna 
och inte för gamla befintliga villor. 

- Parkeringar – Redan idag, ställs bilar kors och tvärs på gatan p.g.a. 
parkering brist, det är naivt att borttagande av p-platser skulle minimera 
ett befintligt problem. Det kommer sluta med att bilar ställer sig vid vila 
gatorna istället. 

- Skymning av utsikt/påverkad karaktär – Höjden på dem planerade 
byggena, speciellt höjden på huset vid Tulpanstigen kommer att ha en 
avsevärd påverkan för sikt samt kvällssol för vår tomt. 
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- Ökad insyn/minskad integritet – En av dem stora fördelar med att bo 

i villa är att kunna få integritet och minskad insyn – men det planerade 
bygget så kommer detta mer eller mindre försvinna helt. Det är inte rätt 
av kommun att kunna bestämma något som kan skada villaägare på 
detta vis. 

- Finansiella påverkan – Även om dem finansiella aspekterna inte behö-
ver beaktas i denna plan, så sätts villa ägare i klistret när projektet inne-
fattar värdeminskning p.g.a. negativa påverkningar detta bygge skulle 
inär. 

 
Ovan är bara några få aspekter till varför vi motsätter oss denna plan, och vi 
vill också framför kritik till hur information delgivits. Vissa grannar har fått 
dokumentation inskickad per post, vissa inte. 

  
 Svar: 

Synpunkterna framförs av en privatperson som inte bedöms vara berörd av 
detaljplanen. Därför kategoriseras denna privatperson inte som sakägare. 
 
Ökad bullernivå. Bullerutredningen som är framtagen visar att de befintliga fas-
tigheterna utmed Vårvägen klarar riktvärdena vad gäller den ekvivalenta ljud-
nivå, bullerpåverkan. 
 
Parkering. Eskilstuna kommun är en växande kommun som är i behov av fler 
bostäder. Med den förtätningsstrategi som kommunen arbetar efter där huvud-
principen handlar om att skapa en långsiktig hållbar kommun genom att be-
gränsa stadens utbredning genom förtätning. Genom att då bygga på bilparke-
ringsplatserna inom Doktorn 1 m fl förtätas staden och vi slipper ta värdefull 
naturmark/odlingsmark i anspråk. Ett byggande av nya fastigheter på platsen 
kommer att bidra mer till området och Eskilstuna som stad, än platsens utform-
ning och funktion idag som parkering. Andra fördelar är att vi slipper bygga ut 
kostsamma VA-lösningar och vi slipper bygga nya vägar eller dra nya busslin-
jer. Befintlig service som vård, skola och omsorg, samt handel, får ett bättre 
underlag och större chans att fungera bra och vi skapar en mer transportsnål 
stad. Parkering blir även ett styrmedel där begränsad tillgång, längre avstånd 
och en viss nivå på avgifter ökar fördelarna med att gå, cykla och åka kollek-
tivt, vilket ska leda till att de transporter som sker med bil idag ska minska. 
Detta är en förutsättning för att skapa en hållbar och trivsam stad i framtiden, 
där oskyddade trafikanter får ta mer plats samtidigt som bilens roll och plats i 
staden ska minska. Detta är viktigt om kommunen ska ha en möjlighet att nå 
sina trafik- och miljömål enligt Översiktsplanen, Klimatplanen och Trafikpla-
nen. 
 
Enligt kommunens fastställda parkeringsnorm har även en bedömning gjorts 
att ett avstånd om 400-500 meter mellan bostaden/kontor och parkeringsplat-
ser är acceptabelt. 
 
Parkeringen som idag utgör den huvudsakliga markytan i planområdet kom-
mer att försvinna för att ersättas och kompletteras av dels en mindre andel 
markparkering, avlämningsplatser och handikapparkeringar vid behov samt ett 
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mobilitetshus med bilparkeringsplatser i planens sydvästra del. Detaljplanen 
medger även flera möjligheter till att uppföra garage under de tillkommande 
kvarteren.  
 
