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Antagandehandling

Detaljplan för

Nätet 4 och 5
Norr
Eskilstuna kommun

Planbeskrivning
Planprocessen – normalt planförfarande utan program

I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras
eller bevaras. Under plansamrådet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Därefter sker en bearbetning av planförslaget som sedan ställs ut för granskning av
allmänheten. Detaljplanen godkänns av stadsbyggnadsnämnden innan den antas av
kommunfullmäktige. Efter antagandet har ”ej tillgodosedda sakägare” möjlighet att överklaga
detaljplanen innan den kan vinna laga kraft.
Detaljutformning av gator, dagvattenhantering och teknisk försörjning till området fastställs
under projekteringen.

INLEDNING
Handlingar






Plankarta
Planbeskrivning med genomförandedel
Samrådsredogörelse
Utlåtande

Underlag







Gestaltningsprogram (Tengbom Göteborg)
Behovsbedömning
Bullerutredning (Structor Akustik 2012-10-25)
Geoteknisk utredning (ÄC-konsult 2012-10-22)
Dagvattenutredning (WRS 2012-12-10)
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Planens syfte är att möjliggöra byggande av bostäder på fastigheterna Nätet 4
och 5, samt handel, skola/förskola och äldreboende i delar av området.
Planen berör i söder Bolinder Munktell (BM)-stråket, vilket Eskilstuna
kommun avser återupprätta som rekreativt stråk, och Gränsgatan som enligt
planprogram Väster ska öppnas för genomfartstrafik. Gränsgatan är i gällande
plan redovisad som lokalgata i hela sin sträckning.

Plandata
Läge och areal

Planområdet ligger i stadsdelen Norr, precis öster om Programområde Väster.
Området begränsas i norr av Knut Hellbergsgatan, i väster av Munktellsgatan,
i öster av Eleonoragatan och i söder av Gränsgatan.
Planområdet är 8,8 ha stort och består av fyra fastigheter:
Fastighet
Areal
Ägare
5,5 ha
L E Lundbergs Fastighets AB
Nätet 4
0,8 ha
L E Lundbergs Fastighets AB
Nätet 5
Eskilstuna kommun
Esklishem 4:1 (1) (del av) 2,2 ha
Nötknäpparen 22

Ca 62 m2
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Planområdets
avgränsning
och ägande

Den streckade linjen visar planområdets utbredning. Fastigheterna Nätet 4 och 5 (inte färglagd
mark inom planområdet) ägs av Fastighets AB L E Lundbergs.
Mark som ägs av Eskilstuna kommun och Eskilstuna Kommunfastigheter är markerade med
rött. De med grönt markerade fastigheterna upplåter kommunen med tomträtt till dem som
äger husen på respektive fastighet. Övriga fastigheter ägs av privatpersoner,
bostadsrättsföreningar och olika företag.
Miljöbedömning

För att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL har en
behovsbedömning gjorts av planförslaget. Planen är förenlig med
hushållningsbestämmelserna i kap 3, 4 och 5 i miljöbalken. Inga naturvärden
berörs. Inga miljökvalitetsnormer överskrids. Planen ligger inom riksintresse
för kulturmiljövården.
Planförslaget bedöms därför inte innebära någon betydande påverkan på
miljön. En miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL upprättas därför inte.
Istället görs en enkel konsekvensbedömning, som underlag för politiska
ställningstaganden. Denna utvecklas i takt med att planprocessen fortskrider.
Riksintresset för kulturmiljö ska beaktas i planen.
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Kommunala ställningstaganden
Översiktsplan

I gällande översiktsplan, Översiktsplan 2005, antagen 2005-05-26, förordas
förtätning och att utrymme ska skapas för ytterligare bostäder, handelslokaler,
anläggningar och arbetsplatser i stadskärnan.
Samma mål lyfts fram i den fördjupade översiktsplanen, Fördjupad
översiktsplan för Stadsbygden 2005, antagen 2005-05-26. Allén, mellan
kvarteret Nätet och Gränsgatan, är markerad som ”Övriga områden med
gynnsamma förutsättningar för biologisk mångfald – kräver stor hänsyn” i
kartan ”Biologisk mångfald”. Detta med tanke på att lindarna i allén är
tillräckligt gamla för att vara och utvecklas som en attraktiv miljö för många
insekter, svampar och växter som trivs tillsammans med just äldre träd.
Ny Översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2013-08-29 men har
överklagats, överklagandet berör inte detaljplaneområdet. I den nya
översiktsplanen nämns att stadsdelen Väster ska omvandlas till en
funktionsintegrerad stadsdel och ökar på så sätt andelen boende i Eskilstunas
centrala delar.
Detaljplanen följer de riktlinjer som är uppsatta i kommunens översiktsplan,
både den gällande och antagna samt den fördjupade översiktsplanen för
stadsbyggden.

Fördjupning av
program för
Väster

Kvarteret Nätet gränsar i väster till området som berörs av ”Fördjupning av
program för Väster”. Programmet anger som mål för stadsdelen:
 Högst markutnyttjande, utan att bygga högt (dvs. lågt och tätt)
 Mångfald av verksamheter, boendeformer och upplåtelseformer.
 Två till fem, i vissa lägen upp till åtta våningar
 Stora kvarter delas upp i mindre.
 Besöksverksamheter av publik karaktär förläggs i strategiskt belägna
bottenvåningar.
 Bullerskyddade gröna gårdar för lek, samvaro och närgrönska
 Edvin Nyströms plats kan utvecklas som plats och är en viktig
koppling till Munktellstaden och framtida utveckling av kvarteret
Nätet. (Ny park föreslås.)
 Dagvattenstudier krävs vid detaljplanering.

Integration

I integrationsmålen ska en blandad bebyggelse eftersträvas vid nybyggnationer
för att bidra till ökad integration. Att skapa en blandad bebyggelse, dvs. att en
stadsdel/ett bostadsområde innehåller olika typer av bostäder skapar
förutsättningar för integration mellan olika grupper av människor.
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I Grönstrukturplanen finns exempel på stadsdelsvisa bedömningar, en av dessa
är gjord för Norr och Väster. Där sägs bland annat:
 Kvaliteter/Fördelar/Plusfaktorer
o Ekbacken är en stor tillgång för boende i västra halvan av
området.
o Den enkelsidiga lindallén längst Knut Hellbergsgatan är
värdefull som promenadstråk.
o Boende i södra delen har Västra Stadsparken inom räckhåll.
 Brister/Nackdelar/Problem/Minusfaktorer
o Kvarteret Nätet ger intryck av förslumning och ödslighet och
upplevs dessutom som en fysisk och social barriär.
o Grannskapspark saknas helt i den östra halvan av området.
o Stadsdelsnära natur saknas inom acceptabelt avstånd.
 Förslag till åtgärder
o Stadsdelen förses med en till två mindre grannskapsparker – t ex
i före detta spårområdet
o Den enkelsidiga lindallén i Knut Hellbergsgatan kompletteras till
dubbelsidig.
o Före detta järnvägsspåret görs om till attraktivt promenadstråk.
Ur kartbilagorna kan utläsas att:
 Planområdets västra del har tillräckligt nära (högst 200m) till Ekbacken
för att vara försörjd med grannskapsnära natur.
 Till den ”stadsdelsnära” naturen norr om Årby är det drygt en
kilometer vilket är lite för långt.
 I närheten, av den stadsdelsnära naturen, finns dock även strövområde i
naturreservat vilket är positivt.
Detaljplanen kommer inte möjliggöra en dubbelsidig allé längs Knut
Hellbergsgatan. Ifall träd skulle planteras skulle de bara följa trädraden på den
norra sidan längs en del av gatans sträckning. En plantering skulle även ta
stora ytor kvartersmark i anspråk, vilket inte anses försvarligt. Träd raden
längs den norra sidan kan komma att rustas upp.

Detaljplan

Planområdet berörs av stadsplan 1-31 från 1936, 1-120 från 1951, stadsplan
0-123 från 1952, 0-189 från 1957 och detaljplan 1113-1 från 1993.
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur och kultur
Mark och
vegetation

Området är relativt plant, med höjdskillnader på några meter inom kvarteret.
Marken är bitvis belagd med betong- och asfalt och bitvis bevuxen med gräs
och sly. Enligt de undersökningar som gjorts består översta cirka en och en
halv meter av utfyllnad av främst sand och grus med inslag av slagg. På
enstaka platser är fyllningen djupare.
Längs kvarterets kanter finns ett antal stora gatuträd. Längs Gränsgatan, i södra
delen av planområdet, växer en lindallé som är ungefär hundra år gammal. De
flesta träd, några lindar och mestadels sly, inom kvarteret kommer inte klara
sig igenom den förestående marksaneringen, utan fälls i samband med denna.
Den flerradiga lindallén längs Gränsgatan och den enkelsidiga allén norr om
Knut Hellbergsgatan sparas.
För de boende skapas bostadsnära utemiljöer på gårdar inom respektive
kvarter. Mitt i området skapas en gemensam park som är tillgänglig för
samtliga boende inom planområdet.

Markradon

Förekomsten av markradon är inte kartlagd. Byggnader ska grundläggas
radonsäkert. Frågan handläggs i samband med bygglovsprövningen.

Geotekniska
förhållanden

Från cirka två meters djup består marken av torrskorpelera och lera. Leran har
överlag en mäktighet på ungefär tio meter. Därunder finns morän eller berg.

Markföroreningar

Industriell verksamhet har förekommit i kvarteret sedan 1920-talet. En
kompletterande miljöteknisk markprovtagning gjord av WSP (2011-07-08)
visar på förhöjda halter av PAH:er, metaller (koppar, barium, bly, arsenik,
kobolt, zink, krom, kvicksilver, vanadin), bensen och aromater (>C10-C16) i
fyllnadsjorden på vissa ställen. I grundvattnet har förhöjda halter av zink,
nickel, koppar, kobolt och arsenik samt tyngre alifater (>C16-C35) och
klorerade ämnen påträffats.
Föroreningsfrågan är ett pågående tillsynsärende hos miljökontoret. Arbetet
ska vidtas i enlighet med § 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd, vilket bland annat innebär upprättande av en
anmälan och kommunicering med Miljökontoret. Markundersökning har
genomförts och platsspecifika riktvärden för känslig markanvändning finns
framtagna. (Se tabell.)
All kvartersmark inom planområdet som innehåller bostäder (B) och parkmark
(PARK), ska saneras till en nivå som motsvarar ”känslig markanvändning”.
Enligt kommunens riktlinjer ska även lokalgator; parkeringsytor; torg och
gång- och cykelvägar ska saneras till nivån ”känslig markanvändning”.
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Olika industrier har funnits i kvarteret Nätet sedan 1917. Innan dess var
området troligen åkermark. Volvo CE har varit den största industrin i kvarteret.
De var verksamma under cirka sextio år och avvecklade sin verksamhet under
slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. Helt avvecklad var verksamheten
först 1985. Förutom Volvo har ett antal företag med olika verksamheter funnits
i kvarteret.
De industribyggnader som fanns kvar när nuvarande ägaren, Fastighets AB L E
Lundbergs, köpte fastigheten revs i slutet av 1990-talet. Under marknivå finns
rivningsrester och även källarutrymmen kan finnas.

Kulturmiljövärden

Eskilstuna stads- och kulturmiljö är utpekat som riksintresse för
kulturmiljövården. Staden har sina rötter i medeltiden och Riksintresset tar sig
uttryck i stadsplanens kvartersstad från 1600-talet, handels- och
hantverksgårdar från 1700-1800 tal, industrianläggningar och
stadsplanemönster från 1800-1900 tal, samt bostadsområden för arbetare och
tjänstemän från 1900-talet.
Planområdet ligger inom detta riksintresse för kulturmiljövården, vilket innebär
att nya tillägg ska förhålla sig till den befintliga miljön, det ”Eskilstuna-egna”
samtidigt som de innebär en ny historisk årsring.
Beskrivningen av riksintresseområdet håller på att revideras. Eskilstuna
kommun förespråkar att kvarteret Nätet även fortsättningsvis ska ingå i
riksintresseområdet.
I kvarteret Nätets södra gräns låg tidigare det så kallade BolinderMunktellspåret, ett järnvägsspår som löpte runt Eskilstuna och där gods men även
personer transporterades. Där det numera borttagna spåret en gång löpte avser
Eskilstuna Kommun nu att återskapa en länk till historien genom att anlägga ett
stråk för rekreation och promenader. I detaljplanen är detta stråk redovisat med
bestämmelse TORG.
Längs Gränsgatan finns en gammal allé som markerar gatans sträckning.
Gränsgatan utgjorde under 1800-talets andra hälft gräns mellan staden och
omlandet i norr. Allén kulturhistoriska värden medför att den skyddas i
detaljplanen. För att fälla träd krävs marklov, som bara ges om det finns
särskilda skäl. Återplantering ska ske med arten om inte särskilda skäl
föreligger. De nya trädens stamomfång ska vara minst 20-25 cm i brösthöjd.
Kvarteret Nätet ansluter i väster till industriområdet med bland annat
slakthusområdet med sina karaktäristiska byggnader i kalksandsten och
Munktellstaden med sin tydliga industriarkitektur i tegel från 1800-1900 talet.
Bebyggelsestrukturen söder om planområdet består av en blandad
kvartersbebyggelse med inslag av punkthus på fem till sju våningar. Norr om
planområdet består bebyggelsen av små flerbostadshus i två till tre våningar
från femtiotalet. Den beskrivna bebyggelsen är exempel på riksintressets
bostadsområden för arbetare och tjänstemän från 1900-talet.
Planområdet omvandlas från industriområde till bostadsområde och bildar
därmed en ny historisk årsring. Den nya bebyggelsen placeras med hänsyn till
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befintlig bebyggelsestruktur. Byggnadsformer, materialval, kulörer ska
harmoniera med utförandet av äldre bebyggelse i området idag. Det innebär att
den nya bebyggelsen medvetet förhåller och ansluter sig till den brokiga
bostadsbebyggelsen intill med en blandning från mindre flerfamiljshus till
punkthus i sju våningar, att kvarteren inte är slutna, fasader i framförallt puts
eller tegel i övervägande ljusa färger men mörkare inslag förekommer, att
förgårdar och gårdar är planterade.
Fornlämningar

Karta: Fornlämningar. Punktformiga fynd är markerade med punkter, ytformiga fynd är
rödmarkerade. Kring dessa finns en skyddszon där särskild uppmärksamhet krävs, denna är
markerad med ljusare rött.

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. I Ekbacken precis
nordväst om området finns stensättningar (RAÄ Eskilstuna 542:1, 542:2, 542:3
och 542:4). Ytterligare en stensättning finns vid Årbyskolan, ca 400 m nordost
om planområdet. Inom 150-400 m finns lämningar av två medeltida kapell: ett
på kvarteret Niten söder om planområdet (RAÄ Eskilstuna 555:1) och ett i
Kapellbacken öster om planområdet (RAÄ Eskilstuna 260:1). Söder om ån
finns ett större område med bebyggelselämningar.
Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet
omedelbart avbrytas till den del fornlämningen berörs. Den som leder arbetet
ska omedelbart anmäla förhållandet till Länsstyrelsen. (Kulturmiljölagen 2:10)
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Bebyggelseområden
Befintlig
bebyggelse i
och intill
planområdet

I planområdets nordvästra del finns en kopplingsstation som tillhör Telia
Sonera, i övrigt är planområdet obebyggt. Kopplingsstationen kommer att
flyttas.
Norr om planområdet ligger villor och mindre flerfamiljshus i två våningar från
1930-talet. Området söder om planområdet är bebyggt med större
flerbostadshus, om 3-7 våningar från 1950-talet. De i detaljplan angivna
byggrätterna är i princip ianspråktagna.
Öster om planområdet finns en bensinstation, färghandel samt kontorslokaler. I
väster finns äldre industribebyggelse med blandad användning, där har en
detaljplan för en ny arena nyligen antagits i kvarteret Nötknäpparen. Söder om
planområdet i kvarteret Nithammaren finns Eskilstuna konstmuseum,
träningsanläggningar för ett flertal sporter och platsen för stadens nya badhus.
Sydväst om planområdet planeras för nya bostäder söder om arenan.
Stadsdelen Väster kommer enligt Fördjupat program för Väster omvandlas till
en levande stadsdel med ett stort inslag av boende.

Karta: Omgivande bebyggelse.
Högsta antal våningar eller byggnadshöjd. Byggnadshöjder har omtolkats till våningshöjder
för enklare jämförelse.
Bostadsbebyggelse: gul (låg) – vinröd (hög) (II-XI våningar)
Idrott, kultur, kontor, hotell, småindustri, hantverk samt vuxenutbildning: grön (I våning) –
mörkgrön (III våningar)
Industri eller bilservice: gråskraffering (5-12 m)
Allmänt ändamål (planbestämmelsen används inte i nya planer): Lila 5-12 m. Delar av
området används för skoländamål.
Kontor: Brun, 17 m.
Samlingslokal: turkos, I våning.
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Ny bebyggelse
- Placering och
utformning

Kvarteret Nätet, uppdelat i vad som kommer att upplevas som kvarter, byggnadernas
utformning enligt exploatörens förslag.

Kvarteret Nätet kommer att upplevas som nio kvarter, A till I och bestå av
framförallt bostäder. Ytterkanterna får i princip hela fasader mot de
kringliggande lokalgatorna och allén mot Gränsgatan i söder, som bryts upp av
parkeringsesplanader, stickgator och släpp mellan byggnaderna där man ser in
på gårdarna. Alla dessa byggnader är fyra våningar, med en femte ytmässigt
mindre våning ovanpå. Den femte våningens utformning ska avvika från de
nedre fyra våningarna. Innanför är strukturen lösare, vilket tar sig uttryck i
stråket i mitten.
För ökad rörelse mellan de nya husen placeras entréer till bostäder mot gator
och torg.
Parkeringsesplanaderna består av två enkelriktade körfält, med ett stråk med
trädplanterade parkeringar emellan. De är tillgänglig från Knut Hellbergsgatan
i norr och från stickgator från öst eller väst. Längs gatorna anläggs gång- samt
gång- och cykelbanor.
I mitten avgränsar en byggnad parkrummet, eller storgården, mot Knut
Hellbergsgatan i norr. Längs parkens östra och västra kant står åttavånings
punkthus på rad, tre på varje sida. Det är möjligt att bygga ytterligare en
nionde, ytmässigt mindre, helt eller delvis indragen våning med avvikande
utseende. I söder avslutas parken med ett hus för äldreboende och förskola.
Längs de norra stickgatorna går en gång- och cykelbana, som sträcker sig
genom parken. Det tryggar en passage för allmänheten i öst-västlig riktning.
Fasaderna mot allén längs Gränsgatan bildar ett tydligt avslut mot BM-stråket
och allén. Verksamheter tillåts i byggnadernas bottenvåningar och ger
förutsättningar för liv och rörelse längs BM-stråket, allén och på Edvin
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Nyströms plats. Kommunen har tagit fram ett koncept för Utformning av hela
BM-stråket.
På samtliga hus är det möjligt att bygga en våning mer än vad som är angivet i
planen, denna våning är ytmässigt mindre än de nedanför och ska ha avvikande
utformning eller fasadmaterial. Med industristadens flacka tak som förebild har
takens lutning begränsats till högst 11°.
Samtliga kvarter är illustrerade med öppningar bl.a. för att knyta an till den
öppna till nästan slutna kvartersstrukturen på Norr och för att säkerställa att
lägenheterna får tillgång till solljus. Tillgången på solljus och utsattheten för
buller påverkar hur husen och lägenheterna utformas i de olika kvarteren.
Detaljplanen medger olika lösningar. För de mer eller mindre kringbyggda
gårdarna, kan antalet släpp och deras placering väljas. Bostadshusen i kvarter
A, C, D, F och G samt den långa byggnaden i kvarter B kan byggas smala och
på utvalda ställen, tillexempel vid entréerna, tillåtas vara bredare ut mot gatan
och in mot gården, vilket ger möjlighet till en öppnare gård, variationer i
byggnadshöjd och fler lägenheter per uppgång. I det sydöstra kvarteret, kvarter
I, är det möjligt att bygga sammanhängande huskroppar längs BM-stråket.
I kvarter I blir avståndet mellan byggnaderna som minst nio meter. Gården kan
som mest höjas upp sjuttio centimeter över kringliggande mark.
Avståndet mellan kvarter I till lindallén längs Gränsgatan har diskuterats.
Tankarna kring det förslag som visas i detaljplanen är att lindarnas kronor
beräknas öka sin volym till en radie på ca nio meter när sly och konkurrerande
växtlighet på trädens nordöstra sida tas bort. Dessutom har tre meter lagts till
för att säkerställa ett visst utrymme mellan träden och bebyggelsen. Som
illustrationen nedan visar är den enda framkomliga vägen att lägga denna yta
som parkmark i detaljplanen. Om byggnaden läggs ända ut i fastighetsgräns
kan remsan lånas av kommunen för
underhåll.

Snitt genom planen som visar hur möjligheten att bygga påverkas av om marken läggs ut som
bostadsmark, med begränsningen att den inte får bebyggas eller som parkmark i detaljplanen.
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En solstudie har gjorts för att visa hur den planerade bebyggelsen påverkar
befintlig bebyggelse, men även annan ny bebyggelse inom detaljplanen.

Bilden visar skuggverkan klocka 10 vid vår- och höstdagjämningen.

Skuggverkan klockan 14, vid vår- och höstdagjämning.

Ett gestaltningsprogram har upprättats under planarbetet. Gestaltningsprogrammet är ett hjälpmedel för samordning av den yttre miljöns utformning.
Målet är att skapa ett helhetsgrepp för upplevelsen av bostadsområdet där
funktion och utformning av byggnader och omgivning samverkar i ett koncept.
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Intentionen är att planområdet ska binda samman den mer småskaliga
bebyggelsen norr om området med den mer storskaliga i söder genom att
”läka” det ”sår” i staden som ödetomten nu utgör.
Inom planområdet ges möjlighet till små lägenheter med tanke på studenter,
funktionshindrade och äldre.
Området kan komma att bebyggas av olika byggherrar, vilket ytterligare ökar
sannolikheten för en variation av upplåtelseformer.
En storgård i mitten av området ger boende i de olika kvarteren möjlighet att
mötas.

Verksamheter
och service

Inom cirka en km radie finns tre förskolor. Sverigefinska skolan, med årskurs
F-9, finns mindre än en kilometer från planområdet. Inom två kilometer finns
Slottsskolan (F-6) och Årbyskolan (åk F-9).
Till service och handel i centrala Eskilstuna är det drygt en kilometer. I
centrum finns också två vårdcentraler och flera gymnasieskolor.
I kvarter H kommer förskola och äldreboende att byggas. Inom planområdet
kommer lokaler för en livsmedelsbutik finnas. Planen ger även förutsättningar
för mindre lokaler där till exempel frisör, cykelverkstad med mera kan
etableras.

Grundläggning Geoteknisk undersökning har gjorts av ÄC-konsult. Det är sannolikt att

byggnader, underjordiska garage, ledningar och vägar måste grundläggas
genom pålning.
Lek och
rekreation

Nordväst om planområdet ligger Ekbacken som bedöms tillgodose behovet av
närrekreation i västra delen av området. Mitt i planområdet planeras en park,
eller storgård, som ger samtliga boende tillgång till närrekreation i vardagen.
Till varje kvartersbildning skapas trivsamma utemiljöer för de kringboende.
I planområdets södra del går Bolinder-Munktellstråket (BM-stråket) där
kommunen påbörjat arbetet med att utveckla ett attraktivt promenadstråk som
knyter an till Eskilstunas historia.

Naturmiljö

Norr om Årby, c:a en km norr ut, ligger Årby naturreservat som erbjuder ett
större naturområde för rekreation och friluftsliv.
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Gator och trafik
Gatunät och
trafik

Planområdet omgärdas av Eleonoragatan, Gränsgatan, Knut Hellbergsgatan
och Munktellsgatan. Större vägar i närheten är Västergatan och
Torshällavägen.
Längs Gränsgatan finns allmänna parkeringsplatser som ingår i en zon man kan
lösa månadsbiljett till. Längs Knut Hellbergsgatan finns parkeringsplatser där
parkering för närvarande är gratis. Gratisparkering sker även i hörnet Knut
Hellbergsgatan – Munktellsgatan.
Parkeringsplatserna längs Gränsgatan planerar kommunen att bygga om så att
de orienteras längs med gatan i samband med att Gränsgatan öppnas för
genomgående trafik. Antalet allmänna parkeringsplatser minskar därmed längs
gatan.
Parkeringsbehovet har bestämts enligt Riktlinjer för Parkering i Eskilstuna
kommun (Antagen 2006-06-15) samt parkeringsnorm för centrala Eskilstuna
antagen 2013-11-13). I riktlinjerna delas Eskilstuna i olika zoner, som getts
olika behovstal för parkering. Kvarteret Nätet ligger precis utanför gränsen för
zon 1 (Eskilstuna centrum). I det fördjupade programmet för Väster föreslås att
parkeringstalen för zon 1 används för det området. Eskilstuna kommun arbetar
målmedvetet för att minska bilanvändandet. Utifrån detta har det ansetts rimligt
att använda parkeringstalen för zon 1 i detaljplanen för Nätet 4 och 5 och
antalet parkeringsplatser har anpassats till p-normen. Beräkningarna har utgått
från en av exploatören beräknad lägenhetsfördelning.
Parkeringsbehovet enligt den nya parkeringsnormen möts om
parkeringsesplanaderna används som park, vilket planen ger möjlighet till.
Det parkeringsbehov som uppstår på grund av planen ska lösas inom respektive
fastighet eller på kvartersmark i kommunal ägo, genom särskilt avtal. Längs
lokalgatorna planeras även gatuparkering som komplement till
parkeringsplatser i parkeringsesplanader och i garage under gårdar och hus.
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Tänkt fördelning av parkeringsplatser. Antalet parkeringsplatser, enligt Riktlinjer för
Parkering i Eskilstuna kommun (Antagen 2006-06-15).

Planillustration som uppfyller antalet parkeringsplatser enligt den nya parkeringsnormen för
centrala Eskilstuna. Parkeringsesplanaderna används som parkytor. Parkering sker i garage
under gårdarna och på öst-västliga stickgator.
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Gångbanor finns längs Eleonoragatan, Knut Hellbergsgatan och
Munktellsgatan. Gång- och cykelbana finns längs Gränsgatan. Spontan gång
och cykeltrafik över kvarteret Nätet förekommer.
Den nya bebyggelsen kommer att genomkorsas av kommunala lokalgator, och
gång- och cykelvägar.
Längs Eleonoragatan i öster och Knut Hellbergsgatan i norr kommer nya breda
gång- och cykelbanor att anläggas. Vid Gränsgatan finns redan en gång- och
cykelbana, dessutom kommer BM-stråket att utvecklas. Även längs
Munktellsgatan finns planer på förbättringar för gång och cykeltrafikanter.

Kollektivtrafik

De flesta boende har tillgång till goda kollektivtrafikförbindelser inom 300 –
400 meter. Avståndet till centrala tåg- och busstationerna är 1,5 km.

Störningar
Buller

Bensinstation i kvarteret Nyckelharpan ligger ca 80 meter från planområdet.
Bullret från den har beaktats i bullerutredningen som gjorts av Structor Akustik
2012-10-25.
Enligt utredningen visar beräkningarna att en stor del av området kommer att
klara gällande riktvärden för trafikbuller. Fasader mot omkringliggande gator
exponeras för nivåer något över riktvärdena, som mest ca 60 dBA
dygnsekvivalent nivå. Bostäderna måste därför planeras så att hälften av
boningsrummen vetter åt tyst eller ljuddämpad sida, exempelvis mot gården.
Det kan lösas genom att lägenheter mot dessa gator byggs genomgående.
I kvarter I krävs genomgående lägenheter för att skapa tyst sida i en del
lägenheter. Balkonger mot gårdarna samt enskilda och gemensamma uteplatser
på gårdarna klarar riktvärdet för maximal ljudnivå. Balkonger mot gator
exponeras för maxnivåer över riktvärdet, som mest ca 85 dBA. Detta kan
accepteras så länge alla boende har tillgång till en egen eller gemensam tyst
uteplats.
Boverkets allmänna råd med avstegsfall kommer därmed att uppfyllas.
Avstegsfall kan bland annat tillämpas vid en ordnad kvartersstruktur i centrala
delar av städer och större tätorter med bebyggelse av stadskaraktär.
Förskola och äldreboende (vårdinrättning) omfattas också av riktvärden för
buller, vilka underskrids.
Bullerutredningen visar på en ljudnivåökning i närområdet. I de flesta lägen är
ökningen ca 3 dB eller lägre. Ljudnivåerna för de boende längs Knut
Hellbergsgatan skulle därmed bli högst ca 53 dB, vilket ligger under
riktvärdena vid nybyggnad. Längs Gränsgatan ökar ljudnivån med ca 7 dB,
vilket innebär en ljudnivå på ca 57-60 dB vid fasad Det ökade bullret längs
Gränsgatan kan inte enbart härledas till exploateringen utan är till stor del ett
resultat av att Gränsgatan föreslås öppnas för genomfartstrafik, vilket även
gällande plan medger. Då fastigheterna längs Gränsgatan har en stängd fasad
mot gatan med innergårdar bakom är inte max/ekvivalentvärden vid fasaden
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det styrande utan det kommer att vara innemiljön. Trots den ökade bullernivån
på ca 7 dB är det ändå troligt att inomhusnivåerna klaras. Om det trots allt visar
sig att så inte är fallet är detta en fråga för både väghållaren, i detta fall
kommunen, och fastighetsägaren. En vanlig lösning är samfinansiering av
bullerdämpande åtgärder.
Värdena är beräknade på ett scenario 2030.
Bullerfrågan kommer att studeras vidare i samband med bygglov.

Teknisk försörjning
Inom planområdet kan allmänna ledningar förläggas inom allmän plats
(LOKALGATA, TORG och GC-VÄG). Ledningar kan även läggas inom
parkmark (PARK), men bör undvikas med tanke på framtida drift och skötsel
av träd och planteringar inom parkmark.
Nya ledningar bör även samordnas med plantering av träd inom kvartersmark,
för att inte skapa framtida störningar mellan träd och ledningar.
Vatten och
avlopp

Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) är huvudman för vatten- och avloppsnätet
inom planområdet. EEM bedömer att kapaciteten är tillräcklig. Ledningar från
vilka anslutning kan ske finns i angränsande gator.

Uppvärmning

Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) är huvudman för fjärrvärmenätet inom
planområdet. Planområdet ansluts till befintligt fjärrvärmenät. Kapaciteten
bedöms räcka till enligt EEM.

El, tele och
datakommunikation

Ledningar finns i omgivande gator. Eventuellt kan elledningar vara dragna
över fastigheterna någon kortare sträcka. Dessa behöver, i så fall, flyttas i
samband med exploatering.
Två transformatorstationer finns i allén längs Gränsgatan. För att klara det nya
områdets elförsörjning krävs två nya transformatorstationer, dessa placeras på
plussad kvartersmark inom detaljplanen.
Möjlighet att ansluta telefoni och stadsnät finns.
Möjligheter att anordna källor för förnyelsebar energi (solceller etc.) bedöms
som goda och bör beaktas i projekteringsskedet.

Dagvatten

Det huvudsakliga syftet med dagvattenhanteringen är att minska den årliga
mängden dagvatten som avrinner från området och belastar befintligt ledningsnät och når Eskilstunaån. Avrinningen kan minska genom att vattnet hålls
kvar och avdunstar. Direkt avdunstning kan ske från mark, våta växtdelar,
vatten, snö och is. Ledningar till vilka anslutning kan ske finns i angränsande
gator.
Principiella åtgärder som föreslås i dagvattenutredningen är:
 Gröna tak och ”inerta material”
 Genomsläppliga (porösa) hårdgjorda ytor
 Skelettjord och andra utjämningsmagasin under mark
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Biofilter (”rain gardens”)
Svackdiken/öppna avvattningsstråk

I kvarter B och E rekommenderas öppen dagvattenhantering i form av torra
dammar med anpassad flora som höjer rekreationsvärdet inom området.
Avfall

Avfall hämtas vid de sophus som byggs inom området i anslutning till
respektive kvarter. Kvartersvägar och vändplatser ska dimensionerats för
sopbilar.
Tidningar och förpackningar lämnas till insamling. En insamlingspunkt är
planerad vid livsmedelsaffären vid Edvin Nyströms plats.
Återvinningsmaterial lämnas till närmaste återvinningsstation eller –central.
Det är också möjligt för fastighetsägaren att ordna insamling av olika
fraktioner inom fastigheten och få dessa bortforslade mot extra kostnad.

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Genomförandebeskrivningen har till syfte att redovisa de organisatoriska,
fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att
åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.
Denna beskrivning tar upp principiell ansvarsfördelning och möjligheter till
genomförande av detaljplanen.

Organisatoriska frågor
Tidplan

Kvartal 1-2 2013
Kvartal 2 2014
Kvartal 3 2014
Kvartal 4 2014
Kvartal 4 2014

Genomförandetid

Detaljplanens genomförandetid är 15 år från den dagen planen vinner laga
kraft. Den långa genomförandetiden har valts för att utbyggnad kommer att ske
i flera etapper under en längre tid. Efter genomförandetidens utgång fortsätter
planen att gälla tills den ändras eller upphävs.

Huvudmannaskap

Detaljplanen anger att kommunen inom planområdet är huvudman för allmän
platsmark. Det innebär att kommunen ska ansvara för anläggande, drift och
underhåll samt skötsel av allmänna platser. Med allmänna platser menas gator,
parker, torg, gång- och cykelvägar med mera som är upplåtna för allmänheten.

Ansvarsfördelning

Exploatören ansvarar för och bekostar samtliga arbeten som ska utföras inom
kvartersmark. Kvartersmarken omfattar även gårdar och den centrala parken
som är avsedda för de boende inom detaljplanen.

Plansamråd
Granskning
Godkännande i Stadsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktige antar detaljplanen
Detaljplanen vinner laga kraft förutsatt att den inte
överklagas

Kommunen ansvarar för anläggande, drift och underhåll av allmän platsmark
som t.ex. gator, gång- och cykelbanor och grönytor. För att öppna Gränsgatan
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igen behövs pengar avsättas i investeringsbudget samt ett beslut tas i
stadsbyggnadsnämnden.
Kommunen, som väghållare för Gränsgatan, ansvarar tillsammans med
fastighetsägarna för bullerutredning och åtgärder på befintliga bostäder.
Exploatören beställer och bekostar eventuell flyttning av vatten-, avlopps-,
fjärrvärme-, el- tele- och bredbandsledningar inom kvartersmark.
Exploatören bekostar flyttning av kopplingscentral tillhörande Telia Sonera till
Ekbacken.
Fastighetsägarna svarar för att dagvattnet inom kvartersmarken tas om hand
lokalt. Inom planområdet ska fördröjning ske så att dimensioneringen 10årsregn klaras (Beräknat största regn som återkommer i snitt vart tionde år).
Dagvattnet behöver renas i och med att det är stora mängder som kommer från
parkeringsytor. Vattnet skulle kunna fördröjas på grönytor inom planområdet.
Överskottsvatten från grönytorna samlas upp och leds till ledningsnät.
Exploatören ersätter Eskilstuna kommun för nedlagt arbete och utförda
anläggningar inom allmän platsmark. Detta styrs i exploateringsavtal.
Eskilstuna Energi och Miljö AB (EEM) ansvarar för anläggande samt drift och
underhåll av vatten- och avloppsledningar, fjärrvärmeledningar, elledningar
och bredband fram till anslutningspunkt. Kostnaden för anslutning till EEM:s
olika nät debiteras enligt gällande taxa. EEM tar hand om avfall mot avgift.
Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och
avlopp och ska anslutas till det. Ledningar finns både inom området och i
omgivande gator. Anslutning sker från ledningar i angränsande gator.
Vattenledningar som går inom fastigheterna Nätet 4 och 5 behöver flyttas och
förnyas i samband med exploatering.
Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) ansvarar för dagvattenledningar fram till
anslutningspunkt för kvarteren. För gemensamhetsanläggningar inom
planområdet diskuteras om EEM kan vara huvudman för dagvattenledningarna.
Telia Sonera AB ansvarar för anläggande samt drift och underhåll av
teleledningar fram till kopplingspunkt.
Exploateringsavtal

Exploateringsavtal ska tecknas mellan kommunen och LE Lundbergs
Fastighets AB för att reglera kostnader och genomförandet av detaljplanen.
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Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning

Fastighetsbildning inom kvartersmark ombesörjs och bekostas av
fastighetsägaren.

Rött – mark som regleras över från enskild till kommunalt ägd fastighet
Blå – mark som regleras över från enskild till kommunalt, underjordiskt utrymme kvarstår i
enskild ägo.
Gul – mark som regleras över från kommunalt till enskilt ägd fastighet

Fastighetsreglering innebär att mark överförs från en fastighet till en annan
genom Lantmäterimyndighetens beslut.
Privatägd mark kan komma att delas in i en eller flera fastigheter för respektive
kvarter.
Ett 3D-fastighetsutrymme kan bildas för kvartersmarken, det underjordiska
garaget under torgytan, TORG (B), markerat med blått i kartan ovan.
Avgränsningen i höjdled bestäms utifrån kommande bygglovshandlingar.
Fastighetsreglering kan initieras hos Lantmäterimyndigheten av berörda
fastighetsägare då planen vunnit laga kraft. Det vanligaste är att det är den part
som önskar genomföra fastighetsregleringen som initierar den. I regel skriver
parterna först ett gemensamt avtal som reglerar markersättning m.m.
Lantmäterimyndigheten använder sedan avtalet som grund för sitt beslut.
Rätt till utrymme för de blivande fastigheternas gemensamma lek- och
rekreationsytor har avsatts i de centralt belägna kvarteren. Ansökan om
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inrättande av gemensamhetsanläggning görs på initiativ av fastighetsägarna.
Fastigheter för transformatorstationer för el kan bildas genom avstyckning.
Respektive fastighetsägare ansöker om avstyckning och ägaren av
transformatorstationen bekostar lantmäteriförrättningen. Alternativt kan
Eskilstuna Energi och Miljö AB ansöka om ledningsrätt för att få använda
aktuella områden för transformatorstationer.
Eskilstuna kommun kommer endast överta mark som är sanerad enligt
kommunens riktlinjer och tillsynsmyndighetens krav.
Ledningsrätt

Respektive ledningsägare ansöker om och bekostar ledningsrätt för sina ledningar.

Dagvatten

I exploateringsavtal mellan kommunen och ägaren av Nätet 4 och 5 regleras
hur dagvattenhanteringen inom fastigheterna ska lösas med utgångspunkt i
framtagen dagvattenutredning. Syftet med dagvattenhanteringen är att uppnå
ett jämnare flöde till det kommunala dagvattennätet och så långt möjligt
minska belastningen på dagvattensystemet. Dagvattnet rinner så småningom ut
i Eskilstunaån och ska vara så rent som möjligt för att minska mängden
föroreningar i ån. Oljeavskiljning för vatten från körytor och parkering kan bli
aktuell i en framtida kommunal dagvattenpolicy. Eskilstuna Energi och Miljö
AB kommer då begära komplettering med en reningsinsats i
dagvattenbrunnarna.

Ekonomiska frågor
Planekonomi

Detaljplanen bekostas av exploatören och regleras genom planavtal mellan
exploatören och Eskilstuna kommun.

Kommunala
investeringar
på gator m.m.

Exploatören bekostar utbyggnaden av kommunala gång- och cykelvägar, torgoch parkyta i södra delen av området som samt ombyggnad av den före detta
parkeringen i den nordvästra delen av planområdet till park.

Fastighetsägarnas
investeringar

Utbyggnaden av parkeringar, parker, gångvägar med mera inom kvartersmark
bekostas av exploatören. Åtgärderna utförs av exploatören. Utformningen
beskrivs i gestaltningsprogrammet. Åtgärder för dagvattenhantering enligt
dagvattenutredningen utförs och bekostas av exploatören. Exploatören bekostar
utbyggnad av ledningsnät som utförs av respektive nätägare.
Fastighetsägaren bekostar och utför de byggnader och anläggningar på kvartersmark som möjliggörs enligt detaljplanen, samt nya in- och utfarter från
parkeringar, lastzoner m.m. till allmänna gator och gång- och cykelvägar.
Investeringar i angränsande kommunala gator som tillkommer på grund av
exploateringen bekostas av exploatören. Exempelvis upphöjda korsningar,
byggande eller upprustning av gång- och cykelbanor.
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Kommunala
Detaljplanen innebär utökade drift- och underhållsytor för
driftskostnader Stadsbyggnadsförvaltningen i form av nya lokalgator; torgytor; BM-stråket;

gång- och cykelvägar inom området.
Fastighetsbildning

Exploatörerna bekostar den fastighetsbildning som behövs för att genomföra
detaljplanen.
Ägaren av transformatorstationerna bekostar bildandet av fastigheter alternativt
ledningsrätt för dessa. Respektive ledningsägare bekostar bildande av
ledningsrätt för sina egna ledningar.

Marksanering

Exploatören ansvarar för och bekostar sanering, borttagande av föroreningar
samt återställning enligt myndighetskrav. Exploatören har gjort bedömningen
att projektet kan bära saneringskostnaden.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Allmänt

Planbeskrivningen med genomförandebeskrivning har ingen självständig
rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att den ska ange planens syfte och
förklara plankartan, dess innehåll och konsekvenser vid genomförande.

ARBETSGRUPP
Arbetet med detaljplanen har bedrivits i projektform. Medverkande tjänstemän
har varit:
Magnus Nyström
Sheraz Iqbal
Peter Jensen-Urstad
Rebecca Juslin
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Mark- och fastighetsavdelningen
Planavdelningen
Miljökontoret
Bygglovsavdelningen
Trafikavdelningen
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Planavdelningen

Anna Ekwall
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Maela Jaanivald
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1.25

Antagandehandling

Detaljplan för

Nätet 4 och 5
Norr
Eskilstuna kommun

Behovsbedömning/Avgränsning av MKB
Planprocessen

Enligt lagen om miljöbedömningar av planer och program (PBL 5:18 och MB 6:11) 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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Planområdets ungefärliga utbredning.

Inledning
Planens syfte

Planens syfte är att pröva byggnation av bostäder, äldreboende, förskola och
dagligvaruhandel på fastigheterna Nätet 4 och 5.
Planen berör i söder det planerade Bolider Munktell-stråket och Gränsgatan
som enligt planprogram Väster föreslås öppnas mot Västra Storgatan.

Översiktlig
beskrivning av
planområdet

Fastigheterna Nätet 4 och 5 är idag en stor, centralt belägen ödetomt. Marken
är förorenad efter flera decenniers industriell verksamhet. Ytan är delvis täckt
med asfalt och betong och i övrigt bevuxen med gräs och sly.
En exploatering av fastigheterna förutsätter att de saneras.

Eskilstuna kommun
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Miljöbalken
Ja
Bestämmelser
Är ett genomförande av planen
förenligt med bestämmelserna om
hushållning med mark och vatten i 3
och 4 kap miljöbalken?

Nej Osäker Kommentar

x

Iakttas gällande miljökvalitetsnormer
enligt 5 kap miljöbalken?

x

Aktuella Miljökvalitetsnormer: Luftkvalitet och
buller. Endast bostadsbebyggelse och mindre
verksamheter bör inte inkräkta på
miljökvalitetsnormerna.
Miljökvalitetsnormen för buller är löst
utformad och det är svårt att ta ställning i ett
enskilt fall till om den uppfylls eller ej. De
samhällskrav som ställs när det gäller buller i
planering är främst genom boverkets
allmänna råd vilka bedöms bli uppfyllda.

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

x

Gällande regleringar och skyddsvärden
Ja

Nej Osäker Kommentar

Förordnanden/skydd
Berör planen område med lagenligt
skyddad natur enligt miljöbalken?

x

Berör planen kulturreservat, byggnadsminnen eller fornminnen?

x

Riksintressen
Berör planen riksintresse för natureller kulturminnesvård, rörligt friluftsliv eller Natura 2000-område?

Riksintresse för kulturmiljövården. Inom
planområdet är samtliga byggnader som varit
av intresse för riksintresset rivna. Hänsyn till
riksintresset ska tas vid nybyggnad.

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

Eskilstuna kommun
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Effekter på miljön
Ja
Mark
Kan ett genomförande av planen
skada befintliga markförhållanden?
Ligger delar av planområdet inom det
av SMHI karterade riskområdet för
översvämning?
Kan miljö- och hälsofarliga ämnen
finnas lagrade i marken?

Nej Osäker Kommentar
Skredrisk föreligger inte. (enl. kontakt med
x
VAP)

x

Föroreningsfrågan är ett pågående
tillsynsärende hos miljökontoret.
Markundersökning har genomförts och
platsspecifika riktvärden för känslig
markanvändning finns framtagna.

x

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

x

De mest trafikerade vägarna har måttlig trafik
och breda gaturum med god
utvädring. Bedömningen är därför att det inte
finns någon risk för överskridande av
miljökvalitetsnormerna för luft, vare sig inom
eller utanför planområdet.
Byggnader ska utformas så att vindtunnlar
med mera undviks.

Vatten
Kan ett genomförande av planen
medföra försämringar av vattnets
kvalité eller orsaka förändrade flödesmönster?

x

Grundvattennivån kan påverkas vid sanering
och eventuellt även permanent av
bebyggelsen.

Vegetation
Kan ett genomförande av planen
påverka vegetationsförhållandena i
området?

x

Lindallén påverkas om byggnader placeras
för nära, risk för konflikt med boende och
fastighetsägare. I längden kan detta leda till
krav på att träden fälls.
Ruderatmarkens pionjärväxter kan ses som
hotade.

Djurliv
Kan ett genomförande av planen
påverka djurlivet i området?

De mindre djur som lever i området kommer
att påverkas av exploateringen.

x

Lindallén har uppnått en sådan ålder att den
bidrar till den biologiska mångfalden, om allén
skadas dess egenskaper som biotop och att
de arter som är beroende av den försvinner.
Stads-/landskapsbild
Kan ett genomförande av planen
påverka stads/landskapsbilden?

x

Planen syftar till att ”laga” stadsbilden.
BolinderMunktell-stråket planerar man att dra
via ramp upp, 1 meter över marknivån, på
den förhöjda gården i kvarter I. Hur allmänt
eller privat detta kommer uppfattas råder det
delade meningar om.
Lindallén utgör ett stadsbyggnadselement
som markerar det ursprungliga slutet på
staden, varför det är viktigt att den värnas.

Eskilstuna kommun
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Boverket rekommenderar 100 meters
skyddsavstånd till bensinmack. Avståndet
från byggnadens närmaste del till tomtgräns
är 80 m. Se vidare under störningar.

x

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

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

x

Nej Osäker Kommentar
Ökad trafik kan leda till ökade bullernivåer,
framförallt om en livsmedelshall byggs.
Säkerhetsavståndet för buller från
bensinmacken uppfylls inte och har tagits
med i bullerutredningen. Bilarnas rörelser,
eventuella avskärmningar och öppettider är
det som är intressant med tanke på
bullerfrågan. Bensinstationen får 5-8
lastbilsleveranser med i veckan, dessa kör
runt byggnaden och befinner sig då mindre
än 80 m från planområdets gräns.

x

Bensinstationen hanterar brandfarlig vara och
är målpunkt för farligt gods. Boverket (bättre
plats för arbete) rekommenderar 100 m som
riktvärde för skyddsavstånd (varav 50
meter pga. risk, övrigt pga. buller etc.).
Brandpostnätet bör kontrolleras, men det
borde inte vara något problem i området.
En stor öppen yta kommer saneras från gifter
vilket är positivt ut säkerhetssynpunkt.
Trygghetsaspekten förbättras eftersom fler
människor kommer att vara i rörelse i
området och även se vad som händer utanför
genom sina fönster. Även det faktum
välvårdade bostadskvarter ersätter dagens
ovårdade ödetomt kommer öka tryggheten i
området.
Förekomsten av markradon är inte kartlagd.
Byggnader ska grundläggas radonsäkert.
Frågan handläggs i samband med
bygglovsprövningen.

Eskilstuna kommun
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Barn och ungdomar
Kommer planen att påverka barn och
ungdomar negativ?

I området finns en ”självbyggd”
skateboardbana som kommer försvinna i och
med att planen genomförs.

x

Barnens skolväg korsar stora trafikleder och
behöver förbättras.
Med en god utformning…
…ges barn goda möjligheter att röra sig fritt
och utforska sin närmiljö.
…ger planen barn och ungdomar en trygg
och säker uppväxtmiljö.
…får området goda brukskvaliteter. Så som
utomhusaktiviteter. Naturområden finns inom
rimligt avstånd.
…kan risken för olyckor och otrygghet för
barn minska.

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

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 fordonstrafik?

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

Kulturminnesvård
Kan ett genomförande av planen
negativt påverka område med fornlämning eller annan värdefull kulturhistorisk miljö?

Bostäder kommer att ge upphov till ökning av
fordonstrafik likaså en eventuell
livsmedelshall.
Åtgärder har vidtagits för att underlätta samt
skapa attraktiva lösningar för gående och
cyklister till och inom planområdet. Dessa
åtgärder kan bidra till att en annan utveckling
av transportarbetet till och inom
bostadsområdet.

x

Arenan, i grannkvarteret, kan bidra med
rekreationsmöjligheter. Handelns utformning
kan påverka människors benägenhet att ta
sig till och från rekreationsområden liksom
ökade trafikflöden.

x

x

Fornminnena RA Eskilstuna 542:1, 542:2,
542:3 och 542:4 är stensättningar som finns i
Ekbacken, väster om planområdet. Närheten
till planområdet medför en ökad sannolikhet
för att fornlämningar kan påträffas inom
planområdet, framförallt under fyllningen.
Hur planen påverkar riksintresset för
kulturmiljövården kan inte sägas i nuläget.

Eskilstuna kommun
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Övergripande miljömål och bärkraftsprinciper
Ja
Långsiktliga miljömål
Finns det någon risk att ett genomförande av planen åstadkommer
effekter som strider mot de fyra
kretsloppsvillkoren eller andra
långsiktiga miljömål?
Har ett genomförande av planen
effekter som var för sig är begränsade men tillsammans kan vara
betydande?
Har ett genomförande av planen
miljöeffekter som kan orsaka skada
på människors hälsa, direkt eller
indirekt?