Antalet parkeringar för befintliga samt tillkommande bostäder har studerats 
och utifrån kommunens fastställda parkeringsnorm och beläggningsstudier har 
det framkommit att det behövs skapa ca 450-550 parkeringsplatser för att klara 
behovet för både befintliga och tillkommande bebyggelse. Varför siffran inte är 
mer exakt beror på vilka åtgärder exploatören väljer att genomföra som gyn-
nar fotgängare, cyklister och kollektivtrafikresenärer. Hur många parkerings-
platser det blir avgörs i bygglovsskedet.  
  
Vad gäller parkerade bilar utmed villagatorna kommer vi från kommunens sida 
bevaka detta och titta på lösningar om det skulle uppstå problem för de boende.  
 
Punkthus vid Tulpanstigen. Solen går ner kl. 22.13 den 21/6. Skymningen in-
träder dock något tidigare och kan därför medför skuggningspåverkan även 
under sommarmånaderna. För fastigheten i fråga blir det en viss skugg-
ningspåverkan genom den tillkommande byggnaden som bedöms vara accepta-
bel. Det är större sannolikhet att en skuggningspåverkan på villan i fråga upp-
står genom byggnation eller växtlighet på grannfastigheten som ligger mellan 
fastigheten i frågan och planområdet. Skuggningsanalysen visar på solståndet, 
dvs. hur högt solen står en viss tidpunkt på dagen, där mörkare bilder visar 
grynings- respektive skymningssituationen där solståndet är lågt.  
 
Ökad insyn: Integritet och insyn påverkas mer av de närmast liggande villorna 
(grannfastigheterna) än det tillkommande punkthuset. Vid gatuombyggnation på 
Vårvägen planeras det för träd i gaturum som skymmer mot den tillkommande 
bebyggelsen. Dessutom är avståndet från fastigheten i fråga till den närmastlig-
gande, tillkommande byggnaden relativt stort vilket minskar insyn ytterligare. 
 
Finansiell påverkan. Fastighetsekonomiska värderingar är inte en planfråga. 
Generellt kan dock nämnas att enligt EkonomiFakta påverkas ”prisutveckl-
ingen på bostadsmarknaden […] av en mängd olika faktorer – till exempel rän-
teläget, hur svårt det är att beviljas lån, förändringar i skattesystemet, risken 
för arbetslöshet, inkomstutvecklingen och demografiska faktorer” 
(https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/bostader/Bostadspriser/).  
Annan forskning visar på ett tydligt sammanhang mellan efterfrågan och bo-
stadsutbudet, där ett färre utbud på bostäder i kombination med en stor efter-
frågan ökar bostadspriser som i sin tur ökar värdet på den enskilda bostaden.  
Därav är det generellt svårt att säga hur marknadsvärdet på huset kommer att 
påverkas av exploatering i området. Med stor sannolikhet kommer dock bo-
stadsutvecklingen, tillskapande av samhällsservice (utbyggnad av förskola), 
upprustningen av Långbergsparken samt andra ekonomiska satsningar i områ-
det göra stadsdelen Skiftinge mer attraktivt varav fastighetspriserna överlag 
tros ökar. 
Kommunens intressen är inte av ekonomiska skäl utan kommunens intresse är 
att möjliggöra för bostäder och god samhällsservice för att bemöta bostads-
bristen och uppnå bostadsförsörjningsmålet med 600 nya bostäder per år fram 
tills år 2030. I detta samband lägger kommunen står vikt på skapande av goda 
livsmiljöer, dvs. att väva samman samhällsservice, gröna områden, hållbara 

https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Finansiell-utveckling/Styrrantan/
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Finansiell-utveckling/Styrrantan/
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Arbetsloshet/
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/bostader/Bostadspriser/
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transporter, rekreationsmöjligheter, ekosystemtjänster med boendefunktionen 
för exploateringsområdena. 
 
Bristfällig information. Personer som bedöms vara kända sakägare, dvs. be-
rörda av planen och ägare till fast egendom, får ett sakägarbrev skickat per post 
innan samråd och granskning. Sakägarbrevet innehåller information om det ak-
tuella detaljplaneskedet samt hur man kan ta del av planhandlingarna samt 
lämna synpunkter. Vem som är sakägare tas fram av Metria och redovisas i fas-
tighetsförteckningen som är en planhandling. 
 

  
Privatperson 3 

 

Hej 
 
Jag har lite synpunkter angående bebyggelse i Skiftinge. 
 