Nej Osäker Kommentar

x

x

x

Sammanfattning
Positiva effekter
av planens
genomförande





Marken kommer att saneras.
Stadsbilden ”helas”, god hushållning med marken.
Ödetomten blir välvårdad och området befolkas vilket leder till ökad
trygghet

Negativa effekter
av planens
genomförande





Grundvattennivån kan påverkas, både vid sanering och långsiktigt.
Stora träd kommer att fällas
Ökad trafik lokalt

Nollalternativ






Föroreningarna blir kvar i marken
Kvarteret blir kvar som ett ”öppet sår” i stadsbilden.
Ingen påverkan på grundvatten nivån
Ökad trafik i ett större perspektiv, då människor väljer mer perifera
boendemiljöer, i brist på attraktivt centralt boende.
Lägre befolkningsökning, i brist på attraktiva boenden.



Sammanfattande De sammanvägda miljökonsekvenserna av projektet är positiva. Lokalt sker
kommentarer
förbättringar och vissa försämringar av förutsättningarna. I ett stads- och

kommun perspektiv är konsekvenserna överlag positiva. Trafik, buller,
luftkvalitet, byggnaders utformning med tanke på grundvattennivå, vind och
skugga är faktorer som behöver utredas och/eller tas med i beräkningen vid
planens utformning.

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

x

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 5 kap. 18 § PBL erfordras.
Miljöpåverkan är så betydande att andra lokaliseringsalternativ bör utredas.

Arbetsgrupp
Arbetet med behovsbedömningen har bedrivits i projektform. Medverkande tjänstemän har varit:
David Hultman
Sheraz Iqbal

Miljö- och
räddningstjänstförvaltningen/Räddningstjänsten/Brandingenjör
Stadsbyggnadsförvaltningen/Planavdelningen/Trafikplanerare

Camilla Ährlund

Stadsbyggnadsförvaltningen/Planavdelningen/Kommunekolog

Stadsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen

Madeleine Lundbäck
Planchef

Maela Jaanivald
Planarkitekt

KV. NÄTET
ESKILSTUNA
GESTALTNINGSPROGRAM
2014-03-11
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kvarteret Nätet

längdsektion genom kvarteret nätet och dess omnejd i nordsydlig sträckninng
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INLEDNING

5

Bakgrund
Kv. Nätet
Riksintresset Eskilstuna
Ett första intryck

PLAN & GESTALTNINGSIDÉ
Barnperspektiv & trygghet
Etappuppbyggnad
Exploatering & nyckeltal
cyklar

GATOR, STRÅK OCH PLATSER

I N N E H ÅL LSFÖRT E CK NING

11

19

Generella principer
BM-stråket
Alleér
Övriga gator

KVARTER & GÅRDAR

35

Generella principer
Kvarter
Kvarter
Kvarter
Kvarter
Kvarter

3

ADG&CF
G
B&E
I
H

GESTALTNINGSTEMA &
HUSTYPER

55

Generella principer
Hustyper allmänt
Kvartershus trespännare
Lamellhus fyrspännare
Punkthus kv.B & E

6.

BILAGOR
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Punkthus kv.I
Vårdbyggnad Kv.H
69
fasader längs gator
entréplan hela området
normalplan hela området
takplan hela området
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Fastighets AB LE Lundberg, som äger hela området, tog hösten
2010 initiativ till ett förberedande parallellt arkitektuppdrag

1.
Ekbacken 2010

INLEDNI N G

Bakgrund

Kv Nätet omfattar ett ca 6 hektar stort markområde som legat
“för fäfot”, obebyggt under många år. Tidigare var kv Nätet
industrimark för bl.a. Bolinder-Munktell och Volvo. Marken
är förorenad av den tidigare industriverksamheten vilket är
ett av skälen till att kvarteret Nätet förblivit oexploaterat.
Markanalyser har gjorts som visat graden av förorening samt

för att belysa områdets potential. Det förslag, skisser till
en stadsplan L&V 2010 12 14 som upprättats av Lund &
Valentin arkitekter i Göteborg (ingår numera i Tengbom),
valdes ut för fortsatt bearbetning. Dessa tankar presenterades
för stadsbyggnadskontoret i april 2011 och den formella
planprocessen startade följande höst.
Föreliggande gestaltningsprogram har tagits fram av samma
arkitekter. Från Tengbomgruppen har Bo Karlberg, ansvarig
arkitekt, Gunilla Gombrii, landskapsarkitekt, och arkitekterna
Anders Fäger, Fritz Olausson och Anna-Maria Blixt deltagit.
Från

Eskilstuna

planarkitekt

Maela

kommuns
Jaanivald

stadsbyggnadskontor
och

planchef

har

Madeleine

Lundbäck deltagit.
Fastighets AB LE Lundberg har företrätts av Marcus Vallin.

vilka åtgärder som erfordras för att återställa marken för
bostadsändamål.
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Syfte
Syftet med gestaltningsprogrammet är att alla inblandade
i den fortsatta utvecklingsprocessen skall ha en gemensam
helhetsbild

av

kvarteret

Nätet

och

dess

kommande

gestaltning. Programmet ska i möjligaste mån säkra
kvaliteter och tankar som är viktiga för gestaltningen.
Gestaltningsprogrammet är mer detaljerat än detaljplanen
och kommer att vara en del av det avtal som upprättas mellan
Fastighets AB Lundberg och framtida exploatörer.
6

Kv. nätet i eskilstuna stad

Dokumentet redovisar designteman, principer och färg-

Kvarteret Nätet

och materialpaletter men är samtidigt öppet för variationer

Planområdet

inom föreslagna ramar. Utbyggnadstakten av Nätet är ytterst

Munktellgatan i väster, Knut Hellbergsgatan i norr och

beroende av marknaden och kommer troligtvis pågå under

Elenoragatan i öster och är organiserat i, förenklat

tio år eller mer. Detaljplanen och gestaltningsprogrammet

uttryckt, nio kvarter. Närmast åt väster ligger Munktell-

måste därför vara robust mot tidens tand. De båda alléerna

området

och BM-stråket tillsammans med det stora gårdsrummet

förnyelseområde i Eskilstuna och som präglas av stora, nu

i mitten av Nätet kommer att bli den struktur som Nätet

ombyggda, industribyggnader från olika tidsepoker. Till

kommer att utvecklas kring. Dessa ytor är därför lite

Munktellområdet kommer såväl den planerade arenan som

noggrannare redovisade. Samtliga kvarter är redovisade och

det nya badhuset att lokaliseras. Detaljplanen för arenan är

relativt noggrant studerade. Syftet med detta har varit att

antagen av kommunfullmäktige men överklagad. En fortsatt

fastställa nyckeltal för exploateringen. Byggnaderna i de

utveckling av Munktellområdet som helhet diskuteras i

senare etapperna kan mycket väl komma att ges en annan,

Fördjupning av program för Väster som godkändes av

vidareutvecklad utformning.

stadsbyggnadsnämnden i december 2011.

eller

sträcker

sig

från

Munktellstaden
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Gränsgatan

som

är

ett

i

söder,

betydande

INLEDNING

Norr om kvarteret Nätet finns småskaliga flerbostadshus
i två våningar från 30- och 40-talet. Ytterligare norr om
kvarteret ligger ett antal stora skivhus i 8-12 våningar
från sextiotalet. Även söder om området är bebyggelsen
präglad

av

relativt

höga

och

varierade

byggnader.

Kvarteret Nätet är alltså omgivet av en relativt heterogen
bebyggelse i en varierad skala från olika tidsepoker.
Det som framträder som unikt och intresseväckande är
Gränsgatans namn och sträckning. Gatan framträder i
gamla stadsplaner som en betydelsefull gräns för hur man
tänkte sig stadsplaneutvecklingen i Eskilstuna. Norr om
denna gata låg det så kallade Bolinder-Munktell-spåret, ett
järnvägsspår som kringgärdade Eskilstuna och som förband
Munktellstaden med centralstaionen. På detta spår kunde

Eskilstuna stadsplan enligt Sjölind 1907
7

såväl gods som människor transporteras. Utefter detta spår
är också Eskilstunas historia genom århundradena läsbar.
Mer om detta längre fram i detta program.

Riksintresse Eskilstuna
Eskilstuna har vuxit fram som en smides-, manufaktur och
industristad och speglar många olika utvecklingssteg från
medeltiden och 1600-talet fram till tiden efter 1950. Detta tar
sig bl.a. uttryck i en medeltida tätortsbildning på Eskilstunaåns
östra sida med långgata längs stranden och småskalig
träbebyggelse. Centrala stadens rutnätsplan härstammar från
1658 och här finns handels- och hantverksgårdar från 1700och 1800-talet, industrianläggningar och stadsplanemönster
från 1800-1900-tal samt bostadsområden för arbetare och

Eskilstuna stadsplan enligt Dale 1927

tjänstemän från 1900-talet.
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Området idag
Kv Nätet har en påtagliga koppling till det vackra och
välgestaltade landskapsrummet runt Eskilstunaån, den
intressanta historiska bebyggelsen och den goda kontakten
med stadskärnan. Här finns potential och möjlighet att
skapa bostäder med en attraktionskraft som sträcker sig
utanför Eskilstunas primära upptagningsområde.
Nätet föreslås utformas som en grön stadsdel med en
medveten landskaps- och gårdsplanering, som kopplar
kv Nätet till å-rummet och den uppmärksammade miljön
8

runt Västergatan. En omlokalisering av bensinstationen är
önskvärd i ett lite längre tidsperspektiv.

en sammanhängande grön stadsdel
som länkar de vackra
landskapsrummen samman.
(från paralelluppdrag 2011)
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en nära koppling till stadskärnan
och järnvägsstationen.
(från paralelluppdrag 2011)

INLEDNING

9

Bilder från landskapsrummen runt Eskilstunaån och kv. Nätet
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PLAN OCH GESTAL T N I N G S I D É
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3Dillustration över området
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PLAN OCH GESTALTNINGSIDÉ

lägenheter som hamnar i ”knävecken” med sämre ytekonomi
och sämre ljusförhållanden som följd. En öppnare planidé
möjliggör även lite längre siktlinjer ut genom gårdarna.
Såväl hyresrätt, bostadsrätt som äganderätt skall kunna
komma att tillämpas.
Planförslaget består av, förenklat utryckt, nio kvarter(A-I)
grupperade runt en storgård, kringgärdad av sex punkthus

2.

och två alléer med parkering. Det s.k. Bolinder-Munktellstråket är frilagt i söder. Här kan ett stadsdelstorg utvecklas.
Mot detta torg och i mitten av planen är kvarteret H reserverat
för en förskola för fyra barngrupper och ca 50 vårdbostäder
med erforderliga kringfunktioner.

PLAN & G E S T A L T N I N G S I D É
Utbyggnaden av kv Nätet antas kunna ske med

De båda alléerna, den stora samlande gården och BM-stråket
länkar kvarteret Nätet samman med Eskilstunas närliggande
gröna struktur; Ekbacken i Väster, Gränsgatan i söder,

50-100

Västergatan i öster och Knut Hellbergsgatan i norr.

lägenheter/år vilket ger en tidshorisont för ett färdigställande
på 10-15 år. Planidén bör därför vara robust mot förändringar

Helheten som kommer att växa fram de kommande åren

och generell.

tecknar sig som en sekvens av landskaps- och gårdsrum
förbundna med varandra. Som ett led i denna ”gröna vision”

En grundläggande tanke för planen har varit att skapa en

är gårds- och landskapsrummen också väl redovisade i detta

varierad bebyggelseutformning och att i görligaste mån

gestaltningsprogram.

undvika helt slutna kvartersformer. Ett av skälen till att
undvika det slutna kvarteret har varit att begränsa antalet
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Barnperspektiv och trygghet
Bästa möjliga förutsättningar ska ges för ett funktionellt
och socialt innehåll i gatu-, park- och torgrummen. Där
människor måste röra sig (från hållplats, från parkering
till bostaden; till och från skolan eller fritis) skall stor
omsorg läggas vid gestaltningen; såväl avseende belysning
som materialval. Entréer till bostadshusen skall vara
genomgående, med direkt access till såväl gata som gård.
Parkeringsnedfarter förläggs i tydliga upplysta lägen.
Skyddade lekplatser i soligt läge skall tillskapas i varje
kvarter. De öppna kvartersstrukturerna blir naturligt
avgränsade genom att gårdarna är upphöjda 1 meter
12

över gatunivå. Storgården mitt i kvarteret Nätet kan
innehålla bollplan och fria ytor, användbara för de lite

större barnen eller för stadsdelsgemensamma fester
eller motion. Genomfartstrafik har undvikits och en
hastighetsbegränsning till 30 km/t bör kunna råda.

Etapputbyggnad
Kvarteret Nätet föreslås byggas ut från söder till norr,
dvs. från BM-stråket och bakåt med en början i kv. G och
kv. H. Möjligtvis kan kv. I, med sina speciallägenheter
(trygghetsbostäder och studentbostäder) börja byggas
parallellt. En beredskap för alternativa etappindelningar
måste finnas.

Butiker och övrigt innehåll
i bottenvåningarna
En mindre livsmedelsbutik är inplanerad i kv. G och
preliminära kontakter med en operatör tagna. I anslutning
till livsmedelsbutiken och vård- servicebyggnaden i kv H
kan ytterligare etableringar skapas för t ex. frisör,
restaurang och café. I anslutning till bostadshusens
gatuentréer

kan

såväl

cykelrum

som

rum

för

cyklereparationer ordnas. Dessa kan öppnas genom
glasningar och bidra till kontakt och gemenskap i
området. I kvarter A, C, D och F’s södra hörn mot alléerna
kan hörnlägenheten placeras i gatunivå och därigenom
möjliggöra en bokal eller affärslokal.
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4200 m2

3920 m2

Exploatering och Nyckeltal
markarea kv Nätet		

63 350 m2

antal lägenheter		

1015 enhete (inkl. 60 vårdbostäder)

BTA (bruttoarea)			

96 090 m2

BOA (bostadsarea) 		

65 965 m2

BIA (biutrymme) 		

1 608 m2

LOA (lokalarea)			

8 600 m2		

BTA källare + parkeringsgarage

22 740 m2

exploateringstal:			1,52

3000 m2
4030 m2

6070 m2

7030 m2
5130 m2

3210 m2

5550 m2

0 m2

1990 m2
Markfördelning
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1960 m2

= Kvartersmark
= Kvartersmark (förskola/vårdbostad)
= Kommunal mark
= Kommunal mark (uthyres till bostadsrättsföreningarna)

lägenhetsfördelning; kvarter för kvarter
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Gatuparkeringen förläggs till de båda alléerna samt de fyra

Parkering
Riktlinjer för parkering i Eskilstuna kommun (ant. KF 2006

insticksgatorna som leder fram till alléerna.

06 15) ligger till grund för dimensioneringen av antalet
parkeringsplatser för kvarteret Nätet. Zon 1, flerbostadshus

Parkeringsgarage byggs under sju av de nio gårdarna.

vid känd lägenhetsfördelning är tillämpad.

Gårdarna är upphöja med 1 meter över gatunivå. Garagen
bygger ner 1,5 meter under gatunivå.

Parkeringsplatserna är fördelade på dels gatuparkering och
Garagenedfarterna ligger väl synligt från kringliggande hus

dels i garage under bostadsgårdarna.

och skall förses med tydlig belysning.
Parkeringsplatserna utefter stadsdelens gator skall vara väl

28 p

gestaltade och belysta samt uppdelade med träd.

A

28 p

A
33 p-platser

garage under mark

8p

garage markplan

PARKERINGPLATSER
Antal platser
Kvarter
33
A
83
B
63
C
45
D
0
E
62
F
63
G
0
H
54
I
405
Total kvarter:
Gator:

181

TOTALT:

584

83 p-platser
26 p

B

24 p

garage under mark

D

parkering gata

45 p-platser

C

E
16 p

26 p

garage markplan

16 p

10 p

H

0 m2

F

10 p

62 p-platser
17 p

I

54 p-platser

8p

PARKERINGPLATSER
Antal platser
Kvarter
33
A
83
B
63
C
45
D
0
E
62
F
63
G
0
H
54
I
405
Total kvarter:
Gator:

181

TOTALT:

584
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Cyklar
Kvarteret Nätet har tre genomgående cykelstråk. Ett på
vardera allé i nord-sydlig riktning och ett i väst-östlig, i
Gustafsvägens förlängning. En ökad cykelanvändning skall
generellt prioriteras i den fortsatta planeringsprocessen
och tankar kring detta finns formulerade i ett preliminärt
PM

angående

mobility

management

(TEG

120910).

Nedanstående bilder är hämtade ur detta PM.
Behovstalet

för

cykelparkering

enligt

”Riktlinjer

för

parkering i Eskilstuna kommun” är cirka 2 platser per

gatan

lägenhet. Dessa platser fördelas ut i tre nivåer:

På gatan
16

- placeras på den breda trottoaren vid entréer mot allén
- för den som snabbt vill nå sin cykel och som inte är så rädd för
stöld och åverkan
- för besökaren
gården

På gården
- för den som snabbt vill nå sin cykel, men vill
att den ska stå lite mer skyddat
- för besökaren

Fördelning:

I cykelrummet

Ca 20 % på gata

- för den som är extra rädd om sin cykel och gärna tar någon extra

Ca 25 % på gården

minut på sig för att komma in och ut
cykelrum
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cykelreparationsrum

Cykelreparationsrum
- för den händige
- ett reparationsrum i varje kvarter
- lokaliseras mot alléerna
- ljusa, trygga rum med glaspartier mot gatan
17

Cykelhandel
- för den som inte har tid, kunskap eller lust att reparera själv
- lokaliseras på torget

cykelhandel

Papperskorgar för cyklister
- placeras i alléerna
- gör det möjligt för cyklisten att slänga skräp i farten

Fina skyltar
- placeras i cykelbanorna
- tillverkas i slitstarka material som bara blir vackrare med
tiden
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gång/cykelstråk
bm-stråket

Kv. Nätet
Gator, stråk, platser
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3.

GATOR,S T R Å K & P L A T S E R
G e n e r e l la P r i n c i p e r
Gator, torg och gårdar bildar de länkar som förbinder Nätet
med Eskilstunas gröna struktur; Ekbacken i Väster, Gränsgatan
i söder, Västergatan i öster och Knut Hellbergsgatan i norr.
De båda alléerna, det stora samlande gårdsrummet, BMstråket och de fyra öst-västliga insticksgatorna bildar den

19

och kvarter att byggas under en längre tid. Byggnader kan
komma att formas olika, inom ramen av föreslagna teman,
beroende på när och av vem de kommer att produceras.
Gatornas utformning kommer att prägla trivseln för de
boende och genompasserande i området och är därför av stor
betydelse. En hög detaljnivå med väl genomtänkta material,
växtlighet och rumsskapande element är önskvärt.

fasta struktur som med åren kommer att teckna en sekvens av
olika gatu- och landskapsrum och som blir ett av de viktigaste
elementen i vad som kommer att karaktärisera den framtida
stadsdelen ”Nätet”. Inom denna struktur kommer byggnader
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Bolinder-Munktellstråket
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det ett antal parker och platser med historisk betydelse. Bland
annat passerar det igenom kv. Nätet.
Eskilstuna kommun har tagit fram en förstudie kopplad till
”Grönstrukturplan för stadsbygd i Eskilstuna” som antogs
av stadsbyggnadsnämnden 2006. I förstudien beskriver man
hur man vill lyfta fram och synliggöra det gamla spåret och
utveckla dess sträckning till ett stråk för närrekreation i
innerstaden. En bärande tanke i konceptet är att synliggöra
spårsträckningen med hjälp av någon typ av ”markör” – en
visuell koppling som håller samman stråket i hela dess längd
och som anspelar på platsernas historia. Samtidigt ska förstås
bruksvärdet längs själva stråket och i de omgivande parkerna
stärkas genom att anordna sittplatser, förbättra belysningen,
planteringar mm. Funkia har på kommunens uppdrag tagit
fram ett gestaltningskoncept för BM-stråket. Det fortsatta
detaljarbetet bör samordnas med projektet.

BM-STRÅ K E T / T O R G E T
G e s t a l t ni n g

Det nedlagda Bolinder-Munktell-stråket passerar kv. Nätets
södra del i öst-västlig riktning. Mellan kvartersstrukturens

Det nedlagda Bolinder-Munktell-spåret syns som ett tydligt

nio kvarter i norr och Gränsgatan i söder bildas ett

element i stadsstrukturen när man tittar på gamla kartor över

långsträckt torgrum. Mot söder definieras rummet tydligt av

Eskilstuna. Idag finns inte rälsen kvar, man kan bara ana dess

en dubbel rad av befintliga lindar. Mot norr definieras torget

avtryck i staden i form av cykelbanor och gångstråk som löper

av fasadernas skiftande vinklingar.

längs med det gamla spåret. Många använder det f.d spåret

Torget föreslås i detta gestaltningsprogram få en lugn, klassisk

idag – antagligen utan att känna till dess historia. Spåret var

beläggning av grå smågatsten i olika utföranden. Huggen

i bruk från början av 1900-talet och till 60-talets slut och

respektive sågad gatsten läggs i breda band vinkelrätt mot

var det nav på vilken Bolinder-Munktells verkstadsindustri

Gränsgatans stadiga bågform och bildar en subtil randning

fraktade sitt gods till och från fabriken.

i det lugna golvet. De olika banden i gatstenens yta bildar

Förutom att spårsträckningen i sig är kulturhistoria, passerar

vackra, föränderliga ljusskiftningar i beläggningen vartefter
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vartefter solen flyttar sig och dagrarna skiftar. Utformningen

trädens fortlevnad samt skapa goda förutsättningar för att

är i nuläget en idé och kommer troligen att förändras

anlägga en undervegetation under trädkronorna och minska

när projektet ‘BM-stråket’, som omfattar hela stråkets

förekomst av sotdagg.

sträckning, kommit längre.
I vårt förslag tecknar sig BM-spåret över torget med syllar

Mot Munktellsgatan i norr skulle torget kunna fångas in av

som ligger i gatstensbeläggningen, till synes kvarlämnade

ett par rader av rosablommande körsbärsträd. De luftiga

efter det gamla järnvägsspåret.

kronorna med sin maffiga explosion av fluffigt rosa skyar
kontrasterar mot lindarnas lugna, mörka kronor och blir ett

Möblering

välkommet vårtecken att flockas kring under ett par korta,

Stadiga gradänger av trä att sitta eller ligga på, hänga vid

intensiva veckor.

eller gympa på skulle kunna kanta spåret. Gradängerna
kan föra tanken till de gamla perronger av trä som förr
var vanliga utmed våra järnvägar. Gradängerna ger en
mer flexibel användbarhet än vad vanliga bänkar ger.
22

Deras mjuka träyta är behaglig att sitta och ligga på och
uppmuntrar den passerande att stanna upp och grupper av
människor att samlas.

Gatuträd
I söder kantas torget av två rader befintliga lindar. Lindarna
bildar på samma gång torgets tak och gräns mot Gränsgatan.
För att säkerställa trädens fortlevnad är det angeläget att
de får en underplantering av tork- och skuggtåliga buskar.
Exempelvis gulblommigt getris, Diervilla lonicera, som är
behagligt gulgrön under sommaren och på hösten skiftar i
vackra höstfärger. Vid projektering är det angeläget att se till
att livsvillkoren för de befintliga lindarna förbättras genom
vacuumsugning och mulching och på så sätt säkerställa
Körsbärsträd på Järntorget
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inspirationsbilder

gatsten

trägrandänger

detaljering för syll

Körsbärsblommor

Underplanteringar

tulpanplantering
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Allén
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ALLEÉR
Gestaltning
Från torget och BM-stråket i söder strålar två allégator ut mot
norr mellan kvarteren, varav den ena tecknar förlängningen
av Bryggaregatan. Allégatornas mått är generöst tilltagna
och de stadiga trädraderna bildar nord-sydliga axlar som
visuellt knyter ihop gatorna med torget vid BM-stråket och
Gränsgatan.
Gatuparkeringarna beläggs med en ljusgrå betongsten i ett
klassiskt fiskbensmönster. Den ljusa parkeringsbeläggningen
kontrasterar fint mot den mörkare asfalten på gatorna och
bryter ner skalan på den breda gatusektionen.
De breda, generöst tilltagna gångbanorna beläggs också med
asfalt.
gestaltningsprogram för kvarteret Nätet Eskilst u n a 2 0 1 4 0 3 1 1 T e n g b o m

GATOR, STRÅK OC H P L A T S E R

Tanken är att gång- och cykelbanor ska vara släta och
rullvänliga så att cyklister, inline-åkare väljer dem framför
gatan. Asfalten är också mycket lätt röra sig över med
rullator och rullstol samt att rulla barnvagnar på.
Gatan ligger en kantsten lägre och fredar gångbanan mot
bilar. Entréerna markeras exempelvis med en enkel rad
storgatsten som löper vinkelrätt ut från fasaden.
Gång- och cykelbanan på den ena sidan av gatan är bredare
än på den andra sidan. Längs fasaden löper en 1,5 meter
bred zon på kvartersmark där det finns plats för små
välkomnande entrérabatter som är ett viktigt inslag för att
göra gatan grön och behaglig. Mellan rabatterna finns plats
för snedställda cyklar och eventuellt en och annan soffa att
slå sig ner på en stund.
26

Trafik
Parkeringen sker i mitten av gatan under raderna av träd.
Träden står i långsmala trädgaller av exempelvis gjutjärn
eller cortenstål.
Körfälten på ömse sidor om parkeringen är enkelriktade. De
är dimensionerade för att ge god plats för varutransporter
till och från äldreboende/förskola och butiker samt för
sopbilar. Sophusen är placerade vid den sida av gatan som
har den lite smalare gångbanan. Där finns det möjlighet att
anlägga parkeringsfickor för sopbilen så att trafiken inte
stoppas upp vid sophämtning. Längst i söder på respektive
allégata finns en vändzon.
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inspirationsbilder

27

trädgaller

parkering under träd

papperskorg för cyklister
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Gatuträd

triacanthos ’Inermis’, Himalayabjörk, Betula utilis.