Planens diarienummer, SBN/2017:362 Diplomaten 2 m.fl.  SBN/2019:63  Dok-
torn 1 m.fl.  
 
 
Synpunkterna jag har är följande 
 
1, det kommer att negativt inverka på Tulpanstigen  samt bli ett för kraftigt in-
grepp i områdets karaktär med bl.a att djuren och naturen kommer bli störda 
 
2, Då antalet parkeringar kommer att minska samtidigt som fler får längre till de 
nya parkeringarna anser jag att risken för en lokal parkeringsbrist kommer att 
uppstå längs Vårvägen. Detta då flest bostäder kommer att byggas där samtidigt 
som parkeringsplatser försvinner.  Beläggning som man har mätt upp på parke-
ringsplatserna är väldigt gamla uppgifter och kommer från 2018. under tiden så 
har väldigt många människor tagit körkort och även köpt bilar. det är missvi-
sande siffror vad det gäller beläggning av parkeringsplatser. 
 
 
3,  Hörnet Karl Hovberg/ Vårvägen kommer att innebära att den lummiga/gröna 
karaktären för kommer att försvinna. 
 
4, Ökad trafik till området bör utredas med hänseende på miljöförsämring och 
säkerhet.  
 
5. Det är redan ganska hög aktivitet från polisens sida i skiftande och det kan 
medföra att det blir mer problematiskt i området. 
 
6. Vi kommer att få en stor inverkan på våran kvällssol av husen som byggs och 
det innebär då att värdet på husen och livskvalitén sjunker, man har bara gjort en 
solstudie vissa dagar och vissa tider. 
 
7. Bullerutredningen som man har gjort gäller ENDAST nybygget och inte be-
fintliga hus. Husen som är byggda i området är från 70 talet och då hade man 
inte samma krav på isolering m.m. Ljudnivån i husen kommer att vara märkbara 
med tanke på all trafik och att husen kommer närmare villaområdet. 
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Vi protesterar mot att planen/bygget utförs! 

  
 Svar: 

Synpunkterna framförs av en privatperson som inte bedöms vara berörd av 
detaljplanen. Därför kategoriseras denna privatperson inte som sakägare. 
 
Inverkan på naturen och djuren. Planområdet utgörs idag av stora parkerings-
ytor varför någon större inverkan på djur och natur inte är aktuell i samband 
med exploateringen. 
 
Parkering. Eskilstuna kommun är en växande kommun som är i behov av fler 
bostäder. Med den förtätningsstrategi som kommunen arbetar efter där huvud-
principen handlar om att skapa en långsiktig hållbar kommun genom att be-
gränsa stadens utbredning genom förtätning. Genom att då bygga på bilparke-
ringsplatserna inom Doktorn 1 m fl förtätas staden och vi slipper ta värdefull 
naturmark/odlingsmark i anspråk. Ett byggande av nya fastigheter på platsen 
kommer att bidra mer till området och Eskilstuna som stad, än platsens utform-
ning och funktion idag som parkering. Andra fördelar är att vi slipper bygga ut 
kostsamma VA-lösningar och vi slipper bygga nya vägar eller dra nya busslin-
jer. Befintlig service som vård, skola och omsorg, samt handel, får ett bättre 
underlag och större chans att fungera bra och vi skapar en mer transportsnål 
stad. Parkering blir även ett styrmedel där begränsad tillgång, längre avstånd 
och en viss nivå på avgifter ökar fördelarna med att gå, cykla och åka kollek-
tivt, vilket ska leda till att de transporter som sker med bil idag ska minska. 
Detta är en förutsättning för att skapa en hållbar och trivsam stad i framtiden, 
där oskyddade trafikanter får ta mer plats samtidigt som bilens roll och plats i 
staden ska minska. Detta är viktigt om kommunen ska ha en möjlighet att nå 
sina trafik- och miljömål enligt Översiktsplanen, Klimatplanen och Trafikpla-
nen. 
 
Enligt kommunens fastställda parkeringsnorm har även en bedömning gjorts 
att ett avstånd om 400-500 meter mellan bostaden/kontor och parkeringsplat-
ser är acceptabelt. 
 
Parkeringen som idag utgör den huvudsakliga markytan i planområdet kom-
mer att försvinna för att ersättas och kompletteras av dels en mindre andel 
markparkering, avlämningsplatser och handikapparkeringar vid behov samt ett 
mobilitetshus med bilparkeringsplatser i planens sydvästra del. Detaljplanen 
medger även flera möjligheter till att uppföra garage under de tillkommande 
kvarteren.  
 
Antalet parkeringar för befintliga samt tillkommande bostäder har studerats 
och utifrån kommunens fastställda parkeringsnorm och beläggningsstudier har 
det framkommit att det behövs skapa ca 450-550 parkeringsplatser för att klara 
behovet för både befintliga och tillkommande bebyggelse. Varför siffran inte är 
mer exakt beror på vilka åtgärder exploatören väljer att genomföra som gyn-
nar fotgängare, cyklister och kollektivtrafikresenärer. Hur många parkerings-
platser det blir avgörs i bygglovsskedet. 
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Lummiga, gröna karaktären vid hörnet Karl Hovbergsgatan/ Vårvägen kom-
mer att försvinna: Den lummiga karaktären som härstammar från träden i 
Karl Hovbergsgatans östra ände kommer delvis att sparas och bevaras. En del 
av skogsdungen längs med Karl Hovbergsgatan har planlagts som NATUR, i 
samråd med kommunbiologen. Samma skogsdel påvisar även sociala- och re-
kreationsvärden samt en viktig funktion som utvidgning av spridningskorrido-
ren längs med Karl Hovbergsgatan. Därutöver kommer öppenheten och växt-
lighet återfinns i det nya förslaget där ett grönt stråk samt innegårdar med 
växtlighet planeras. I och med gatubyggnationen på Vårvägen kommer även en 
gång- och cykelväg samt träd i gatumiljön att tillskapas. Dessa träden luckrar 
upp ytterligare mot befintliga villor samt skapar en trivsam miljö med mycket 
grönt inslag. 
 
Miljöpåverkan. I och med exploateringen bedöms trafiken i området att öka 
något. I behovsbedömningen, f.d. miljökonsekvensbedömningen, bedöms att 
luftföroreningar från trafiken 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 miljökonsekvens-
normer (MKN) för luftföroreningar överskrids. 
 
Polisinsatser. Planbeskrivningen har redan från samråd till granskning uppda-
terats med hur en trygg miljö ska uppnås. Trygghetsskapandet i detaljplanen 
utgår från forskningen som visar på att en ökad mängd människor leder gene-
rellt till en större upplevd trygghet. Detta då flera människor rör sig inom om-
rådet och där fler ögon kan se och har uppsikt över det som händer i området.  
 
Solstudie. För fastigheten i fråga uppstår ingen skuggningspåverkan genom 
den tillkommande byggnaden. Skuggningsanalysen visar att skuggningspåver-
kan istället uppstår genom befintliga byggnader.  
Tillvägagångssättet vid framtagande av solstudien är standard. Skuggningsana-
lyser visa skuggningspåverkan vid vissa särskilda tidpunkter som är markant 
utifrån solståndet och jordens rotationsaxels lutning i förhållande till solen.    
Skuggningsanalysen visar på solståndet, dvs. hur högt solen står en viss tid-
punkt på dagen. Mörkare bilder visar grynings- respektive skymningssituat-
ionen där solståndet är lågt.  
 
Bullerutredning. Bullerutredningen som är framtagen visar att de befintliga fas-
tigheterna utmed Vårvägen klarar riktvärdena vad gäller den ekvivalenta ljud-
nivå, bullerpåverkan. 

  
  

 
 
 
 
 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Jorden
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jordrotation
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 Yttranden utan erinran 
  
  Miljökontoret 

Eskilstuna Energi och Miljö El 
 

  
 Övriga ändringar 
  
  Ritningarna G-10-1-001 och G-10-2-001 – 007 har bifogats den geotekniska undersök-

ningen. 
 
 

  
  
 Förslag till beslut  
  
 Stadsbyggnadsnämnden föreslås antar detaljplanen för Doktorn 1 m.fl. upprät-

tad den 30 september 2020. 
  
  
  
 Stadsbyggnadsförvaltningen 

Planavdelningen 
 
 
 
 

 Jacob Lithammer 
Planchef 

Melanie Hierl 
Planarkitekt 
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