Som gatuträd föreslås ett träd med öppen, ljus krona och

För att förenkla momentet med uppbyggnadsbeskäring under de

med ett skulpturalt växtsätt. Viktigt är att välja en art som

första åren bör träd av stor kvalitet med stamomfång 20-25 cm

tål torka, stadsmiljö, mager jord och marksalt. Förslag på

väljas.

träd som uppfyller de kraven är Tagglöst korstörne, Gleditsia

Möblering
Bänkar med god sittkomfort kan placeras vid entréer i
möbleringszonen för cyklar och rabatter. Skräpkorgar särskilt
utformade för cyklister kan komplettera vanliga papperskorgar.

Belysning
Gatubelysningen kan utformas med väl avbländade gatuarmaturer
placerade på gångbanor på ömse sidor av gatan. Stolpbelysningen
kan med fördel ha en högre sittande armatur som belyser gatan
och en lägre sittande som belyser gångbanorna.

28

Dagvattenhantering
Gångbanorna

beläggs

infiltrationsförmåga.

med

öppen

Gatornas

asfalt

beläggning

som
av

har

god

betongsten

möjliggör viss infiltration av dagvatten. Gatorna kan ges en
sidolutning in mot allén i mitten där parkeringsplatserna beläggs
med en ”rastersten” med gräs- eller grusfog. Det dagvatten som
inte hunnit infiltrera på vägen rinner således mot allén som i
sin hela längd föreslås utformas som ett skelettjordsmagasin
där det infiltreras och fördröjs. Överskottsvatten avleds till
dagvattennätet.

exempel på trädkaraktär
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inspirationsbilder
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exempel på trädkaraktär

fiskbensmönster

munksten och grus på p-platserna

gatubelysning ‘stockholm’
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Illustration stickgata
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ÖVRIGA GATOR
Gestaltning
Från Munktellsgatan i väster och Eleonoragatan i öster leder
fyra insticksgator fram till alléerna.
På den norra sidan av gatan finns en bred gång- och cykelbana
som beläggs med asfalt. På den södra sidan finns en smalare
trottoar. Gångbanorna avgränsas av en granitkantsten som
fredar dem mot bilar och gör dem trygga att vistas på.

Sektion

Nord-sydliga alléer
(Snitt taget mellan kv.G och H)

Sektion
0

5

10

Förlängning av Gustafsvägen
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På ömse sida av gatan finns upphöjda förgårdar som bildar
trivsamma små trädgårdar och uteplatser för privat bruk.
Längs fasaderna finns det även plats för grönskande rabatter
med buskar, perenner och klätterväxter. Fasadgrönskan
är särskilt framträdande på de gavlar som vetter ut mot
insticksgatorna. De gröna gavlarna är, tillsammans med
förgårdarna, rabattgrönskan och gatuträden, viktiga inslag
som förstärker känslan av att kv. Nätet är en grön stadsdel.
De gör gatorna intima och vistelsevänliga och bidrar till att
befolka gaturummet och skapa trivsel.

Gatuträd
Gatorna kantas av en enkel rad med gatuträd. Träden på
insticksgatorna ska väljas med omsorg för att de inte ska
32

skugga lägenheterna. Samtidigt ska de ha tillräckligt stora
kronvolymer för att skapa en behaglig upplevelse av att
röra sig och vistas under dem. Träden kan med fördel stå
i en planteringsyta med tåliga och lättskötta marktäckande

prydnadskörsbär

perenner typ geranium, men kan även stå i en grusyta
alternativt i trädgaller. Förslag på gatuträd är Tagglöst
korstörne, Gleditsia triacanthos ’Inermis’;
Himalayabjörk, Betula utilis; Prydnadskörsbär, Prunus
’Umineko’.

himalayabjörk
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GATOR, STRÅK OCH PLATSER

Dagvattenhantering
Gångbanorna och gatorna beläggs med öppen asfalt som
har god infiltrationsförmåga. Om gatuträden står i en
planteringsyta kan också viss infiltration av dagvattnet ske
där. I övrigt hanteras vattnet kulverterat.

höstlöv från dubbelblommande körsbärsträd

Möblering
33

På gatans solsida kan muren mot förgårdarna göra små
instick här och var längs gatan där små mysiga sittplatser kan
anläggas.

inbyggd bänk i mur

Trafik
Gatuparkeringen sker på ena sidan av gatan mellan gatuträden.
Gatorna är enkelriktade och är tillräckligt breda för att ge god
plats för varutransporter och sopbilar. Sophusen är placerade
i nära anslutning till gatan och är lättåtkomliga vid tömning.

Belysning
Väl avbländade gatuarmaturer placeras på gångbanan på
ena sidan av gatan. Stolpbelysningen kan kompletteras med
pollararmaturer på den motsatta sidan.

murgröna
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klippt häck som stadgar
upp gräsmattan och skapar
intimitet och trädgårdskänsla

gräsmatta för lek
och solbad

fasadgrönska
på gavlarna

LEK

34
trädäck i
förmiddagssol

GENERELLA PRINCIPER- kvarter c

förgårdsmark
som varierar
i uttryck
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KVARTER OCH GÅRDAR
skyddade inre som kv. Nätet ska karaktäriseras av.
Flertalet gårdar ligger förhöjda 1 meter från gatan vilket
förstärker känslan av att gården blir en privat sfär, utan att
nödvändigtvis vara stängd för besökare. Öppningarna mellan
husen är viktiga för att skapa utblickar från gårdarna mot
gatorna, men också för att gårdarnas lummiga inre ska läcka
ut trivsel och ge fägring åt gaturummen.
Flertalet av gårdarna är delvis uppbyggda på bjälklag med
underliggande parkering. Garagen är placerade intill den
södra huslängan på respektive gård för att de bästa sollägena
ska kunna anläggas på naturlig mark. På de norra delarna av

4.

gårdarna möjliggörs anläggande av större sammanhängande
gräsytor för solbad och fri lek, inramade av klippta häckar
och med ett tak av större, gärna blommande träd. Till dessa
lugna, gröna ytor dockas den södra gårdsdelen som byggs upp
på bjälklag med en serie små rum av omväxlande karaktär,

KVARTER & GÅRDAR

avgränsade med planteringslådor av varierande höjd. Lådorna,

Generella Principer

en frodig grönska i skiftande höjd och fungerar som viktiga

Bostadsgårdarnas

utformning

är

avgörande

som kan vara uppbyggda av t.ex. cortenstål eller tegel, har
för

att

rumsskapande element. Centralt på gården finns en lekplats

människorna ska känna sig hemma i sin boendemiljö.

för de minsta barnen och behagliga sittplatser för de vuxna.

Gårdarna ska förutom att vara trivsamma, behagliga och

Trivsamma grillplatser är placerade i bästa läge för kvällssol.

vackra gröna vardagsrum, rymma en mängd praktiska
funktioner

som

cykelparkering,

dagvattenfördröjning,

Varje lägenhet på bottenplan har en privat uteplats som

gemensamma uteplatser och närlekplatser för de minsta

avgränsas av fint utformade spaljéer, häckar och/eller rabatter.

barnen.

Markmaterialen ska väljas med omsorg för att möjliggöra

Bostadsgårdarnas grönska är viktig både för upplevelsen och

infiltration av dagvatten. Det kan gärna vara en fint

trivseln på varje enskild gård och för att skapa det lummiga,

komponerad mix av marktegel eller betongsten, stenmjölsytor
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och trädäck. Trägolven skapar intimitet, mjukhet och
“hemmakänsla” vid de gemensamma sittplatserna.
Till varje gård finns ett fristående sophus som förläggs
i anslutning till gatan. Sophusens placering bidrar till
att förstärka gårdarnas rumslighet samtidigt som de blir
lättåtkomliga för tömning från gatan. Sophusen kan förses
med gröna tak och kan gärna ha en frodig väggrönska. De
kan med fördel utformas med två ingångar, en på vardera
kortsidan, och ha en väl studerad belysning för att de ska
upplevas trivsamma och trygga.

blombädd

gårdsdetaljering

Belysning

36

Gårdarna ges en intim belysning,

företrädesvis

pollar-

belysning kompletterat med väl studerad fasadbelysning och
belysning på murarnas och planteringslådornas sidoytor.
Ljusnivån ska hållas på en väl avvägd nivå för att undvika
bländning och för att inte mörkare partier ska framstå som
hotfulla.

Dagvattenhantering
På den del av gården som är byggd på naturlig mark kan
skelettjordsmagasin anläggas för fördröjning av dagvatten.
I de fall där hela gården är anlagd på betongbjälklag
får

fördröjningsmagasin

anläggas

på

bjälklaget

dimensioneras för att klara den högre lasten.
odlingslådor i olika nivåer
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inspirationsbilder

roliga lek-saker

lekplats på innergård

lummig innergård
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LEK

38

kvarter c

KVARTER ADG&CF
Gestaltning
Gårdarna i dessa kvarter har en liknande utformning.
Flertalet av gårdarna är delvis uppbyggda på bjälklag med
underliggande parkering. Gård D och G är helt uppbyggda på
bjälklag. Garagen är placerade intill den södra huslängan för
att de bästa sollägena ska kunna anläggas på naturlig mark.
På de norra delarna av gårdarna möjliggörs anläggande av
större sammanhängande gräsytor för solbad och fri lek,
inramade av klippta häckar och med ett tak av större, gärna

KNUT HELLBERGSGATAN
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blommande träd. Till dessa lugna, gröna ytor dockas den
södra gårdsdelen som byggs upp på bjälklag med en variation
av små rum, avgränsade med planteringslådor av varierande
höjd. Lådorna, som kan vara byggda av t.ex. cortenstål eller
tegel, har en frodig grönska i skiftande höjd och fungerar som
viktiga rumsskapande element.
Centralt på gården finns en lekplats för de minsta barnen och
behagliga sittplatser för de vuxna. Trivsamma grillplatser är
placerade i bästa läge för kvällssol.
Varje lägenhet på bottenplan har en privat uteplats som

Blommande småträd

avgränsas av fint utformade spaljéer, häckar och/eller rabatter.
Markmaterialen ska väljas med omsorg för att möjliggöra
39

infiltration av dagvatten. Det kan gärna vara en fint
komponerad mix av marktegel eller betongsten, stenmjölsytor
och trädäck. Trägolven skapar intimitet och mjukhet vid de
gemensamma sittplatserna.

Belysning
Gårdarna ges en intim belysning, företrädesvis pollarbelysning
kompletterat med väl studerad fasadbelysning och belysning
på murarnas och planteringslådornas sidoytor. Ljusnivån ska
hållas på en väl avvägd nivå för att undvika bländning och för
att inte mörkare partier ska framstå som hotfulla.

sittplats i skydd av klippt häck
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upphöjd gård med
flera mysiga
sitt- & grillplatser med utsikt
över parkstråket i söder

lek för
de äldre
barnen
gräsmatta
för bollek

trädrad av exempelvis
dubbelblommmande
körsbär

40

lugnt grönt parkrum med mjukt
skålad
gräsyta
omgiven
av
dungar av träd i varienrande
storlek

kvarter b & e
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till den fullt solbelysta gården. Hela gården byggs upp på
bjälklag och delas in i en sekvens av små rum med varierande
innehåll avgränsade med planteringslådor av olika höjd.
Lådorna, som kan vara uppbyggda av t.ex. cortenstål eller
tegel, har en frodig grönska i varierande höjd och fungerar
som viktiga rumsskapande element. Centralt på gården finns
en lekplats för de minsta barnen och behagliga grill- och
sittplatser för de vuxna placerade i bästa läge för kvällssol.
Därifrån har man god överblick över den lummiga parken
som breder ut sig åt söder nedanför muren.
Mellan punkthusen ligger den lummiga parken i gatunivå.
Den genomkorsas av en gång- och cykelväg på kommunal
mark, dragen i en mjuk båge, som knyter an till de norra
insticksgatorna i öster och väster. Gångvägen kantas av en
stadig trädrad av lite större träd som ackompanjerar den

KVARTER B&E

norra trädraden. Norr om gångvägen finns plats för en större

Gestaltning
Kvarter B & E avgränsas i norr av en sammanhängande
huskropp mot Knut Hellbergsgatan och av sex stycken
punkthus mot allégatorna i väster och öster. Mellan dessa

gräsmatta som fungerar fint för bollekar av olika slag. Där
finns också plats för en lekplats för de lite större barnen som
exempelvis kan vara inriktad på ”parkour”.

byggnader breder en stor sammanhängande grönyta ut sig
och bildar kvarteret Nätets “stadsdelspark” tillsammans med
parkstråket i intilliggande kvarter H.
Gården längst i norr är upphöjd en meter över gatunivå och
avgränsas söderut av en stödmur i tegel eller betong. Nedanför
muren löper en rad av träd med luftiga kronor, exempelvis
Cercidiphyllum japonicum - Katsura, som skyddar gården
från insyn från punkthusen och skänker välbehövlig skugga
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Söder om gångvägen fortsätter parken i form av ett generöst

Parken utgör hjärtat i hela kv. Nätet och bildar en stor, grön

tilltaget grönt parkrum med en mjukt skålad gräsyta omgiven

lunga fredad från trafik och buller. Här kan barnen röra sig

av dungar av träd i varierande höjd. De större träden som står

fritt mellan de olika delarna medan föräldrarna lugnt kan

ytterst tar ner skalan från de höga punkthusen, exempelvis

sitta och njuta vid sidan av om de så vill.

kan det vara Juglans mandshurica - Manchurisk valnöt. De
mindre träden innanför tillför intimitet med sin skala och
vänlighet genom sin blomning. Det skulle kunna vara Malus
floribunda - Rosenapel och olika trädmagnolior.
Längs parkens sidor löper smala gångstigar, gärna av
stenmjöl, som kantas av klippta häckar som går omlott mot
parken och punkthusens gårdar. Parken avslutas i söder
av ett stramt utformat parkstråk med hög aktivitetsfaktor,
tillhörande kv. H.
42

Innergård vid punkthusen med hög detaljeringsgrad
Punkthusens gårdar är små och intima och har en hög
detaljeringsgrad som kontrasterar mot den intilliggande
parkens lugnhet, enkelhet och skala. Till varje hus hör en
trivsam grillplats. Lekplatsen hittas strax bortom häcken inne
i parken.

Belysning
Parken har en dämpad, väl avvägd belysning. Den ska kännas
trygg men inte bada i ljus. Aktivitetsytorna belyses med ett
fint avbländat ljus som gör dem attraktiva att vistas på även
öppen yta för lek och häng

efter mörkrets inbrott.
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inspirationsbilder- parken

intim sittplats,punkthusens innergård

43

magnolia
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illustration från parken
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Gårdarna ges en intim belysning, företrädesvis pollarbelysning
kompletterad med väl studerad fasadbelysning och belysning
på murarnas och planteringslådornas sidoytor. Ljusnivån ska
hållas på en väl avvägd nivå för att undvika bländning och för
att inte mörkare partier ska framstå som hotfulla.

Dagvattenhantering
Parken består företrädesvis av gräsytor. Hårdgjorda ytor kan
med fördel avvattnas ut mot gräsytorna som sluttar svagt
mot söder. Den stora sammanhängande gräsmattan i söder
utformas som en mjukt skålad gräsyta. Den kan utformas
som en torrdamm som kan tillåtas att fyllas med vatten vid
stora regnmängder. Den utformas med ett strypt avlopp i
botten som töms på ett dygn och med ett bräddavlopp vid

mandchurisk valnöt
45

högsta tillåtna vattenhöjd som kopplas till det kommunala
dagvattennätet.
Markmaterialen på gårdarna ska väljas med omsorg för att
möjliggöra infiltration av dagvatten. Det kan gärna vara
en fint komponerad mix av marktegel eller betongsten,
stenmjölsytor och trädäck.

rosenapel
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centralt parkstråk med stram karaktär
och hög “aktivitetsfaktor”. Plats för
t.ex. boule, vattenspegel och en större
lekplats

lekskog
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trädgård
för
äldreboende
med
flera rum avgränsade av klippta
häckar. liten klassisk trädgård
med
låga
vintergröna
häckar
&
mormorsperenner.
En
större
samlingsplats & liten fruktträdgård

fartfylld lek i den skuggigare
delen
av
förskolegården.
cykelbana som slingrar sig
mellan
lekredskapen
och
tåliga träd
kvarter H
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träd, exempelvis Gleditsia triacanthos ‘Skyline’ - Korstörne.
Mellan raderna av träd finns ett pärlband av rum där det
exempelvis kan finnas plats för boule, en grund vattenspegel
och för en lekplats med t.ex. gungor och klätterställning. Den
bilfria parken, som bara ligger en grindöppning bort, blir ett
viktigt tillskott för både äldreboendet och för förskolan och
möjliggör utflykter i den dagliga verksamheten på ett enkelt
och lättillgängligt sätt.

47

KVARTER H
Gestaltning

Kvarter H avgränsas i söder av en sammanhängande
huskropp för vård och service som i sin tur gränsar till torget
och BM-stråket. Mot norr kopplas kvarteret till den gröna
parkstruktur som bildas i kvarter B & E:s inre, flankerade

aktivitesstråk med träd i formella rader

av de sex punkthusen. Omslutna av dessa byggnader breder
en stor sammanhängande grönyta ut sig och bildar kvarteret

Äldreboendets gård gestaltas med flera små rum avgränsade
av klippta häckar som gör upplevelsen av gården större än

Nätets gemensamma park.

dess egentliga storlek. Gården bör gestaltas med formelement
Närmast byggnaden finns en trädgård för äldreboendet/
servicehuset och förskolans utegård. Gårdarna som är relativt
små har direkt access till parken i norr. Här utformas parken
som ett stramt gestaltat aktivitetsstråk med trädrader av luftiga

som har hög igenkänningsfaktor för de äldre, gärna med
inslag av singelytor i begränsad omfattning samt rabatt med
mormorsväxter och fruktträd och gott om bekväma sittplatser
med vackert utformade möbler. Träden för äldreboendet

gestaltningsprogram för kvarteret Nätet Eskilst u n a 2 0 1 4 0 3 1 1 T e n g b o m

KVARTER OCH GÅR D A R

inspirationsbilder
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är företrädesvis blommande mindre träd som tillåter

Markmaterialen på gårdarna ska väljas med omsorg för att

eftermiddagssolen att bryta igenom. Det ska gärna vara

möjliggöra infiltration av dagvatten. Det kan gärna vara

gamla inhemska arter sorter som de äldre har en relation till

en fint komponerad mix av marktegel eller betongsten,

kompletterat med en liten fruktträdgård.

stenmjölsytor.

Förskolans gård gestaltas för att tåla ett högt lektryck och
delas in i flera rum med olika karaktär. Exempelvis en liten
”skog”, ett rum med upphöjda odlingsbäddar, ett rum för
lugn sandlådelek och ett större rum för fartfylld lek med en
rörelsebana med mellanliggande lekytor.
Träden på förskolegården ska väljas med omsorg för att tåla
tufft lektryck, gärna vara blommande och ge frukt som barnen
kan plocka.

Belysning

49

Parken har en dämpad, väl avvägd belysning. Den ska kännas
trygg men inte bada i ljus. Aktivitetsytorna belyses med ett
fint avbländat ljus som gör dem attraktiva att vistas på även
efter mörkrets inbrott.

Dagvattenhantering
Gårdarna och aktivitetsstråket avvattnas med fördel ut mot
parkens gräsytor i norr som utformas som en mjukt skålad
gräsyta. Den kan utformas som en torrdamm som kan tillåtas
att fyllas med vatten vid höga regnmängder. Den utformas
med ett strypt avlopp i botten som töms på ett dygn och med
ett bräddavlopp vid högsta tillåtna vattenhöjd.

lekmöjligheter ute på förskolan
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privata
små
trädgårdar
med
sitt- och grillplatser för de
boende

gården öppnar sig
mot torget i väster

LEK

odling
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befintlig lindallé
blommande
träd

kvarter i
kvarter med centralt rörelsestråk längs bm-spåret
med små torg med plats för lek och gymredskap.
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På marken föreslås samma beläggning som på torget, en lugn
och klassisk beläggning av grå smågatsten i olika utföranden.
Huggen respektive sågad gatsten läggs i band vinkelrätt mot
fasaderna och bildar en subtil randning i det lugna golvet.
De olika banden i gatstenens yta bildar vackra, föränderliga
ljusskiftningar i beläggningen vartefter solen flyttar sig och
dagrarna skiftar. BM-spåret tecknar sig över gården med syllar
som ligger i gatstensbeläggningen, till synes kvarlämnade
efter det gamla järnvägsspåret.
Mellan huskropparna vidgar sig stråket till ett par mindre
platser eller små torg som kan rymma lek och/eller
idrottsredskap för utomhusmiljö. Stadiga gradänger av trä att
sitta eller ligga på, hänga vid eller gympa på kantar spåret.
Gradängerna kan föra tanken till de gamla perronger av trä

KVARTER I

som förr var vanliga utmed våra järnvägar. Gradängerna ger

Gestaltning

en mer flexibel användbarhet än vanliga bänkar. Deras mjuka

Kvarter I består av sex stycken huskroppar som är tänkta
att kunna disponeras för såväl trygghetsboende som för
studentboende. Kvarteret öppnar sig i väster mot torget. Via
en ramp fortsätter BM-stråket rakt igenom kvarterets gårdar
och landar slutligen på Eleonoragatan. Gården ges en offentlig
prägel och ska vara öppen för allmänheten att röra sig över.
Marken mellan huskropparna längs med BM-stråket i
kvarteret är komunal mark. Under denna mark finns
nedgrävd parkering för bostadsändamål. Vilket medför att
3D-fastighetsbildning kan bli aktuellt.
utomhuslek, kvarter i
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träyta är behaglig att sitta och ligga på och uppmuntrar den
passerande att stanna upp och grupper av människor att
samlas kring.
Norr respektive söder om de små torgen finns små intima
gårdar som avgränsas av klippta häckar och träd. Dessa
gårdar är tänkta att vara till för de boende och rymmer sittoch grillplatser och eventuellt även odling.
Prydnadskörbärsblommor

52

Prydnadskörbärsträd

Träd
Träden som planteras på naturlig mark norr och söder om
stråket bör vara medelstora träd med luftiga kronor, gärna
blommande. Exempelvis kan det vara prunus ‘Accolade’ Prydnadskörsbär som har en bedårande blomning och får
en vacker höstfärg.
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KVARTER OCH GÅRDAR
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Bilder från Munktellområdet
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G e n e r e l la P r i n c i p e r
Illustrationen av kvarteret Nätet består av punkthus och

lämna sina bidrag till hur utformningen av dessa kvarter kan

lamellhus för i huvudsak bostadsändamål. Illustrationen av

nyanseras, varieras och förbättras. Att i detta skede allt för

hela denna omfattande plan är gjord för att få ett grepp om

tydligt simulera den variationen är inte meningsfullt. Men

exploateringens storlek; dess nyckeltal samt hur teman för

dessa teman som presentras här, rätt utnyttjade, ska kunna

gestaltningen kan formuleras.

skapa den ram som borgar för att kvarteret Nätet upplevs som
sammanhållen och väl gestaltad stadsdel med en egen identitet

Kvarteret Nätet kommer att byggas ut under en längre tid

och karaktär, rotad i Eskilstunas historia men som också på

och inte nödvändigtvis av samma byggherre. Snarare är det

ett tydligt sätt speglar sin samtid och dess värderingar.

troligt att olika byggherrar och olika arkitekter kommer att
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huskroppen i slaget tegel
i dova nyanser

ATAN

burspråk i vit nyans i
puts eller skiva. varje
kvarters burspråk
utformas enhetligt
i material, färg och design

indragen takvåning i
skivmaterial och glas

balkong i glas
för ‘lätt’uttryck
som kontrasterar
mot den tunga
fasaden

MUNKTELLSGATAN

Exempelfasad

uppglasning ger ljusa
entreér och genomsikt
till gård

56

Variation i tegelnyanser

KNUT HELLBERGSGATAN

variation i design

KNUT HELLBERGSGATAN

MUNKTELLSGATAN

ELEONORGATAN
ELEONORGATAN

MUNKTELLSGATAN

GRÄNSGATAN
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tema 2

tema 1

- sammanhållen femvåningsgräns

-Fasadmaterial

I riksantikvarieämbetets motivering för riksintresset för

Rytmiska fasader i lika höjd mot bebyggelsen runt omkring,

Eskilstuna lyfts Eskilstunas historia som industristad fram.

det vill säga hela kvarteret Nätets fasader mot kringliggande

Industriell verksamhet var också den huvudsakliga tidigare

gator. Bottenvåningarna görs generellt 3,4 meter höga.

användningen av kvarteret Nätet. Dessa förhållanden liksom

Byggnaderna blir oftast fyra våningar höga. Samtliga

närheten till Munktellstaden som kan karaktäriseras av sina

byggnader ges en en indragen takvåning.

stora gamla industribyggnader i tegel, inte sällan ritade av
den tidens märkesarkitekter, har lett oss till tanken på tegel
som ett genomgående tema som skapar en materialmässig
historisk kontinuitet. I olika nyanser skulle tegel kunna ge
en önskvärd variation och industriell karaktär i modern
tappning. I annat fall skulle puts eller skivmaterial kunna
användas.

variation inom tema 1;
- olika fasadutformningar
- olika fönstersättningar och balkongutformningar
Variationen av tema 1 ges även av den överordnade idén om
gestaltningen av BM-stråket. Detta stråk löper rakt igenom
kvarter I som därmed inte redovisar en definierad gård.
Kvarter I består i denna illustration av sex punkthus i tre till
fem våningars höjd.
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variation inom tema 2;
- olika tegelval inom föreslagen palett
- innergårdar kan utföras i ljusa putsfärger inom föreslagen
palett

58
TEMA 3 -utskjutande byggnadskroppar
Utskjutande byggnadskroppar som är rytmiskt placerad till
ca. 40% av fasadlängderna mot gator, såväl de kringliggande
gatorna som alléerna, som de öst-västliga insticksgatorna.
Illustrationen redovisar en hel lägenhet som skjuter ut från
fasadliv.
Variation inom tema 3:
-endast del av en lägenhet, exempelvis
ett varadasrum sticker ut
- olika fasadutformningar
- olika material: tegel eller puts
- olika färgval inom föreslagen palett
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Inspirationsbilder för fasadutformning

Expempel på nyanser, slaget tegel

‘lätta’ balkonger, metallräcken

Färgpalett*
detalj burspråk

NCS: S7005-Y50R

NCS: S8500-N

NCS: S2502-R

*

förgårdar

‘lätta’ balkonger, glas

NCS: S-6000-N

NCS: S0300-n

Fasadexempel med material

gestaltningsprogram för kvarteret Nätet Eskilst u n a 2 0 1 4 0 3 1 1 T e n g b o m
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Vid användning av
annat material än
tegel i fasadutformningen bör
färgval och palett
studeras ytterligare.
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TEMA 5- tillbakadragen takvåning vid gavel
Samtliga takvåningar på lamellhusen dras tillbaka 3,5 meter
från gaveln för att möjliggöra en generös takterrass. Gesten
ger byggnaderna spänst och karaktär.
Den

indragna

takvåningen

genomgående lägenheter då

kan

enbart

innehålla

denna våning av brandskäl

måste utrymmas med stegbil, vilket sker från gatan.

TEMA 4- gröna gator/gavlar
De fyra öst-västliga insticksgatorna kan ges en tydlig grön
karaktär genom att förgårdarna mot husen används för
60

fasadväxter. Gavlarna in mot gårdarna kan tillåtas bli helt
bevuxna. Karaktären blir som fyra gröna slussar in till de
båda nordsydliga alléerna.
variation inom tema;
T ex. vildvin eller murgröna kan väljas.
Vildvin för de vackra höstfärgernas skull eller murgröna
som förblir vintergrön.

murgröna

vildvin
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backsvägen och kv.C

0

5

3,50

0,25
2,55

0,40
5,00

0,40

2,00

2,10
0,60

2,00

0,25

5,00

Kommunal gata

2,40

3,50

2,10
0,60

2,00

0,25

2,55

0,25

61

2,40

,00
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Kommunal gata

10

SEKTION
Sektion
förlängning av Mobacksvägen och kv. C

Förlängning av Mobacksvägen och kv.C

0

5

illustration tema 6- upphöjda gårdar

10
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TEMA 6- upphöjda innergårdar

TEMA 8- punkthus gestaltas i två volymer

Gårdar höjs en meter över gatan. Temat gäller kvarteren

punkthus gestaltas som två volymer.

A,B,C,D,F, och I. Den lätt höjda gården skapar en viss
avgränsning mot gatan som kan förstärkas ytterligare

De sex punkthusen som kringgärdar den det stora

genom en medveten vegetation - Samtidigt blir inte heller

parkrummet mitt i mitten av Nätet består av fyrspännare.

ramplängder in till gården besvärande. Lägenheterna på

För att motverka ett alltför ”stabbigt” utseende skall

byggnadernas första plan kan förläggas i nivå med gården,

respektive hus gestaltas som två sammansatta volymer.

samtidigt som fönstrenas bröstningar mot gatorna inte

För att förtydliga denna idé har en möjlighet till att låta

medger insyn.

byggnaderna bli 9 våningar mot alléerna respektive 8
våningar mot parkrummet.

Genom att lyfta gårdarna en meter minskas schaktdjupen
under gårdsgaragen.

62

illustration av entré
TEMA 7- genomgående luftiga entreér
Den för tema 5 valda principsektionen ger att rumshöjderna
mot gatorna i bostadsentréerna blir ca 3,4 meter och blir
genomgående mot gårdarna.

variation på tema
de olika volymerna på respektive byggnad kan ges olika
material som två tegelsorter, tegel i kombination med puts
eller två olika putsfärger. Färg- och materialkombinationer
väljs ur redovisade paletter.
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komma att hamna är inte fastställt. För hyresbostäderna är
kraven på effektiv planlösning och låga produktionskostnader
ett oavvisligt krav. Detta gäller naturligtvis generellt sett även
bostadsrätter men utrymmet kan möjligen vara aningen större
då en del av investeringen delas av bostadsrättsinnehavaren.
Denna tanke leder till att de sex punkthusen i första hand
skall reserveras för hyresbostäder, liksom de kvarter där
fyrspännare tillämpats. Nu kan självfallet dessa kvarter
byta plats med varandra och illustrationen skall läsas
som en möjlig fördelning och som ett avstamp för en
investeringsbedömning och för en vidareutveckling under

HUSTYPE R

den fortsatta planprocessens gång.

allmänt

Till illustrationen av den formella plankartan har ett antal

Kvarteret I är som det redovisats, med sex byggnader, tänkt

olika hustyper använts, kvartershus, lamellhus och punkthus.

att kunna disponeras för såväl trygghetsboende som för

Genomgående

prioriterats.

studentboende. Kombinationen möjliggör en flytande gräns

Genomsnittsstorleken på lägenheterna är ca 2,5 rok. För

mellan de olika kategorierna. Vad som är en trygghetsbostad

kvartershusen har trespännare illustrerats. För lamell- och

för äldre eller vad som är en studentbostad behöver inte skilja

punkthusen har fyrspännare illusterats. I kvarter I redovisas

så mycket i planstandard. Det öppna gården ger studenter och

en specialbyggnad för, som mest, åtta små lägenheter per

de trygghetsboende möjlighet att ta del av det ökade folklivet

plan. Såväl hyresrätt, bostadsrätt som äganderätt skall kunna

som BM-stråket bidrar till. Närheten till vårdbyggnaden

tillämpas. I vilka kvarter dessa olika upplåtelseformer kan

likaså.

har

lite

mindre

lägenheter
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B

a

3

d

3

B

73 m2

g

74 m2

21 m2

9 m2

entréplan
0

64

kv ar t e r s h u s t r e s p än n a r e

B

Kvartershusen är redovisade i kvarteren A, D och G. Kvarter
A innehåller sex trapphus, kvarter D innehåller åtta trapphus
och kvarter G nio trapphus. Illustrationen redovisar

3
2

2

basutförande. Gavellägena kan byggas ut till fyror och de
HELLBERGSGATAN

70 m2
B

trespännare med en utskjutande tvåa mellan två treor i sitt
mellanliggande treorna kan bantas till tvåor beroende på

4

B

3
82 m

2

normalplan

önskade lägenhetsfördelningar. Vissa av lägenheterna mot
den förhöjda gården kan ges en separat entré direkt över den
egna uteplatsen.

MUNKTELLSGATAN
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61 m2

0

2

4
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19 m2

B

b

4

3

B

64 m2

93 m2

c

HISS

13 m2
BV

f
entréplan

0

57 m

B

B

4

3

B

62 m2

93 m2
B

av en etta, tvåa, trea samt en fyra i sitt grundutförande. Den

HISS

öppna kvartersstrukturen möjliggör variationer i gavlarna.
Planlösningarna är principiella. Fasader och planer är inte
synkroniserade .

65

2

Lamellhusen är redovisade i kvarteren B, C och F. Kvarter B
vardera. Illustrationen redovisar en fyrspännare bestående

4

2

lamellhus fyrspännare
innehåller fem trapphus och kvarter C och D åtta trapphus

2

43 m2

normalplan

KNUT HELLBERGSGATAN
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11 m2
36 m2

B
BV

2
63 m2

HISS

3

B
B

e

2
63 m2

79 m2

0

entréplan

2

4

2

4

pu nk t h u s k v . B & E
66

EONORGATAN

Punkthusen

i

denna

illustration

är

redovisade

som

fyrspännare; två treor och två tvåor per plan. En fördelning

3
79 m2

B
B

vi tror är attraktiv för hyresbostäder. De sex punkthusen

2
63 m2

HISS

kan ha samma utformning, men de kan också utformas

3

olika. Gemensamt för de alla är att varje byggnad skall

79 m2

B
B

2
63 m2

gestaltas som två sammankopplade volymer. Variationerna
kan skapas genom en ändrad lägenhetsfördelning eller andra
planmönster.

normalplan

ALLÉGATAN
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0
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1

35 m2

2
52 m2

B

B

B

B

21 m2

50 m2
B

2

35 m2

i

e n t r é p l an

3

69 m2

1

0

2

4

p u n k t h u s k v. I

Kvarter I redovisar i huvudsak smålägenheter för studenter
eller trygghetslägenheter för äldre. Varje plan redovisar åtta

2

enheter på vardera ca 35 m2. Dessa enheter kan kombineras

51 m2

3
69 m2

67

så att tre enheter blir två 2:or och två enheter blir en 3:a.
B

B

114 lägenheterna redovisas för detta kvarter varav 58 är 1:or,
28 2:or och 28 är 3:or. Fördelningen kan naturligtvis varieras
inom varje byggnad som inom kvartet.

2
50 m2

B

Utformningen av kvarteret är ett uttryck för en ambition att
skapa ett utbud av mindre hyreslägenheter och att bryta upp
skalan i den samlade kvartersstrukturen.

normalplan

1

34 m2
B

B

B

35 m2

1
35 m2

gr ä n s g a t a n
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INLASTNING

ADMINISTRATION

HEMVIST

HEMVIST
HE
MV
IST

h

0 m2

FRISÖR

Vå rd b y g g n a d K v . H
Planerna av kvarter H redovisar en vårdbyggnad för 60

HE
MV
IST

ÄLDREBOENDE

KEMTVÄTT

CAFÉ

FÖRSKOLA

ENTRÉ

entréplan
0

2

4

6

vårdlägenheter kombinerad med en förskola för fyra grupper.
BALKONG

Layoutidén bygger på att såväl förskola som vårdbyggnad

BA
LK
ON
G

BOENDE

BALKONG

kan samnyttja vissa lokaler som kök, varumottagning och

KNUT HELLBERGSGATAN

68

teknikutrymmen.

Både

förskolan

och

BO
EN
DE

vårdbyggnaden

har var sin gård där ytorna närmast de egna lokalerna är
avskiljda och med god översikt för personalen. Dessa gårdar

GEMENSAMHETS
UTRYMMEN

35 m

GEMENSAMHETS
UTRYMMEN

2

öppnar sig mot gemensamma parkytor och den stora gården
(se vidare beskrivning av gården). Mot BM-stråket kan mer

35 m2

35 m2

35 m2

35 m2

2 AVDELNINGAR
ÄLDREBOENDE 1500 KVM
PLAN 2-4

utåtriktade verksamheter som frisör, kafé och kemtvätt
normalplan

lokaliseras.
MUNKTELLSGATAN

De övre planen i vårdbyggnaden har formen av ett E och
innehåller två avdelningar med tio lägenheter vardera.
Gemensamma

ytor,

trapphus

och

personalutrymmen

ligger i mitten av strukturen och vänder sig mot gårdarna.
Lägenheterna vänder sig mot alléerna eller BM-stråket.
Gemensamma balkonger vetter mot parkrummet men också
mot BM-stråket. Fasadillustrationen är principiell.
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BILAGOR

6.

69

BILAGOR

I bilagorna redovisas hela kvarteret Nätet i samtliga plansnitt:

Därigenom kan vi säkerställa att projektet vilar på en

källarplan, markplan, normalplan samt takplan. Fasader,

ekonomiskt hållbar grund.

genom och runt hela planområdet, redovisas också för ökad
läsbarhet.

Dessa planer hör normalt inte till ett gestaltningsprogram

Delkvarteren och gatu- och gårdsmiljöerna har studerats

men inte desto mindre bidrar de till en ökad läsbarhet och

relativt noga för att kunna fastställa ingående nyckeltal, men

förståelse för gestaltningsprogrammet och för kvarteret Nätet

också för att kunna beräkna såväl kostnader som ett framtida

som helhet.

värde för respektive kvarter(A-I).
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Sammanfattning
Structor Akustik har av Fastighets AB L E Lundberg genom Marcus Vallin fått i uppdrag att ta
fram en trafikbullerutredning för kv Nätet 4 och 5 i Eskilstuna kommun, där man planerar att bygga
bostäder och service. 1200 lägenheter planeras inom området som i dagsläget är obebyggt.
Utredningen utgör underlag inför fortsatt detaljplanering.
Beräkningarna visar att en stor del av området kommer att klara gällande riktvärden för
trafikbuller. Fasader mot omkringliggande gator exponeras för nivåer över riktvärdena, som mest
ca 60 dBA dygnsekvivalent nivå. I dessa lägen finns möjlighet att bygga genomgående lägenheter
som får en tyst sida mot gården. Ett fåtal lägenheter (ca 25 st i delområde I) behöver delvis
inglasning av balkong för att skapa en tyst sida. Balkonger mot gårdarna samt enskilda och
gemensamma uteplatser på gårdarna klarar riktvärdet för maximal ljudnivå. Balkonger mot gator
exponeras för maxnivåer över riktvärdet, som mest ca 85 dBA. Detta kan accepteras så länge alla
boende har tillgång till en egen eller gemensam tyst uteplats.
Boverkets allmänna råd med avstegsfall kommer därmed att uppfyllas.
Riktvärdena uppfylls även vid förskolan och äldreboendet.
Öster om området finns en bensinstation som drivs av OKQ8 och en återvinningsstation för papper
och glas. Buller för dessa verksamheter bedöms som industribuller. Verksamheten på OKQ8
bedöms uppfylla gällande riktvärden. Om det förekommer slängning av glas nattetid kan riktvärdet
för maxnivå överskridas vid fasad mot Eleonorvägen. Ljudnivåerna bedöms uppgå till 55 – 65
dBA. Slängning på natten sker troligtvis mycket sällan. Riktvärden för inomhusnivån kommer inte
att överskridas.

Structor Akustik
Akustik AB
AB
Structor

Planförslaget medför en ljudnivåökning i närområdet. I de flesta lägen är ökningen ca 3 dB eller
lägre men längs Gränsgatan ökar ljudnivån med ca 7 dB. Där bör man överväga att göra en
inventering av de befintliga bostäderna och vid behov erbjuda bullerisolerande åtgärder.
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1

Bakgrund

Kv Nätet 4 och 5 i Eskilstuna är i dagsläget obebyggt. Området ligger i anslutning till ett mindre
industriområde som successivt håller på att förvandlas till bostadsområde. Inom Kv Nätet planeras
1200 lägenheter, en livsmedelsbutik (delområde G), förskola (delområde H), vårdboende
(delområde H) och annan service. Området exponeras av vägtrafikbuller och den tillkommande
bebyggelsen kommer att alstra ytterligare trafik. Som underlag till områdets fortsatta planering har
Structor Akustik AB genomfört beräkningar av trafikbuller som redovisas i denna rapport.
Planförslaget ser ut enligt figur 1 nedan. I samband med exploateringen kommer Gränsgatan, som
idag är en återvändsgränd, att knytas ihop med Västra Storgatan.

Structor Akustik AB

Figur 1. Planförslag enligt Tengboms Arkitekter
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2

Bedömningsgrunder

Riktvärden för trafikbuller finns angivna av ett antal myndigheter. Nedan följer de som är relevanta
för det aktuella området.
2.1 Nationella riktvärden för trafikbuller - bostäder
Riktvärden för trafikbuller fastställdes i mars 1997 när Riksdagen antog den s.k.
infrastrukturpropositionen 1996/97:53. Vid nybyggnad av bostäder bör följande riktvärden för
buller från vägtrafik normalt inte överskridas.
Tabell 1. Riktvärden som inte bör överskridas vid nybyggnation av bostäder
Utrymme

Högsta trafikbullernivå (dBA)
Dygnsekvivalent ljudnivå

Maximal ljudnivå

30

45 (nattetid)

Inomhus
Utomhus (frifältsvärde)
vid fasad
på uteplats
Källa: Infrastrukturpropositionen 1996/97:53

55
70

2.2 Boverkets allmänna råd för trafikbuller - bostäder
I vissa fall när de nationella riktvärdena inte uppfylls så kan avsteg göras. Det kräver i så fall
kompensationsåtgärder. I Boverkets skrift ” Buller i planeringen”, Allmänna råd 2008:1, anges
följande:
Huvudregel vid planering av nya bostäder
Vid planering av nya bostäder gäller som huvudregel att följande krav bör kunna uppfyllas genom
bebyggelsens placering och utformning samt med hjälp av skyddsåtgärder som bullervallar,
trafikomläggningar, tyst asfalt etc.
• Planen bör säkerställa att den slutliga bebyggelsen genom yttre och inre åtgärder kan utformas
så att kraven i Boverkets byggregler uppfylls.
• Planen bör även säkerställa att bebyggelsen kan placeras och att yttre åtgärder kan utformas så
att 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad och uteplats) kan erhållas med hänsyn till
trafikbuller.
• Planen bör även säkerställa att bebyggelsen kan placeras och att yttre åtgärder kan utformas så
att 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad uppfylls.
Förutsättningar för att kunna göra avsteg från huvudregeln
I vissa fall kan det vara motiverat att göra avsteg från huvudregeln i dessa allmänna råd.

Structor Akustik AB

Avvägningar mellan kraven på ljudmiljön och andra intressen bör kunna övervägas:
• i centrala delar av städer och större tätorter med bebyggelse av stadskaraktär, till exempel
ordnad kvartersstruktur.
Avsteg kan också motiveras vid komplettering:
• av befintlig tät bebyggelse längs kollektivtrafikstråk i större städer
• med ny tätare bebyggelse, till exempel ordnad kvartersstruktur, längs kollektivtrafikstråk i större
städer.
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I detta fall antas att avsteg kan göras. Beslut om avsteg är tillämpliga fattas av berörda
myndigheter.
Principer för intresseavvägning
Följande principer bör gälla vid avsteg från huvudregeln då avvägningar ska göras mot andra
allmänna intressen.
55–60 dBA
Nya bostäder bör kunna medges där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad uppgår till
55-60 dBA, under förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida (högst 45 dBA vid fasad)
eller i varje fall en ljuddämpad sida (45–50 dBA vid fasad). Minst hälften av bostadsrummen,
liksom uteplats, bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida.
60–65 dBA
Nya bostäder bör endast i vissa fall medges där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad
överstiger 60 dBA, under förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida (högst 45 dBA vid
fasad) eller i vart fall en ljuddämpad sida (45–50 dBA vid fasad). Minst hälften av bostadsrummen,
liksom uteplats, bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida.
Det bör alltid vara en strävan att ljudnivåerna på den ljuddämpade sidan är lägre än 50 dBA. Där
det inte är tekniskt möjligt att klara 50 dBA utmed samtliga våningsplan på ljuddämpad sida bör
det accepteras upp till 55 dBA vid fasad, normalt för lägenheter i de övre våningsplanen. 50 dBA
bör dock alltid uppfyllas för flertalet lägenheter samt vid uteplatser och gårdsytor.
2.3 Trafikbuller - övriga lokaler
Boende för äldre är likställt med normala bostäder och samma riktvärden gäller för dessa.
Övriga lokaler har inga riktvärden fastställda av riksdagen. Naturvårdsverket kom 1991 med
förslag på riktvärdet för vägtrafik för olika lokaltyper (BRÅD, Buller från vägtrafik, 1991).
För förskolor och andra undervisningslokaler anges att riktvärdet 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
ska innehållas vid fasad. Det bör dessutom finnas utrymmen på förskolegården där 55 dBA
dygnsekvivalent ljudnivå innehålls. Som praxis anges ofta att minst halva gårdsytan ska ha under
55 dBA.

Structor Akustik AB

För kontor och andra arbetslokaler, som till exempel butiker, ska 65 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
innehållas vid fasad.
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2.4 Industribuller
I anslutning till kvarteret ligger en bensinstation, OKQ8 och en återvinningsstation. Buller från
sådana verksamheter bedöms enligt Naturvårdsverkets allmänna råd för externt industribuller.
Dessa riktvärden gäller även för ventilation och andra installationer på byggnader som alstrar
externt ljud. Värdena avser endast utomhusnivåer och gäller vid fasad eller tomtgräns.
Tabell 2. Riktvärden för externt industribuller utomhus (SNV RR 1978:5 rev 1983),
Ekvivalent ljudnivå (dBA)

Maximal
ljudnivå (dBA)

Dag
07 -18

Kväll
18 – 22
söndag och
helgdag
07 – 18

Natt
22 – 07

Natt
22 - 07

60

55

50

-

50

45

40

55

Arbetslokaler för ej bullrande
verksamhet
Bostäder och rekreationsytor i
bostäders grannskap, samt
utbildningslokaler och
vårdbyggnader

Ekvivalenta ljudnivåer ska beräknas över den tid verksamheten pågår.

3

Underlag

Följande underlag har använts vid beräkningarna:
 Digital grundkarta över aktuellt område erhållet av Tengboms arkitekter, daterad 12-10-03
 Situationsplan erhållet av Tengboms arkitekter, daterad 12-10-03
 Planlösningar erhållet av Tengboms arkitekter, daterad 12-10-03
 Trafikprognos erhållet från Eskilstuna kommun, 12-10-09 (se tabell 3)
 Trafikutredning framtagen av WSP Samhällsbyggnad, 11-02-02
 Trafikflödesmätningar genomförda av Eskilstuna kommun 2009 – 2011 (se tabell 4 och 5)
 Omgivande bebyggelse har getts schablonhöjder efter okulär besiktning via eniro.se
I grundkartan saknas höjduppgifter för området. Enligt uppgift från arkitekten är det dock mycket
platt varför hela området antagits ha platt mark, med undantag för kvarterens gårdar som är
uppbyggda med 1 meter.

4

Beräkningsförutsättningar

Bullret har beräknats utifrån en digital terrängmodell med programmet CadnaA Beräkningarna har
utförts enligt den samnordiska beräkningsmodellen för vägtrafikbuller, reviderad 1996.
(Naturvårdsverkets rapport 4653).

Structor Akustik AB

5

Indata till beräkningar

5.1 Indata vägtrafik
Nedan redovisas använda trafikuppgifter. Dessa är en blandning av en tidigare trafikutredning
(WSP Samhällsbyggnad, PM – Eskilstuna, Väster trafiksimulering, daterad 2011-02-02),
trafikflödesmätningar och kommunens egen prognos inför denna bullerutredning. Samtliga
trafikflöden avser år 2030.
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Tabell 3. Trafikflöden år 2030, kommunens prognos, fullt utbyggt område
Antal fordon/
Skyltad
Andel tunga
Sträcka
åmd
hastighet
fordon
[st]
[km/h]
[%]
Torshällavägen
16 800
50
11
Västergatan (norra om
14 600
50
9
Gränsgatan)
Västergatan (söder om
15 500
50
9
Gränsgatan)
Västra Storgatan – Strandgatan
7 100
30
11
Gränsgatan

3 800

30

11

Eleonoragatan

2 000

30

5

Knut Hellbergsgatan

2 100

30

2

Munktellsgatan - Gustafsvägen

4 800

50

9

Rinmansgatan

7 400

50

14

Schröderstiernas väg

8 900

50

12

Ståhlbergsvägen

14 400

50

12

Tabell 4. Trafikflöden år 2030, trafikflödesräkning uppräknade med 22 % från 2011 - 2030.
Hastighet och andel tung trafik är uppskattade.
Antal fordon/
Skyltad
Andel tunga
Sträcka
åmd
hastighet
fordon
[st]
[km/h]
[%]
Norra Hamn
4 800
30
10
Mälarvägen

24 500

50

10

Carlavägen

17 300

50

10

På lokalgatorna inom kv Nätet har trafiken ansats till 4 ggr antalet parkeringsplatser som ansluter
till gatan. Hastigheten är satt till 30 km/h och andelen tung trafik till 0 – 5 %.
Gator där trafikuppgifter saknas antas trafikeras av 1000 fordon, ha 5 % tung trafik och en skyltad
hastighet på 30 km/h.

Structor Akustik AB

För nollalternativet har dagens trafikmängd antagits gälla på de gator som ligger närmast kv Nätet.
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Tabell 5. Trafikflöden år 2030, nollalternativ (motsvarar trafik enligt trafikräkning 2010 – 2011)
Antal fordon/
Skyltad
Andel tunga
Sträcka
åmd
hastighet
fordon
[st]
[km/h]
[%]
Knut Hellbergsgatan
1 200
30
2
Elenoragatan
Gränsgatan väster om
Elenoragatan
Gränsgatan öster om
Elenoragatan
Munktellsgatan söder om
Gustafsvägen

1 100

30

5

850

30

5

2 500

30

10

3 200

30

9

5.2 Indata OKQ8 inkl återvinningsstation
Bensinstationen har enligt uppgift från stationschefen mellan 600 – 700 registrerade köp per dag.
En icke oansenlig del av kunderna kommer till fots eller med cykel varför antalet besökande fordon
bedöms vara lägre än detta. De har mycket få besök av tunga fordon.
På stationen finns två biltvättar med öppningarna vända mot Gränsgatan och Mobacksgatan.
Biltvätt som körs med öppen port alstrar buller. Detta förekommer främst under torkskedet på
sommarhalvåret. På bensinstationens tak finns tre ventilationshuvar.
Biltvätten och ventilationshuvarna har inte mätts in. Som indata har vi använt ljudeffekter från
liknande verksamheter. Indata till biltvätten har tagits från en mätning av ljud från en busstvätt som
är bullrigare än en normal biltvätt. Indata till ventilationshuven har tagits från en bullrig huv av
liknande storlek från liknande verksamhet. Ljud från ventilationssystem kan givetvis variera
mycket men det finns också möjligheter att i efterhand dämpa bullriga system om klagomål
uppkommer.
Enligt stationschefen har verksamheten aldrig erhållit klagomål avseende buller från de närboende.
Det finns befintliga bostäder på kortare avstånd till stationen än de planerade bostäderna.
På baksidan om bensinstationen finns återvinningsbehållare för glas, tidningar mm.
Återvinningsstationen är tillgänglig dygnet runt.
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Resultat/Beräknade nivåer
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Beräkningarna redovisas i bilagda bullerkartor för följande beräkningsfall:
Tabell 6. Bilagda bullerkartor
Trafikbuller
Bilaga 1
Dygnsekvivalent ljudnivå vid markplan, nollalternativ
Bilaga 2
Dygnsekvivalent ljudnivå vid markplan
Bilaga 3
Dygnsekvivalent ljudnivå vid samtliga våningsplan (högsta värdet)
Bilaga 4
Maximal ljudnivå vid markplan
Bilaga 5
Maximal ljudnivå vid samtliga våningsplan (högsta värdet)
Industribuller (OKQ8)
Bilaga 5
Ekvivalentnivå dag/kvällsperiod vid markplan
Bilaga 6
Ekvivalentnivå nattperiod (06:30 – 07:00) vid markplan
Bilaga 7
Maxnivå nattperiod (06:30 – 07:00) vid markplan
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7

Konsekvenser av planförslaget

Ett nollalternativ har tagits fram som redovisar ljudnivåerna från trafik i området om kv Nätet inte
exploateras. Därefter har även skillnaden i den dygnsekvivalenta ljudnivån beräknats och den
redovisas i figuren nedan. Mest påverkade blir de befintliga bostäderna längs Gränsgatan. När
Gränsgatan binds ihop med Västra Storgatan och kv Nätet byggs ut ökar trafiken med 4 gånger på
Gränsgatan relativt dagens flöden. De befintliga husen får upp till 7 dB högre dygnsekvivalent
nivå. Ökningen är så pass stor att man bör undersöka husens fasadisolering och vid behov erbjuda
någon form av fönsteråtgärder för att riktvärden inomhus ej ska överskridas.
I övriga delar medför planförslaget en ökning av ljudnivåerna med 0 – 3 dB. Längs Knut
Hellbergsgatan ökar nivån med ca 3 dB vilket är en precis märkbar ökning.

Figur 2. Ljudnivåökning, planförslag - nollalternativ

8

Kommentarer
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8.1 Dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad (bilaga 2 – 3)
I stora delar av planområdet klaras gällande riktvärden för ekvivalent ljudnivå. Fasader mot
kringliggande gator (Munktellsgatan, Gränsgatan, Knut Hellbergsgatan och Elenorgatan) exponeras
för ljudnivåer över riktvärdet 55 dBA. I de mest utsatta lägena är nivån 60 dBA. Där 55 dBA
överskrids kan husen planeras med genomgående lägenheter så att minst hälften av
boningsrummen ligger mot gården. Det finns goda förutsättningar för en sådan lägenhetsplanering.
Fasader mot gård exponeras för ljudnivåer under 50 dBA, i många lägen även under 45 dBA.
Tre hus i kvarter I, närmast Gränsgatan, exponeras för ljudnivåer över 55 dBA och med den
föreslagna lägenhetsindelningen har några lägenheter (ca 25 st) ej tillgång till tyst eller ljuddämpad
sida. Man kan dock skapa en ljuddämpad sida med delvis inglasning av balkongerna.
Boverkets avstegsfall kan därmed innehållas.
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Ljudnivåer vid den södra fasaden på delområde H, som innehåller äldreboende och förskola,
tangerar som mest riktvärdet 55 dBA. Större delen klarar dock riktvärdet och det bör därför gå att
undvika att lägga störningskänsliga utrymmen mot de mest exponerade fasaddelarna. Förskolans
gård får ljudnivåer väl under riktvärdena.
8.2 Maximal ljudnivå vid uteplats (bilaga 4 – 5)
Den maximala ljudnivån uppgår till ca 85 dBA vid de mest exponerade fasaderna. Balkonger mot
gator exponeras för ljudnivåer över riktvärdet. På gårdarna finns dock ytor för enskilda och
gemensamma uteplatser där riktvärdet 70 dBA innehålls. Många av gatorna i området har relativt
låg trafikmängd och låg andel tung trafik. Antalet överskridanden blir därför litet.
8.3 Ljud från OKQ8 och återvinningsstationen (bilaga 6 – 8)
Verksamheten på OKQ8 innehåller Naturvårdsverkets allmänna råd för externt industribuller. Om
det förekommer tung biltrafik på stationens baksida (vid återvinningsstationen) under nattperioden
finns det risk att riktvärdet för maxnivån överskrids men det är ingenting som bör inträffa
regelbundet. Ljudnivåerna från fordon inom bensinstationens område är lägre än ljudet från fordon
på Eleonoragatan.
Inga beräkningar har gjorts för ljudet från återvinningsstation. Av erfarenhet vet man att
återvinning, framförallt av glas, kan ge upphov till höga maximala ljudnivåer när det slängs flaskor
i behållarna och när behållarna töms. Tömning av behållare sker enbart dagtid. Normalt slängs glas
under dag- och kvällsperioden. Om privatpersoner slänger glas under nattperioden kommer
riktvärdet för maxnivåer från externt industribuller att överskridas vid fasader mot Eleonorgatan
med uppskattningsvis 5 – 10 dB. Detta är inget som brukar inträffa regelbundet och någon risk för
att riktvärden rörande buller inomhus överskrids finns ej.
8.4 Övrigt industribuller
Vid projektering av serviceinrättningar som dagligvaruhandel, kemtvätt mm måste man säkerställa
att utvändiga installationer inte alstrar ljud som överskrider Naturvårdsverkets allmänna råd för
externt industribuller. Detta gäller även ventilationen på bostadshusen.
8.5 Ljudnivåer inomhus
Fasader mot trafikerade gator exponeras för trafikbuller, i vissa lägen är maxnivåerna tämligen
höga, över 85 dB. Detta kommer att ställa stora krav på god ljudisolering hos de planerade
byggnaderna. I exponerade lägen är det en fördel om fönsterytan kan hållas nere och att man
undviker fönsterdörrar då dessa har generellt sämre ljudisolering än vanliga fönster.
8.6 Byggbuller
Under anläggningsskedet kommer närliggande bostäder exponeras för byggbuller. Beroende på
marktyp kan även vibrationer och stomljud uppkomma. En särskild utredning bör göras rörande
detta. Det är exploatörens och entreprenörens gemensamma ansvar att säkerställa att närboende inte
exponeras för onödiga störningar från byggverksamheten.
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Sammanfattning
I Fastighets AB L E Lundbergs markinnehav ingår de centrala fastigheterna
Kv Nätet 4 & 5 i Eskilstuna (ca 60 000 kvm), som har varit i företagets ägo
sedan år 1995. Just nu pågår ett detaljplanearbete för fastigheterna med sikte på
ett samråd i början av år 2013. Planen innehåller ca 1 000 lägenheter fördelat på
punkt- och lamellhus. I och med att strukturen för området nu har landat föreligger ett behov av bland annat en dagvattenutredning för området.
Inom området har industriell verksamhet pågått från 1920-talet in på 1990-talet.
Idag är området utan byggnader men med mycket hårdgjorda ytor. Den nya
planen omfattar nio kvarter, däribland skall ett äldreboende, en förskola och
blandad butikverksamhet innefattas. Parkeringsplatser kommer att placeras
längs gator mellan kvarteren samt i källarplan under sju av de nio kvarteren.
Idag består översta marklagret av fyllnadsmassor från tidigare industriverksamhet, främst sand och grus med visst inslag av slagg. Fyllnadsmassorna går ner
till i genomsnitt 1,5 m. Undersökningar av fyllnadsmassor visar bland annat
förhöjda halter över framtagna platsspecifika riktvärden och MKM av PAH:er,
metaller, bensen och aromater. I det naturligt underliggande materialet har inga
förhöjda halter av föroreningsämnen påträffats.
Den nya planen för området kommer förmodligen innebära mer hårdgjorda ytor.
Det är dock okänt exakt hur stor yta som faktiskt är hårdgjord inom området
idag. Dagvattenhanteringen kommer bli mer kontrollerad inom området, genom
att magasin skapas och bräddningssystem till det kommunala dagvattennätet
anläggs. Det kommer även skapas grönytor med goda möjligheter till magasinering och rening av dagvatten.
Förslag på principiella åtgärder för dagvattenhantering i Kvarteret Nätet 4 och 5
är;
 Gröna tak och ”inerta material”
 Genomsläppliga (porösa) hårdgjorda ytor
 Skelettjord och andra utjämningsmagasin under mark
 Biofilter (”rain gardens”)
 Svackdiken/öppna avvattningsstråk
I kvarter B och E rekommenderas öppen dagvattenhantering i form av torra
dammar med anpassad flora som höjer rekreationsvärdet inom området.
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1. Bakgrund
I Fastighets AB L E Lundbergs markinnehav ingår de centrala fastigheterna
Kv Nätet 4 & 5 i Eskilstuna (ca 60 000 kvm), som har varit i företagets ägo
sedan år 1995. Just nu pågår ett detaljplanearbete för fastigheterna med sikte på
ett samråd i början av år 2013. Planen innehåller ca 1 000 lägenheter fördelat på
punkt- och lamellhus. I och med att strukturen för området nu har landat föreligger ett behov av bland annat en dagvattenutredning för området.
Lundbergs planerar att färdigställa en detaljplan för att sedan sälja delar av marken. Tidsplan och i vilken ordning området kommer att bebyggas kan variera
och beror till stor del på slutexploatör och rådande markförhållanden.
1.1.

Beskrivning av uppdraget

Utredningen ska ligga till grund för detaljplaneläggning av området
Kv. Nätet 4 & 5 och:
1. Omfatta detaljplaneområdet.
2. Beskriva områdets markanvändning, topografi, avrinning och avledning
av dagvatten.
3. Redovisa planerad bebyggelse och dess påverkan på dagvatten situationen.
4. Redovisa beräkningar av dagvattenflöden och föroreningar.
5. Upprätta en målbeskrivning (kravspecifikation) för dagvattenhanteringen i området.
6. Redovisa effekter/risker av planen på vattenkvaliteten i recipienten
Eskilstunaån och fastställda miljökvalitetsnormer för vatten.
7. Redovisa konkreta förslag på hantering av dagvatten, inkl. kapacitetsbehov.
Höjder redovisas i rapporten genomgående i höjdsystemet RH2000.

2. Områdesbeskrivning
Utredningsområdet ligger relativt centralt i Eskilstuna, endast två kvarter norr
om Eskilstunaån, i höjd med Strömsholmen (figur 1). Området är ca 60 ha stort
och angränsar i öster och väster till industriområden och i norr och söder till
bostadsområden.
Inom området har industriell verksamhet pågått från 1920-talet in på 1990-talet.
Fram till tidigt 1970-tal bedrevs gjuteriverksamhet på fastigheten (västra delen)
därefter användes lokalerna till montering av traktorer fram till slutet av 1980talet som följdes av en period med diverse småindustrier på området. Idag är
området utan byggnader men med mycket hårdgjorda ytor, där växtlighet har
trängt igenom i omfattande utsträckning (figur 2).
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Figur 1. Utredningsområde för planområdet Kvarteret Nätet 4 och 5 i centrala
Eskilstuna.

Figur 2. Växtlighet har trängt igenom hårdgjorda ytor inom utredningsområdet.

Den nya planen omfattar ca 1 000 lägenheter i nio kvarter, däribland skall ett
äldreboende, en förskola och blandad butikverksamhet innefattas. Parkeringsplatser kommer att placeras längs gator mellan kvarteren samt på kvartersmark i
garage med överbyggd gård.
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3. Nulägesbeskrivning och förutsättningar
3.1.

Markförhållanden

Utredningsområdet är relativt plant, marknivån varierar mellan + 10 m och
+ 11 m. Översta marklagret består av fyllnadsmassor från tidigare industriverksamhet, främst sand, grus och visst inslag av slagg. Fyllnadsmassorna går ner
till i genomsnitt 1,5 m. Undantag finns där fyllnadsmassor påträffats på ett
större djup. Under fyllnadslagret är det ett lager med glacial och post glacial
lera (figur 3.)med en generell mäktighet på ca 10 m ovan morän och berg.1

Figur 3. Utredningsområdet är täckt med fyllnadsmassor till ca 1,5 meters
djup, ovan glacial och post glacial lera. Bilden är ett utsnitt från SGU:s jordartskarta.

3.1.1. Markföroreningar
Undersökningar av fyllnadsmassor visar bland annat att rivningsmassor från
gjuteriet kvarlämnades inom gjuteribyggnaden, under mark. Enligt tidigare
undersökningar gjorda av WSP 1 kan det inte heller uteslutas att rivningsrester
från övriga industribyggnader kvarlämnades.
Förhöjda halter över framtagna platsspecifika riktvärden och MKM av PAH:er,
metaller, bensen och aromater påträffades i fyllnadsjorden inom utredningsområdet. I det naturligt underliggande materialet påträffades inga förhöjda halter av
föroreningsämnen1.
I Rapport Nätet 4 och 5, Eskilstuna kommun, Kompletterande miljöteknisk
markprovtagning från WSP, 2011, presenteras analyserna från jordprovtagning-

1

Nätet 4 och 5, Eskilstuna kommun; Kompletterande miljöteknisk markprovtagning.
2011, WSP.
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en. På ett flertal provpunkter uppmäts förhöjda halter över framtagna platsspecifika riktvärden för bostad (PSRV KM) och MKM.
3.2.

Grundvatten

Markvatten (grundvatten) i fyllnadsmaterialet har påträffats vid 0,7 och 0,9 m
djup. Från grundvattenmagasinet under leran finns inga kända provtagningar
utförda. Utifrån fem stycken provtagningspunkter (i fyllningsmaterialet) inom
utredningsområdet analyserades endast 4 prov på grund av att tillrinningsvolymen till provrören var så pass låg. Markvattnet i fyllnadslagret visade på förhöjda halter av zink, nickel, koppar, kobolt och arsenik samt tyngre alifater och
klorerande ämnen. 2
3.3.

Ytvatten och dagvatten

Närmast belägna ytvattenförekomst är Eskilstunaån, två kvarter söder om utredningsområdet. Eskilstunaån är ett reglerat vattendrag som avvattnar Hjälmaren till Mälaren. Ån rinner 37 km genom ett relativt flackt jordbrukslandskap,
och genom centrala Eskilstuna med en total fallhöjd på 20 m.3
Dagvattenledningar finns runt utredningsområdet och ledningssystemet mynnar
i Eskilstunaån. Idag finns det inga dagvattenledningar inom området med undantag för en kortare servisledning som går in i området i dess södra del. När
industriell verksamhet drevs på området avvattnades den västra delen till ledningar i Munktellsgatan och vidare i ett internt ledningsnät för ett större industriområde väster om utredningsområdet. Centrala och östra delen avvattnades
genom en kombinerad ledning till kommunala ledningar i Gränsgatan, söder om
området. Idag kan det antas att en stor del av dagvattnet på området infiltrerar
ner i fyllnadsmassorna och sedan rör sig horisontellt genom dessa mot ledningsgravar och dagvattenledningar i de angränsande gatorna.
I områdets nordvästra hörn finns idag en kommunal huvudledning för dagvatten
med anslutningspunkter som ligger runt + 9,0 m, ca 2 m under nuvarande marknivå, vattnets leds i nordvästlig riktning på Munktellsgatan. Söder om området
vid korsningen Gränsgatan/Bryggaregatan finns anslutningspunkter runt + 7,7–
7,9 m, också det ca 2 m under nuvarande markyta, som leder vattnet söder ut på
Bryggaregatan. Vid områdets sydvästra del finns en anslutningspunkt på
+ 8,6 m i Munktellsgatan, till kommunal huvudledning, ca 2,2 m under nuvarande markyta, vattnet leds i sydostlig riktning i Västra Storgatan. Längsmed
områdets östra sida finns det kommunala huvudledningar för dagvatten som
leder vattnet i sydlig riktning i Elenoragatan, + 8,5 m i norra delen och +7,7 m i
södra änden, ca 1,5 respektive 2,4 m under nuvarande markyta.

2

Nätet 4 och 5, Eskilstuna kommun; Kompletterande miljöteknisk markprovtagning.
2011, WSP.
3

Detaljerad översvämningskarta för Eskilstunaån. Ett projekt inom KRIS-GIS. 2005.
SMHI Hydrologi. Rapportnr. 98, 2005.
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4. Målbeskrivning
I det här avsnittet beskrivs kommunens ambitioner för dagvattenhantering. Eftersom det inte finns en färdig dagvattenstrategi för Eskilstuna så är syftet med
detta avsnitt att ge förslag på riktlinjer för dagvattenhanteringen i området utifrån det påbörjade artbetet med dagvattenstrategi i kommunen, gällande lagstiftning, de kvalitetskrav som finns på dagvattnet för att skydda recipienten
Eskilstunaån och de effekter förändrat klimat kan få på dagvattenhanteringen.
4.1.

Kommunens strategier för dagvattenhantering

Eskilstuna kommun står i begrepp att ta fram en dagvattenstrategi för hela
kommunen. En dagvattenstrategi är ett bra redskap för kommunens tjänstemän
då den underlättar hanteringen av dagvattenfrågor i detaljplaner, bygglov,
kommunala fastigheter mm. I ett förslag till Översiktplan har följande ställningstaganden tagits fram gällande dagvattenhantering i Eskilstuna;


Att på översiktlig nivå i stadslandskapet skapa en struktur för öppen
hantering av dagvatten genom att reservera låglänta områden och
möjliga avrinningsvägar i ett sammanhängande system, och med grund
i detta bygga ett system av "trösklar", där vattnet bromsas upp och fördröjs på sin väg mot utflödet i recipienten.



Förorenat dagvatten från trafikytor ska särskiljas från det rena från
tak, gång- och cykelbanor, torg med mera. Inom områden med kombinerat avloppssystem ska så långt möjligt bevaras icke hårdgjorda ytor.



I samband med nybyggnation ska huvudprincipen vara, att avrinningen
efter exploatering inte ska överstiga den naturliga, alltså den som
fanns före exploatering och hårdgörning av mark.



Vid detaljplanläggning för nybyggnation ska tidigt i processen göras
en bedömning av naturliga avrinningsvägar inom och, särskilt, ut ur
området och så långt möjligt anpassa bebyggelsestrukturen efter
detta. Dessutom ska sekundära avrinningsvägar säkerställas.



I största möjliga utsträckning minska den volym dagvatten som måste
omhändertas genom att tillämpa LOD (lokalt omhändertagande av
dagvatten), bland annat föreskriva LOD på tomtmark.



Utforma fördröjningsanläggningar som dammar och våtmarker på ett
sådant sätt att de ger estetiska mervärden i stadsmiljön och så att de
samtidigt kan öka biologisk värden.

4.2.

Lagstiftning som rör dagvattenhantering

4.2.1. Miljöbalken och Plan- och Bygglagen
I plan- och bygglagen (PBL) kap. 2 beskrivs att utsläpp av dagvatten är en verksamhet som omfattas av Miljöbalkens allmänna hänsynsregler och vidare framgår att det är verksamhetsutövarens skyldighet att ha tillräcklig kunskap om
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verksamhetens miljöpåverkan och att iaktta de försiktighetsåtgärder som behövs.
Enligt kap. 9, §2 i Miljöbalken (MB) är dagvatten som avleds från ytor inom
detaljplan definierat som avloppsvatten (om det inte görs för en viss eller vissa
fastigheters räkning). I MB kap 9, 7§ finns den mer preciserade bestämmelsen
om hur utsläpp av avloppsvatten ska hanteras: ”Avloppsvatten skall avledas och
renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors
hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.”
Utsläpp av dagvatten får således inte ske utan förgående rening, såvida det ej är
uppenbart att utsläppet kommer att ger en obetydlig miljöpåverkan utan risk för
olägenhet för hälsa eller miljö.
En huvudprincip i Miljöbalken är den så kallade avvägningsregeln, d.v.s. att
miljönytta (skyddsåtgärder och resurshushållning) skall vägas mot vad som är
praktiskt/ekonomiskt möjligt och rimligt att åstadkomma. Med andra ord betyder det att dagvattenhanteringen bör anpassas efter varje planområdes platsspecifika förutsättningar och tas omhand på ett för området miljömässigt motiverat,
tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt sätt.

4.2.2. Miljökvalitetsnormer för vatten
Ramdirektivet för vatten, det så kallade vattendirektivet (2000/60/EU), trädde i
kraft år 2000 för att upprätta en ram för skydd av yt-, kust- och grundvatten
bland annat med syftet att minska förorening (www.vattendirektivet.se).
I Sverige genomförs Vattendirektivet genom tillämpning av miljökvalitetsnormer (MKN) som är juridiskt bindande styrmedel i EU:s medlemstater. Målet är
att samtliga vattenförekomster i landet skall uppnå god ekologisk och kemisk
status genom åtgärdsprogram som till bland annat fokuserar på åtgärder kring
avlopp och dagvattenhantering. Det har under de senaste åren utkristalliserats en
juridisk praxis4 att MKN för kemisk status för ytvatten är s.k. gränsvärdesnormer (i analogi med gränsvärden för luft), medan MKN för ekologisk status för
ytvatten är en s.k. övrig norm, eller målsättningsnorm, där rimlighetsavvägningar ska göras på samma sätt som vid övrig prövning enligt MB.
Miljökvalitetsnormer, upprättade enligt 5 kap 3§ miljöbalken, skall också följas
vid detaljplanering (PBL 2 kap. 1§). Miljökvalitetsnormer för vatten är ett
mycket viktigt redskap för att komma tillrätta med situationer där föroreningskällor bidrar till en oacceptabel miljö i vatten.
4.3.

Skydd av ytvatten

Eskilstunaån är klassad till måttlig ekologisk status på grund av övergödning,
morfologiska förändringar och kontinuitetsförändringar. Kravet är att miljökvalitetsnormen ”God ekologisk status” skall vara uppnådd senast år 2021. Vattendraget uppnår inte ”God kemisk status”, vilket ska vara uppnått senast år 2015,
4

Det finns också angivet i Naturvårdsverkets ”Vägledning om tillämpning av miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten inom tillsynsarbetet” (2011-04-29)
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med undantag för tributyltenn-föreningar. Respektive status skall uppnås inom
angiven tid och ingen förändring som riskerar att förhindra eller försvåra detta
får vidtas. Inte heller får verksamheter medges som bidrar till att försämra status
hos vattenförekomster som klassats med tillräckligt god status.
För Eskilstunaån innebär det utifrån beslutad miljökvalitetsnorm att belastningen av övergödande ämnen (fosfor och kväve) i första hand måste minska samtidigt som övrig miljöpåverkan inte får öka. Dagvattenhanteringen inom
planområdet bör därför planeras så att ytan inte bidrar med mer näringsämnen
och föroreningar än i dagsläget.
4.4.

Skydd av grundvatten

Då utredningsområdet ligger på ett mäktigt lager av lera (10 m) bedöms inte den
nya användningen av området påverka grundvattentäkten negativt. Det förorenade fyllnadsmaterial som idag finns på området planeras schaktas bort vid
anläggandet av nya byggnader, vilket minskar risker för förorening av markvatten och grundvattenmagasinet under lagret av lera.
4.5.

Klimatförändringar

Den globala uppvärmning som bedöms bli effekten av ökade koldioxidhalter i
atmosfären, har på senare år lett till intensiv forskning om de effekter som klimatförändringar kommer att ge. I Sverige har SMHI uppdraget att bryta ner de
globala klimatmodellerna till nationella och regionala prognosmodeller för förändringar av temperatur, nederbörd, avdunstning etc.
Sjön Hjälmaren avvattnas genom Eskilstunaån och dess avrinningsområde är
drygt 4000 km2 stort5. Vid kraftiga nederbördsmängder kan det stora avrinningsområdet innebära extremt höga flöden i ån.
Mälaren påverkar också Eskilstunaåns flöde och kan vid extremsituationer orsaka mycket höga vattennivåer i ån på grund av en dämmande effekt. Mälaren
har varit reglerad sedan 1940-talet och under senare år har flera extrem situationer uppstått med risk för översvämningar. Den mest extrema uppstod år 2000
då det var nära att Stockholms tunnelbanesystem översvämmades. Just nu förbereds för en ombyggnation av Slussen i Stockholm, för att öka utsläppskapaciteten från ca 800 m3/s till ca 1 800 m3/s, vilket bedöms minska
riskerna för översvämning runt om Mälaren. Tillsammans med ombyggnationen
av Slussen kommer även regleringen av Mälaren justeras. Den nya regleringen
kommer att innebära större variationer mellan årstiderna jämfört med den nuvarande regleringen som har haft som syfte att minska årstidsvariationer och
jämna ut nivåerna.
Trots ökad kapacitet i utsläppsvolymer ökar risken för höga flöden i och med ett
tätare intervall av extrema nederbördsmängder som antas med klimatförändringar. Utredningsområdet Kv. Nätet 4 & 5 ligger dock inte inom riskområden
för översvämning vid ett 100års-flöde eller beräknat högsta flöde (BHF) enligt

5

www.vattenmyndigheterna.se/Sv/norra-ostersjon/
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beräkningar från SMHI år 20026. Det är inte känt hur högt (cm) vattnet stiger
vid 100-årsflöde och därför går det inte att säga hur dagvattensystemet påverkas
och hur områdets avrinning genom det skulle påverkas. Om vattennivån i
Eskilstunaån kan riskera att stiga så högt att dagvattensystemet däms och bortledning av dagvatten från utredningsområdet försvåras, så behöver dimensioneringen för avledningen av överskottsvatten från området ta höjd för detta samt
för förändrade nederbördssituationer som prognistiseras med ett förändrat klimat.
Vid dimensioneringsberäkningar för dagvattenledningar, utjämningsmagasin
m.m. samband med projektering behöver den nya litteratur som finns användas,
bl.a. Svenskt Vattens publikation P104 och P90 (under revidering, ny utgåva
planeras under 2013).
4.6.








Förslag på riktlinjer för dagvattenhanteringen
Belastningen av näringsämnen och föroreningar ska inte öka utan bör
helst totalt sett minska från utredningsområdet (skydd av Eskilstunaån).
Lokalt omhändertagande av dagvatten ska tillämpas.
”Rent” dagvatten (ex. från takytor) ska separeras från förorenat dagvatten (ex. från körbanor).
Avrinningen ska inte öka efter nyexploatering.
Dagvattensystem ska utformas så att anläggningar inte riskerar att översvämmas eller att erosionsskador uppstår.
Naturliga låglänta områden ska reserveras för dagvattenhantering, ex.
fördröjningsdammar som kan ge estetiskt mervärde i bostadsmiljön.
Vid detaljutformning av dagvattensystemet ska dimensioneringsanvisningar som tar höjd för effekter av framtida klimatförändringar användas.

5. Planens konsekvenser för vattenförhållanden
5.1.

Planbeskrivning

Totalt planeras det för ca 1 000 nya lägenheter, i varierande storlekar, och husen
kommer att vara mellan fyra och nio våningar höga. Kvarter G kommer i entréplan att bestå av dagligvaruhandel, butiker och uthyrningslokaler med lägenheter ovanpå. Kvarter H kommer att omfatta äldreboende och barnomsorg. Övriga
kvarter kommer endast att bestå av bostadshus med lägenheter (figur 4).
Med undantag för kvarter E och H kommer kvarteren att ha parkeringsplatser
under eller i marknivåplan. Parkeringsplatser kommer även placeras längsmed
de bilanpassade vägarna inom området. Vägarna mellan kvarter H och E respektive B kommer endast vara anpassade för gång- och cykeltrafik.

6

SMHI (2002) Yacoub m.fl. Detaljerad översvämningskarta för Eskilstunaån. Ett projekt inom KRIS-GIS.
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I det sydvästra hörnet av utredningsområdet planeras det för ett mindre torg.
Två större grönområden planeras i kvarter E och B.

Figur 4. Planbeskrivning för utredningsområdet. Karta från Tengboms arkitekter.

5.2.

Grundvatten

Det mäktiga lagret av lera under fyllnadsmassorna skyddar underliggande vattenmagasin mot förorenande ämnen från utredningsområdet.
Det ytliga grundvatten som påträffats på 0,7-0,9 m djup i fyllnadsmaterialet är
idag förorenat7. Det ytliga grundvatten som kommer att bildas inom området
kommer sannolikt att i stor utsträckning avledas via ledningsgravar/dagvattenledningar mot ån och kommer i liten utsträckning att påverka djupare liggande grundvatten. Med tanke på att detta vatten kommer att röra sig
mot ån är det viktigt att vatten som avleds inte innehåller föroreningar från förorenade massor. WSP har för området, tagit fram platsspecifika riktvärden för
föroreningsämnen för bostadsändamål8. Riktvärdena ligger på en nivå som bedöms klara kraven för utsläpp till Eskilstunaån enligt miljökonsekvensnormerna..
5.3.

Ytvatten och dagvatten

Den nya planen för området kommer förmodligen innebära mer hårdgjorda ytor.
Det är dock okänt exakt hur stor yta som faktiskt är hårdgjord inom området
7

Nätet 4 och 5, Eskilstuna kommun; Kompletterande miljöteknisk markprovtagning.
2011, WSP.
8

Nätet 4 och 5, Eskilstuna kommun; Kompletterande miljöteknisk markprovtagning.
Dagvattenutredning för Kvarteret Nätet 4 och 5 i Eskilstuna, underlag för detaljplan.
WRS Uppsala AB. Granskningshandling 2012-11-28
Sid 12 (25)

idag. Dagvattenhanteringen kommer bli mer kontrollerad inom området, genom
att magasin skapas och bräddningssystem till det kommunala dagvattennätet
anläggs. Det kommer även att skapas grönytor med goda möjligheter till magasinering och rening av dagvatten.
I tabell 1 och 2 presenteras beräknade flöden och halter av näringsämnen och
tungmetaller från området vid olika typer av markanvändning. En jämförelse
görs mellan belastning från ett generellt flerfamiljshusområde och en jordbruksmark, vilket var den tidigare brukningen av platsen. Det antas en högre
avrinningskoefficient från området med bostadshus vilket, tillsammans med
högre mänsklig belastning, naturligt leder till högre belastning av förorenande
ämnen.
Tabell 1. Avrinningsvolym och mängder fosfor och kväve som avrinnger från
utredningsområdet vid olika markanvändning, jordbruksmark och område
med flerfamiljshus utan LOD, per år (källa Storm Tac)
Markanvändning

Area

Avr.
Koeff.

Red.
Are

Flöde

P

N

ha

-

ha

(m3/år)

kg/år

kg/år

Jordbruksmark

60,0

0,26

15,6

87 800

19,3

465,5

Flerfamiljshusområde

60,0

0,45

27,0

152 000

45,6

243,2

De data som används i Storm Tac ger dock en underskattning av transporten av
fosfor från åkermark. Med en schablonavrinning av fosfor på 0,5 kg/ha år, vilket är ett troligare värde under de lokala förhållanden, blir den totala mängden
fosfor ca 30 kg/år. Med detta mer troliga värde är skillnaden fortfarande markant mellan belastning på Eskilstunaån från jordbruksmark och ett flerfamiljshusområde med konventionell dagvattenhantering.
Med LOD bedöms avrinningsvolymer och mängder näringsämnen bli i nivå
med, eller lägre än, de från jordbruksmark. Undantaget är mängden kväve från
bostadsområdet med LOD som har potential att minska till ca en femtedel av
del från jordbruksmark.
Tabell 2. Beräknade tungmetallmängder som avrinner med dagvatten från
utredningsområdet vid olika markanvändning, jordbruksmark, flerfamiljshusområde utan LOD, per år
Markanvändning

Pb

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

Hg

kg/år

kg/år

kg/år

g/år

g/år

g/år

g/år

Jordbruksmark

0,790

1,2

1,8

8,8

88

44

0,4

Flerfamiljshusområde

2,3

4,6

15,2

106

1820

1370

3,8
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En utbyggnad av området innebär troligtvis en ökad belastning av tungmetaller
från området (beroende på hur mycket fyllnadslagret läcker idag). Även om
LOD kan binda många föroreningar är det viktigt att, välja rätt byggnadsmaterial för att minimera belastningen från det nya bostadsområdet på Eskilstunaån.
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6. Förslag på dagvattenhantering
6.1.

Förslag på prioriteringar för omhändertagande av
dagvatten

För att nå de mål för dagvattenhanteringen som beskrivits under avsnitt 4 så
förslås följande prioritetsordning för hantering av planområdets dagvatten;
Minimera andelen hårdgjorda ytor
Minska dagvattenavrinningen genom att minimera andelen hårdgjorda ytor.
Välj genomsläppliga material framför hårdgjorda. Anlägg ”gröna tak” som alternativ till vanliga tak där så är möjligt.
Källsortera dagvattnet
Undvik att leda rent dagvatten till ytor där det förorenas, eller där det blandas
med förorenat dagvatten.
Lokalt omhändertagande av dagvatten - LOD
Dagvatten från hårdgjorda ytor bör tas om hand så nära källan som möjligt innan överskottsvatten leds bort i ledningar. Detta kan ske genom flera olika metoder för lokalt omhändertagande.
Öppen avledning
Dagvatten som inte kan infiltreras eller omhändertas nära källan bör om möjligt
avledas i öppna avrinningsstråk. I dessa utjämnas avrinnande flöde under vattnets transport, samtidigt som en viss avskiljning av föroreningar sker.
Samlad fördröjning eller rening
Dagvatten som inte kan tas om hand närakällan kan också fördröjas och renas
genom anläggning av fördröjnings-/reningsanläggningar längre nedströms.
Öppna anläggningar är att föredra eftersom de både har en renande och fördröjande funktion samtidigt som de, rätt utformade och underhållna, är ett positivt
inslag i boendemiljön.
Avledning till recipient
Om det är uppenbart att dagvattnet inte är förorenat eller att det inte kommer att
orsaka skador eller problem på grund av höga flöden kan det avledas direkt till
recipient eller ett markområde via dagvattenledning eller öppet dike.
6.2.

Förslag på principiella åtgärder

Det är generellt sett önskvärt att dagvatten infiltreras för att minska kostnader
för avledning av dagvatten i rörsystem, men också för att bidra till grundvattenbildningen. I Kvarteret Nätet är infiltration av dagvatten till grundvattentäkt inte
aktuellt, dels då området ligger på ett mycket mäktigt och tätt lerlager och dels
då det ev. kan komma att finnas markföroreningar kvar i området. Ambitionen
för området bör istället vara att utjämna dagvattenflöden lokalt tillexempel med
gröna tak, uppbyggda markbäddar, anlaggad utjämningsmagasin i mark eller
”torra dammar” (dammar som fylls med vatten endast vid nederbörd/avsmältning) där dagvattenflöden kan utjämnas och föroreningar avskiljas.
Endast vid höga flöden leds överskottsvatten till det kommunala dagvattennätet.
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Nedan presenteras ett antal principer som förordas som dagvattenhantering i
Kvarteret Nätet 4 & 5.

6.2.1. Gröna tak och ”inerta material”
För bebyggelseområden är materialval för tak, fasader, armaturer etc. av mycket
stor betydelse för föroreningsbelastningen på dagvattnet. Koppartak och förzinkade räcken och armaturer är exempel på betydelsefulla källor till tungmetaller
som bör undvikas.
Det finns flera möjligheter att minska avrinningen från ett område och samtidigt
skapa en positiv effekt på dagvattenkvaliteten genom olika typer takmaterial.
Det finns material som har viss absorberande förmåga och ett annat alternativ är
att använda gröna tak.
Gröna tak är bevuxna tak som oftast planteras med Sedum spec. eller andra växter som är toleranta mot både vatten och torka. Ytterligare fördelarna med gröna
tak är att de förbättrar luftkvalitet och isolerar byggnaden mot både köld och
värme, vilket ger minskade driftkostnader. Gröna tak reducerar ”heat islandeffekten”, dvs. en ökning av lufttemperaturen i stadsmiljön samtidigt som de är
estetiskt tilltalande. Genom gröna tak skapas även ett habitat för djur och växter
som kan bidra till gröna korridorer för vissa arter. Nackdelar är höga konstruktionskostnader och att de endast är lämpliga för tak med små, eller helt utan
sluttningar (25–30 grader eller mindre). Det gäller även att anpassa övrigt
material, så som takbjälkar etc. för den högre belastningen som ett grönt tak
innebär. Om det finns utrymme på omgivande mark finns det ofta andra lösningar ur LOD synpunkt, som är mer kostnadseffektiva än gröna tak.

Figur 5. T.v. ett extensivt grönt tak i Stockholm (www.miljonytta.se). T.h.
variant av grönt tak över cykelställ, Oslo (foto WRS).

Tunna gröna tak (vanligast i Sverige) kan magasinera/uppehålla ca 50 % av
årsavrinningen vilket kan jämföras med standardtak som kan minska årsavrinningen med upp till 20 % beroende på takmaterial och avdunstning9.

6.2.2. Genomsläppliga (porösa) hårdgjorda ytor
Idag finns det många olika sätt att infiltrera regnvatten direkt i ytor som traditionellt varit ogenomträngliga. Det finns genomsläpplig asfalt och betong som
9

Hållbar dag- och dränvattenhantering, 2011, Svenskt Vatten. Publikation P105.
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kan ha samma trafikbelastning och användas som konventionell asfalt och betong. Materialen är dock ofta dyrare. Genomsläpplig asfalt och betong har en
stor kapacitet att infiltrera vatten om den anläggs på en tillräckligt tjock lager av
friktionsmaterial (grus/krossmaterial).
Sandning av gator vintertid ökar dock risken för igensättning av porerna i genomsläppliga ytor, vilket gjort att anläggningarna inte fått något stort genomslag i Sverige. Å andra sidan har det visat sig att snö på genomsläppliga ytor
brukar smälta tidigare än på ogenomträngliga ytor. Genomsläppliga ytor används bland annat i Norge vilket tyder på att det finns potential för tekniken
även i Sverige. Ny forskning från Luleå Universitet visar att permeabel asfalt
som underhålls genom vakuumsugning 1-2 gånger per år kan infiltrera ett 100årsregn med 10 minuters varaktighet och 85 % av ett 100-årsregn med
5 minuters varaktighet10.
Förutom asfalt och betong finns också genomsläppliga gatstenar, betonghålsten
och raster för att hantera dagvatten (figur 6). De är lämpliga för gång- och cykelvägar, parkering och gator med låg trafikbelastning och fartbegränsning.
Betonghålstenar och raster fungerar bäst för parkeringar och planteras med gräs
för att minska avrivningskoefficienten och värmeutveckling under sommaren.
Oljespill från bilmotorer som hamnar i ytan kan fastläggas och brytas ner av
markens mikroorganismer. Även tungmetaller och andra föroreningar kan fastläggas i markprofilen.

Figur 6. Exempel på genomsläppliga material för hårdgjorda ytor(källor a:
WRS Uppsala, b: www.fhwa.dot.gov, c och d: www.belgard.biz).

Genomsläppliga hårdgjorda ytor ska dock inte betraktas som åtgärder för att
hantera dagvatten från andra områden, utan bara för att lagra och behandla ytans
eget dagvatten. Alla genomsläpliga ytor är fortfarande oftast dyrare att anlägga
än deras konventionella motsvarighet, men oftast tar beräkningarna ingen hän-

10

Källa: www.dagvattenguiden.se 2012-10-30
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syn till att pengar kan sparas genom att man inte behöver bygga stora dagvattenmagasin och ledningsnät.
Samtliga hårdgjorda ytor inom kvarteren i utredningsområdet rekommenderas
anläggas med genomsläppliga hårda ytor.

6.2.3. Skelettjord och andra utjämningsmagasin under mark
När magasin placeras på ett tak (ex. garagetak), måste takkonstruktionen dimensioneras för att klara den högre lasten, vilket gäller innergårdarna i Kvarteret Nätet 4 & 5 som i de flesta fall kommer placeras ovan på garagetak (undantag Kv. E & H). Liknande fall finns i Norra Djurgårdsstaden där kapaciteten
anpassats för markbäddar med 0,8 m djup, huvudmaterial av pimpsten och en
total porvolym på ca 25 % där vatten kan infiltrera. En gräsyta bör ha minimum
15 cm matjord för att erhålla en god infiltration och upprätta en bra växtmiljö
med en kapacitet om 25 % porvolym11.
Med begreppet ”skelettjord” menas perkolationsmagasin som byggs bredvid
gator och andra hårdgjorda ytor för att infiltrera och rena dagvatten lokalt. Magasinen planteras vanligen med träd. Rening av dagvatten sker genom filtration,
sorbtion och kemisk bindning av föroreningar i marken. Näringsämnen som
kväve, fosfor och kalium i dagvatten kommer träden till godo. Skelettjordmagasinen fungerar ungefär som en markbädd, med fördelningsledning, dränledning
och en bräddanslutning till det konventionella dagvattennätverket.
Markbädden konstrueras av ett 60-80 cm tjock lager av bergkross (makadam
100-150 mm). Bergkrossen täcks sedan av växtjord som spolas ner i krossen.
Denna procedur upprepas tills skelettet är mättat med växtjord. Därefter läggs
ett luftigt bärlager (makadam 32-90 mm) och på detta slutligen växtjorden som
dagvattnet ska infiltrera i och där rötterna ska trivas. En geotextil kan användas
under skelettet som materialskiljande lager samt som skydd för exempelvis
grundvattnet eller underliggande om skelettjorden anläggs ovan på ett garagetak. Bärlagret kan också behöva skyddas och då kan en geotextil användas för
att undvika igensättning. En skelettjord har traditionellt en porvolym på ca 2530%12
Skelettjordsmagasin har använts med stor framgång i Hammarby Sjöstad och
anläggs nu även i Norra Djurgårdstaden i Stockholm. Effektiviteten i anläggningen i Hammarby Sjöstad utvärderades i en utredning av Stockholm Vatten
200513. Utredningen visade att den undersökta skelettjordsanläggningen är ett
utmärkt sätt att ta hand om dagvatten från gatumark när kringliggande mark
måste hårdgöras. Istället för att vattnet leddes bort från dess naturliga kretslopp
togs det omhand lokalt och kom exempelvis träden till godo. Rapporten berättar
att vid de flesta regntillfällena kunde inget flöde registreras i dränledningen.

11

Hållbar dag- och dränvattenhantering, 2011, Svenskt Vatten. Publikation P105.

12

Växtbäddar för stadsträd i Stockholm, en handbok. 2008. Trafikkontoret Stockholms
Stad. FK080204
13

Skelettjord – att hantera trafikdagvatten i stadsmiljö, 2005, Alm, H. Svenskt Vatten.
Rapportnummer 2005 – 24.
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Det fanns också indikationer på att träden i skelettjordmagasinen trivdes bättre
än andra träd i stadsmiljön på grund av ett högre tillflöde av näringsämnen och
mer syre i den porösa marken.
Skelettjordsmagasin rekommenderas som växtbädd där växtlighet planeras
inom utredningsområdet.

6.2.4. Biofilter (”rain gardens”)
Biofilter är än så länge en ovanlig teknik i Sverige, men de är vanligare ibland
annat USA, för att lokalt kunna öka dagvattnets uppehållstid och kvalitet. Biofilter byggs på ett tjockt lager av väldränerat friktionsmaterial för att kunna magasinera och avleda stora nederbördsmängder. De anläggs med vegetation som
trivs i fuktig miljö för att infiltrera vatten och att sedimentera partiklar och föroreningar.

14

Figur 7. Färdigt biofilter bredvid en villa i USA

Biofilter bör anläggas minst 3 meter från byggnader för att förhindra att regnvatten tränger ner i källare. Biofilter är välfungerande och ofta vackra åtgärder
för att minska dagvattenvolymen och öka vattenkvaliteten. De kan hantera stora
nederbördsmängder men lämpar sig bäst för att behandla dagvatten från tak och
små områden som uppfarter och parkeringar. I USA utformas de normalt för att
kunna hantera 25 mm regn, utan utflöde till dagvattenledningar. Traditionellt
har de en storlek motsvarande en sjättedel av den hårdgjorda ytan, ett genomsnittligt djup på 15 cm och ska kunna infiltrera maxvolymen på 24 timmar. För
stora tak rekommenderas det att man anlägger flera små biofilter, exempelvis
vid varje utlopp, i stället för en stor för att inte behöva leda samman allt takvatten.

14

www.prairiefirenewspaper.com
Dagvattenutredning för Kvarteret Nätet 4 och 5 i Eskilstuna, underlag för detaljplan.
WRS Uppsala AB. Granskningshandling 2012-11-28
Sid 19 (25)

6.2.5. Svackdiken/öppna avvattningsstråk
Öppna avvattningsstråk kan utformas som grässvackor men även med inslag av
andra växtslag och större stenar, för att höja rekreationsvärdet. Det är viktigt att
utforma dem så att skötsel underlättas och minimeras. Så kallade ”torra dammar” utformas så att de är anpassade till miljön både som vattenfyllda och torrlagda. Dessa ytor kan även omfattas av stresståliga växter i form av olika typer
av gräs och buskar som dels renar dagvattnet och höjer rekreationsvärdet.
Svackdiken är lämpliga längs med vägar och kan enkelt förses med ett bräddavlopp, se figur 8.

Figur 8. Beskrivning av ett svackdike av typ ”Veklip”.

Figur 9. t.v. öppet vattenstråk t.h. svackdike

Kantstenar bör undvikas längsmed vägar så att vattnet lätt kan ledas till grönytor. Gröna ytor bör eftersträvas längsmed både bilvägar och gång- och cykelvägar (GC). Dessa ytor kan byggas upp med dräneringsstråk/svackdike så att vattnet lätt kan infiltrera och magasineras på plats men vid höga flöden, genom
bräddningsmöjligheter ledas till kommunalt dagvattennät.
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Längsmed gång- och cykelvägar i området rekommenderas att svackdiken anläggs för att ta hand om nederbörd som faller på vägen och även smältvatten
som ansamlats i form av snö längs sidorna under vintern
6.3.

Åtgärder per kvarter

Kapaciteten för den lokala dagvattenhantering är beräknat utifrån ett nederbördstillfälle på 10 mm, vilket inbegriper 70-80 % av årsnederbörden. Det är en
volym som ungefär motsvarar ett 5-årsregn med 10 minuters varaktighet.
För samtliga kvarter krävs att den lokala dagvattenhanteringen är kopplad till
det kommunala ledningsnätet så att dagvatten vid höga flöden kan bräddas och
ledas bort via kommunala ledningar. Lägre tak exempelvis över soprum, ev.
cykelparkering och liknande bör förses med gröna tak med kapacitet att omhänderta 50 % av årsavrinningen på ytan.
Privata grönytor bör anläggas med genomsläppligt material med någon form av
magasin under och möjlighet till avledning. Denna kapacitet har ej tagits med i
beräkningarna nedan.
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Total yta
Allmän grön yta
Volym, 10 mm
regn*
Minsta profildjup
för att magasinera
10 mm regn**
Ytbehov för
magasin
V gröna tak kan
magasinera***
Dagvattenledningdjup fr. bef.
markyta
Närmaste anslutning till dagvattennät

enhet

Kvarter A

Kvarter B

Kvarter C

Kvarter D

Kvarter E

Kvarter F

Kvarter G

Kvarter H

Kvarter I

m2

4200

7 300

5 800

4 000

6 900

5 700

5 200

3 200

6 400

380

1 100

450

220

2 300

440

600

180

1 300

m

30

60

45

29

62

44

39

22

54

m

0,3-0,35

0,2-0,5
(50/50)

0,4

0,5

0,2-0,5 (50/50)

0,4

0,25-0,3

0,5

0,15

m2

380

450

220

600

180

1 300

0,39

0,45

0,4

220 (öppen
LOD)
0

440

m3

220 (öppen
LOD)
0,3

0,45

0

m

Ca 2

Ca 1,5

1,5

2,2

2

2,4

2,5

4,8 (antagit 50 %
gröna tak)
2

5,3 (antagit 50 %
gröna tak)
2,5

Munktells
gatan/
Knut Hellbergsgata

Knut Hellbergsgata

ElenorGatan

Munktellsgatan

Gränsgatan/
Bryggaregatan

Elenorgatan

Munktellsgatan

Gränsgatan/
Bryggaregatan

Elenorgatan

Liten grönyta
som kräver
ett större djup
på markbädden för att
klara LOD
om 10 mm.

Antaget torr damm
el. liknande öppen
lösning, dit bör allt
dagvatten från
kvarteret ledas.
Svakdike rekommenderas längs
med GC-väg.
Mindre träd kan
med fördel sättas i
skelettjordsbäddar
på innergården.

Innergården en
våning över
markplan.

Byggnader om max 4
våningar kan med
fördel anläggas med
gröna tak exempel
finns i Norra Djurgårdsstaden. Grönyta
bör kreativt anpassas
efter dess brukare
(serviceboende/förskola).

Byggnader med 4
våningar kan med
fördel anläggas med
gröna tak exempel
finns i Norra Djurgårdsstaden. Större
delen av grönytan
ligger söder om
kvarteret och kan
anläggas med
stresståliga växter
som även höjer
rekreationsvärdet.

2

m

3

Kommentar

Antaget torr
damm el. liknande öppen
lösning, dit bör
allt dagvatten
från kvarteret
ledas. Svakdike
rekommenderas
längs med GCväg.

* Enligt Beräkningar för ett 5årsregn enligt P90 med z-värde 18, antaget att halva nederbördsvolymen som faller på takytor avrinner ut mot omgivande ytor.
**Antaget att markbädden har 25 % hålrum.
*** Volym gröna tak kan magasinera, antagit gröna tak på lägre tak ex. på soprum och cykelparkering.
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6.4.

Åtgärder per gata

Ytorna i tabell 3 inkluderar takytor närmast respektive gata som antas slutta mot
gatan och avleda vattnet i dess riktning. Alla parkeringsytor rekommenderas
anläggas med hålad yta, med en kapacitet att infiltrerar 30-40 % av nederbörden
övrigt vatten leds ner i dagvattenbrunnar. Anslutande dagvattenbrunnar kan
anläggas enligt beskrivningar i P10515. Vattnet ska i första hand ledas till ett
utjämningsmagasin (ex. växtbädd) och i andra hand, vid mycket höga flöden,
genom ett bräddavlopp till kommunalt ledningsnät. Antal träd på respektive
gata bör anpassas efter ytbehov (rotzon och trädkrona). Ett medelstort träd tar i
genomsnitt upp 2,4 m3 per månad (75 % av potentiella vattenupptaget) under
växtsäsong (maj-oktober)17. Magasinens utformning kan anpassas och varieras
men bör fokuseras runt träden i gatorna.
Tabell 3. Respektive gatas lokalisering inom planområdet

Gata 1
Gata 2
Gata 3
Gata 4
Gata 5
Gata 6

Beskrivning av lokalisering
Nord-sydlig riktning mellan kvarter A /G & B/H
Nord-sydlig riktning mellan kvarter B/H & C/I
Ost-västlig riktning mellan kvarter A/D
Ost-västlig riktning mellan kvarter D/G
Ost-västlig riktning mellan kvarter C/F
Ost-västlig riktning mellan kvarter I/F

15

Se exempel sid 71, P105, Svenskt Vatten.

17

Dagvattenhantering i Norra Djurgårdsstaden – LOD i växtbäddar. 2011. SWECO.
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Tabell 4. Ungefärliga gat- och parkeringsytor enligt plan, avrinningsvolym, magasinsbehov och trädantal med upptagningskapacitet

Enhet
Antagen tot yta
Parkeringsytor (hålad yta)
Tot avrinningsvolym 10 mm/
rekommenderad magasinskapacitet
Ytbehov vid skelettjordsprofil m.
djup 0,5 m*
Antal träd enl. plan
Upptagningsförmåga**
Kapacitet antal träd**
Upptagningsförmåga**

m3

Gata 1
5 100
1 150
51

Gata 2
4 200
1 100
42

Gata 3
1 500
0
15

Gata 4
1 850
670
19

Gata 5
1 850
0
19

Gata 6
1 560
0
16

m2

340

290

105

125

125

105

st
m3/mån
st
m3/mån

39
93,6
27
64,8

33
79,2
25
59,4

6
14,4
14
32,4

12
28,8
14
34,2

7
16,8
17
39,6

7
16,8
17
39,6

m2
m2

* Räknat med porvolym på 30 % ref. Växtbäddar för stadsträd i Stockholm – En handbok FK080204. Stockholms Stads trafikkontor.
** Dagvattenhantering i Norra Djurgårdsstaden – LOD i växtbäddar. 2011. SWECO.
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7. Slutsatser
Dagvattenhanteringen inom kvarteret Nätet bör utformas så att belastningen av
näringsämnen och föroreningar till Eskilstunaån inte ökar jämfört med dagsläget utan helst minskar. Det är också önskvärt att utjämna flöden lokalt innan
dagvatten leds till det kommunala dagvattensystemet.
Det lokala dagvattensystemet dimensioners enligt förslaget för att klara att utjämna ett 10 mm-regn, vilket inbegriper 70-80 % av årsnederbörden. För att
säkerställa skydd för byggnader och annan infrastruktur vid långvarig nederbörd
föreslås att det lokala dagvattensystemet ansluts med bräddavlopp till det kommunala dagvattennätet.
Förslag på olika metoder för lokalt omhändertagande av dagvatten ges i rapporten. Dessa ska ses som förslag på åtgärder. Om motsvarande lokal utjämning
och rening av dagvatten kan erhållas med andra metoder så finns det inte hinder
för att dessa används. Generellt är det dock viktigt att arbeta med källkontroll,
då det alltid långsiktigt är kostnadseffektivt att undvika att dagvatten förorenas.
Hela området ligger på en mäktig lera och vid stor belastning kan det ske sättningar i leran. Därför krävs det att vid planering av byggnation även beakta de
volymer av dagvatten som kan ansamlas i föreslagna magasin. Där dagvattenmagasin t.e.x. förslås ovanpå garageytrymmen är det viktigt att dimensionera
konstruktionen så att den klarar lasten av det fulla dagvattenmagasinet.
Med de principer som föreslås i rapporten så bedöms inte dagvattnet från det
framtida kvarteret Nätet öka belastningen av vatten och föreoreningar på det
kommunala dagvattensystemet och Eskilstunaån.
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Sammanfattning
WSP Environmental har på uppdrag av Fastighets AB LE Lundberg gjort en kompletterande miljöteknisk markprovtagning inom fastigheterna Nätet 4 och 5 i
Eskilstuna kommun. Undersökningens huvudsakliga syfte var att inför beslut om
framtida exploatering mer i detalj undersöka föroreningssituationen, klassificera
fyllningsjord för att kunna bedöma behov av sanering samt se vilken typ av överskottmassor som genereras vid exploatering.
Förhöjda halter över framtagna platsspecifika riktvärden för bostad (PSRV KM) och
MKM av PAH:er, metaller (koppar, barium, bly, arsenik, kobolt, zink, krom, kvicksilver, vanadin), bensen och aromater >C10-C16 har ställvis påträffats i fyllningsjord inom undersökningsområdet. I grundvattnet påträffas förhöjda halter av
zink, nickel, koppar, kobolt och arsenik samt tyngre alifater (>C16-C35), PAH och
klorerade ämnen över laboratoriets rapporteringsgräns.
Om föroreningarna lämnas kvar utan åtgärd kan miljö- och hälsorisker inte uteslutas
vid långvarig vistelse inom området.
Fastighets AB LE Lundberg planerar att antingen bebygga hela undersökningsområdet för bostadsändamål alternativt en arena på 1/3 av fastigheterna och bostadsändamål på resterande delar. Vi föreslår att det övergripande åtgärdsmålet för bägge
alternativ ska vara att:
Människor ska kunna bo (bostad)/vistas (arena) inom området utan att utsättas för förhöjda hälsorisker. Uttag av dricksvatten och egen odling av frukt
och grönsaker kommer inte bli aktuellt inom fyllningsjorden.
Föroreningsnivån inom undersökningsområdet ska inte ge upphov till oacceptabla effekter i närbelägna områden, yt- eller grundvattenrecipienter.
Oavsett vilken exploatering som Fastighet AB LE Lundberg väljer att utföra så
kommer åtgärd att behöva ske, eftersom det har påträffats halter över MKM.
Utförd klassificering av fyllningsjorden baseras på MKM-riktvärdet och de framtagna PSRV KM.
De PSRV KM och föreslagna åtgärdsmålen måste kommuniceras och godtas av tillsynsmyndigheten Eskilstuna Miljö- och Räddningstjänst.
Schakt i förorenad jord är anmälningspliktig. Anmälan bör lämnas in till den lokala
tillsynsmyndigheten Eskilstuna Miljö- och Räddningstjänst i god tid innan arbetena
skall påbörjas. Normalt bifogas kontrollplan med anmälan om efterbehandlingsåtgärd.
Enligt miljöbalken 10 kap 11§ skall den som äger eller brukar en fastighet, oavsett
om området tidigare ansetts förorenat, genast underrätta tillsynsmyndigheten om det
upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vi rekommenderar att denna rapport
delges Miljö- och Räddningstjänsten i Eskilstuna kommun.
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Uppdrag, bakgrund och syfte

WSP Environmental har på uppdrag av Fastighets AB LE Lundberg gjort en kompletterande miljöteknisk markprovtagning inom fastigheterna Nätet 4 och 5,
Eskilstuna kommun.
WSP har tidigare undersökt området och konstaterat föroreningar av PAH och metaller i halter över KM (WSP 1999, WSP 2003). Baserat på den undersökningen tog
WSP år 2005 fram kostnadsuppskattning samt förslag på åtgärdsförberedande miljöteknisk utredning.
Fastighets AB LE Lundberg planerar att antingen bebygga hela undersökningsområdet för bostadsändamål alternativt en arena på 1/3 av fastigheterna och bostadsändamål på resterande delar.
Aktuellt uppdrags huvudsakliga syfte var att inför beslut om framtida exploatering
mer i detalj undersöka föroreningssituationen samt klassificera fyllningsjord för att
kunna bedöma behov av sanering samt se vilken typ av överskottmassor som genereras.

1.1

Omfattning

För att kunna uppfylla uppdragets huvudsakliga syfte har uppdraget bland annat omfattat följande delmoment:Sammanställning på CD av det ritningsunderlag avseende
mark- och markinstallationer 1.
Platsbesök inför planering och utförande av kompletterande arbeten.
Planering av kompletterande provtagning. En detaljerad provtagningsplan
som sändes till tillsynsmyndigheten Eskilstuna Miljö- och Räddningstjänst
20 april, 2011.
Konkurrensmässig upphandling av utförare av fältarbeten.
Jordprovtagning med skruvborrbandvagn och installation av grundvattenrör.
Jordprovtagning i provgropar med grävmaskin.
Provtagning av grundvatten.
Provtagning av asfalt.
Konkurrensmässig upphandling av ackrediterat laboratorium.
Projektledning av fältarbeten och laboratorieanalyser.
Utvärdering och sammanställning av samtliga resultat inklusive framtagande av platsspecifika riktvärden, vilket redovisas i aktuell PM.
Utvärderingen skulle även utmynna i rekommendationer om vilka eventuella ytterligare undersökningar och åtgärder som skulle behöva vidtas inför
exploatering av fastigheten.

1

Underlag erhölls från den nu pensionerade WSP kollega som utförde rivningen av gjuteriet
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Områdes- och verksamhetsbeskrivning

Fastigheterna Nätet 4 och 5 är ca 6 hektar, obebyggda, centralt belägna i Eskilstuna
stad och begränsas av Munktellsgatan (i väst), Knut Hellbergsgatan (i norr), Eleonoragatan (i öst) och Gränsgatan (i syd), se Figur 1.

Figur 1. Nätet 4 och 5, Eskilstuna kommun,
se röd pil (källa:www.eniro.se 2011-06-30).

Inom kv Nätet har omfattande industriell verksamhet pågått sedan 1920-talet. Industriverksamheten har bl.a. innefattat Munktells gjuteri (fram till tidigt 1970-talet),
vars gjuteri låg inom västra delen av fastigheten. Efter gjuteriverksamheten, under
1970-talet, användes lokalerna för bl.a. traktormontering och i slutet av 1980-talet
och in på 1990-talet bedrevs diverse småindustri. Sedan år 1995 har fastigheten varit
AB LE Lundberg ägo.
Tidigare undersökningar inom fastigheten har påvisat fyllningsjord inom hela fastigheten måttligt förorenad av främst metaller (3-10 KM2), petroleumprodukter och
PAH (>10 KM). Det finns rivningsmaterial inom platsen för f.d. gjuteriet då dessa
användes för att jämna till den ytan i samband med rivningen 1998.
Undersökningsområdet är relativt plant och marknivån varierar mellan ca +2 och +3
m. Marken består av en avplanad gräsyta (bitvis gräsbevuxen) med asfalt och betongbeläggningar. Enligt tidigare utförda fältundersökningar består översta ca 1,5 m
av fyllning (främst sandig grusig, med inslag av slagg), vilken underlagras av torrskorpelera och lera. I enstaka fall påträffades djupare liggande fyllning. Överkant av
lös lera påvisades generellt omkring 2 m under markytan och har inom området generell mäktighet av 10m ovan morän eller berg.
I borrpunkterna 104, 205 och 212 har sk markvatten (grundvatten i fyllning) tidigare
påvisats i fyllningen mellan 0,7 och 0,9 m under markytan. Grundvattenmagasinet
under leran har inte undersökts. Inför nu utförd kompletterande undersökningar
kunde tidigare installerade grundvattenrör inte hittas.
För mer detaljerad information om området och tidigare verksamheter hänvisas till
tidigare utförda undersökningar.
2

KM = Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning
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Undersökningens genomförande

Provtagningen baseras på PM Förslag på åtgärdsförberedande undersökning som
WSP tog fram 2005. Sedan 2005 har utveckling av teknikområdet Förorenade områden skett bland annat via Naturvårdsverkets nya vägledningar från 2009 avseende
riktvärden och riskbedömning (NV Rapport 5976, 5977 och 5978) och anpassningar
till dessa har gjorts inför nu utförd kompletterande provtagning.
Uppdraget genomfördes i tillämpliga delar enligt Fälthandbok Miljötekniska markundersökningar (SGF Rapport 1:2004) och Metodik för inventering av förorenade
områden (Naturvårdsverket Rapport 4918).
Tidigare utredningar har visat att fastigheten måste provtas i ytterligare 30 punkter
för att ett användbart material med acceptabel statistisk säkerhet ska kunna erhållas
(WSP 2005).
Utifrån informationen, ritnings- och arkivmaterial placerades provpunkter ut över
området. Utplaceringen utgick generellt från ett rutmönster 30*30 m över hela fastigheten med en slumpmässigt placerad provtagningspunkt i varje ruta. Nu utförd
kompletterande provtagning har utförts i 37 punkter, dvs rutor. I majoriteten av övriga rutor (30 st) finns tidigare provtagningar utförda.
Tidigare rivning av gjuteribyggnaden utfördes enbart ovan mark. Intervjuer, ritnings- och arkivstudier visar att rivningsmassor från gjuteriet kvarlämnades inom
gjuteribyggnaden, under mark. Baserat på tidigare undersökningar kan det inte uteslutas att rivningsrester även kvarlämnades vid rivningen av övriga industribyggnader på fastigheten (utfördes vid ett tidigare skede) samt att även dessa rivningar enbart utfördes ovan mark.
Jordprovtagning av fyllningsjord genomfördes i 30 provpunkter med skruvborr och i
7 punkter utfördes provgropar med grävmaskin. Provgropsgrävning utfördes för att
få en bättre bild av fyllningsjorden, bl.a. avseende innehåll av rivningsrester. All
provtagning av jord skedde som samlingsprov från normalt varje halvmeter (anpasssat till förändringar i jordart, färg, lukt eller dylikt) och ner i underlagrande naturlig
mark. Jordproverna togs i diffusionstät påse samt vid indikation på närvaro av organisk förorening även i glasburk. I samtliga jordpåsar genomfördes mätning med portabelt instrument (PID) avseende summahalten lättflyktiga organiska föreningar
(VOC). För mer information om hur provtagningen genomfördes se Bilaga 2. I Bilaga 3 beskrivs fältindikationer och vilka laboratorieanalyser som utförts mm.
I fem av de 30 skruvborrande punkterna installerades grundvattenrör. Installationen
inriktades på grundvatten i fyllningen vilken tidigare generellt påvisades inom en
meter under markytan. Omsättning genomfördes i samband med installation och
provtagning utfördes med bailer omkring en vecka senare.
Laboratorieanalyser avseende PAH:er och metaller (inklusive kvicksilver) genomfördes på samtliga fyllningsjordprov. Utifrån resultaten av fältanalyser och fältobservationer samt slumpmässigt valdes vissa fyllningsprov ut för laboratorieanalys
avseende oljekolväten, cyanid, fenol, furan, klorfenol, pH och TOC samt skaktest
SS-EN 12457 med efterföljande metallanalyser på L/S2 och L/S10.
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Resultat

Samtliga tabeller presenteras i Bilaga 1. Dokumentation av fältarbete och provhantering beskrivs i Bilaga 2. Resultaten av fältobservationer och fältanalyser redovisas
i Bilaga 3. Samtliga analysrapporter redovisas i Bilaga 4 (jord), Bilaga 5 (vatten)
och Bilaga 6 (skaktester). Bilaga 7 är en sammanställning av ett urval fotografier.
Provpunkternas lägen framgår av ritning M102.

4.1

Fältanalyser och fältobservationer

Utförd kompletterande provtagning indikerar liksom tidigare utförda provtagningar
ett fyllningsdjup som generellt varierar mellan 0,4 m och 1,5 m under markytan
även om fyllningen i enstaka punkter är djupare. I Ritning M301 redovisas preliminärt fyllningsdjup inom undersökningsområdet, vilket baseras på information från
utfört fältarbete och i viss mån extrapolering från information i närliggande rutor.
Fyllningen är främst sandig grusig med inslag av slagg och gjutsand samt underlagras generellt av torrskorpelera och lera. Vid nu utförd provgropsgrävning indikerades mindre inslag av tegel och järn. Eftersom rivning har utförts av fler industribyggnader inom fastigheterna kan det baserat på dessa intryck dock inte uteslutas att
rivningsrester finns kvarlämnade i ej provtagna punkter. Detaljerad information om
jordlagerföljd och anmärkningar från nu utfört fältarbete framgår av Bilaga 3. Synoch luktintryck vid fältarbetena indikerade generellt på låg närvaro av flyktiga organiska föreningar och utförda PID-mätningar förstärker generellt bedömning av låg
närvaro av flyktiga organiska föreningar.
Provtagning av grundvatten och mätning av grundvattennivå genomfördes i nyinstallerade grundvattenrör den 5 maj, dvs veckan efter utförd installation. Vid provtagningstillfället var grundvattenröret i 11W01 torrt. Information om grundvattenrör
och nivåer framgår i bilaga 3. Inga av de grundvattenrör som installerats vid tidigare
provtagningar kunde hittas.

4.2

Laboratorieanalyser - jord

Laboratorieanalyser avseende PAH:er och metaller inklusive kvicksilver genomfördes på samtliga fyllningsprov, dvs en analys per halvmetersnivå i varje ruta. I 20 %
av samtliga fyllningsjordprov analyserades även oljekolväten och i enstaka prov
utfördes analys avseende dioxiner, cyanid och fenoler.
Organiska ämnen
Totalt 100 jordprover har analyserats med avseende på PAH:er och 20 jordprover
har analyserats med avseende på lättare och tyngre alifatiska och aromatiska kolväten samt BTEX.
Samtliga analysresultat avseende jord finns presenterade i bilaga 1. Laboratorierapporterna redovisas i Bilaga 4.
Sammanfattningsvis visar undersökningen följande:
Förutom PAH och några förhöjda halter av bensen och aromater >C10-C16
uppmätts generellt låga halter av organiska föreningar under riktvärdet för
KM och laboratoriets rapporteringsgräns.
Aromater >C10-C16 uppmätts i ett prov (11W28:1), i vilken även den högst
uppmätta PAH-M halten påträffas (51 mg PAH-M/kg TS)
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I 5 av 20 prov påvisas förhöjda halter bensen. Av dessa 5 överskrids riktvärdet för MKM i 2 prov. Uppmätt maxhalt för bensen var 0,08 mg/kg TS
vilket kan jämföras med MKM-riktvärdet på 0,04 mg/kg TS.Av de 100
PAH-analyser som utfördes i denna kompletterande provtagning överstigs
riktvärdet för KM i 48 prov. Av dessa 48 prov är ca 20 % (9st) även över
MKM. Uppmätta maxhalter var 51 mg PAH-M/kg TS och 61 mg PAHH/kg TS, vilket överstiger riktvärdet för MKM. Uppmätta maxhalten för
PAH-L (3,3 mg/kg TS) ligger i nivå med riktvärdet för KM (3 mg PAHL/kg TS). Uppmätta medelhalter av PAH-M är lägre än KM och medelhalten PAH-H är lägre än MKM men över KM.
Fenoler uppmättes inte över laboratoriets rapporteringsgräns.
Dioxin detekterades i samtliga tre analyserade jordprov (11W01:03,
11W045:5 och 11W05:3). Inga dioxinhalter över riktvärdet för KM (högsta
WHO-TEQ 2005 upper bound-värdet är 6,43ng/kg TS att jämföra med KM
på 20ng/kg TS)Styrande av de organiska ämnena är PAH:er.

Oorganiska ämnen
Totalt 100 jordprover har analyserats med avseende på metaller inklusive kvicksilver. Analysresultat för jord finns sammanställt presenterade i bilaga 1 och i tabell 1
redovisas maxhalter, 90-percentilen och medianvärden av metallanalyserna. Laboratorierapporterna redovisas i Bilaga 4. ).
I ett fyllningsprov (11W10:2) analyserades cyanid. Riktvärdet för KM är 30 mg cyanid total/kg TS och i provet uppmättes 0,11 mg CN/kg TS.
Tabell 1. Metallanalyser

Ämne
Arsenik
Barium
Bly
Kadmium
Kobolt
Koppar
Krom
Kvicksilver
Nickel
Vanadin
Zink

Maxhalt 90-percentil
15
88
210
7300
222
9000
0,85
1,9
59
17
3600
200
53
220
0,16
0,45
34
200
60
120
300
910

Median
6
77
35
0,29
8,8
42
32
0,036
15
32
110

KM
10
200
50
0,5
15
80
80
0,25
40
100
250

MKM
25
300
400
15
35
200
150
2,5
120
200
500

Av tabell 1 kan utläsas att:
maxhalterna för kadmium, kvicksilver och vanadin överstiger riktvärdet för
KM, medan maxhalten för övriga ämnen överskrider riktvärdet för MKM.
90-percentilen för koppar tangerar riktvärdet för MKM. För samtliga övriga
metaller är 90-percentilen lägre än riktvärdet för MKM och enbart barium,
kadmium, kobolt och zink påvisas över KM-riktvärdet. Detta innebär att 90
% av de analyserade proven indikeras uppfylla kraven för MKM. Medianvärdena (mittvärde för samtliga metall-analyserade prov) är samtliga lägre
än KM-riktvärdet.
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4.3

Laboratorieanalyser - grundvatten

Totalt 4 grundvattenprover sändes till laboratorium. Tillrinning av grundvatten till
samtliga fyra grundvattenrör var dålig så endast en begränsad provtagningsvolym
kunde erhållas från respektive grundvattenrör. Den begränsade provtagningsvolymen medförde att laboratorieanalyser avseende cyanid och organiska föreningar
endast analyserades på två respektive tre vattenprov. Laboratorierapporter redovisas
i Bilaga 5.
Organiska ämnen
Totalt 3 grundvattenprover har analyserats med avseende på organiska ämnen. I tabell 2 presenteras ett urval av uppmätta analysresultat. Urvalet baseras på vanligt
förekommande oljekolväten samt prov med uppmätta halter över laboratoriets rapporteringsgräns. Laboratorierapporterna redovisas i Bilaga 5.
Tabell 2. Halter av organiska ämnen i grundvattenrör jämfört med Naturvårdsverkets och
SPIs riktvärden. Enhet µg/l. (- = ej analyserad / jämförvärde saknas).
Grundvatten

11W19 11W26 11W28 11W31

Ämne

5maj

5maj

5maj

5maj

NV 5976
SPI 2010 Efterbehandling av förorenade bensinstationer
Miljörisk,
DricksMiljörisk,
Ångor i
Haltkriterier skydd
Bevattning
ytvatten
våtmarker
av grundvatten
byggnader
vatten

Alifater
>C5-C8

<10

-

<10

<10

100

3000

>C8-C10

<10

-

<10

<10

100

100

1500

150

1000

100

>C10-C12

<10

-

<10

<10

100

25

1200

300

1000

100

1500

300

1500

100

>C12-C16

<10

-

<10

<10

100

förångas ej

1000

3000

1000

100

>C16-C35

<10

-

210

100

100

förångas ej

1000

3000

1000

100

bensen

<0,1

-

<0,1

<0,1

0,5

40

400

500

1000

0,5

toluen

<1

-

<1

<1

350

7000

600

500

2000

40

etylbensen

<1

-

<1

<1

150

6000

400

500

700

30

Aromater

xylener

<1

-

<1

<1

250

3000

4000

500

1000

250

PAH L

<0,1

0,2

<0,1

0,1

10

2000

80

120

40

10

PAH M

<0,1

2,8

0,2

1,1

2

10

10

5

15

2

1,4

0,1

0,6

PAH H

<0,1

0,05

300

6

0,5

3

0,05

>C8-C10

<10

<10

<10

100

800

1000

500

150

70

>C10-C16

<10

<10

<10

10

10000

100

120

15

10

-

-

-

-

-

Övriga
Fenol
Klorbensen

4

-

-

5

100

<0.2

-

<0.2

<0.2

150

Av Tabell 2 kan utläsas att halter av alifater >C16-C35 destillerbara fenoler, PAH_L
detekteras över laboratoriets rapporteringsgräns i två prov vardera. PAH_H och
PAH_M detekteras i tre av fyra prov. Fenolhalterna ligger under haltkriterierna för
grundvatten, medan halten av alifater C16-C35, PAH_M och PAH_H överskrider
dessa haltkriterier. Haltkriterierna för grundvatten baseras i huvudsak på dricksvattenkriterier. För PAH_H överskrids även SPIs riktvärde för ytvatten i ett av proverna. Påträffade halter av alifater och PAH innebär inte en risk avseende inandning
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ånga, tex om en byggnad ligger ovan dessa föroreningar. I övrigt är uppmätta halter
över rapporteringsgräns lägre än haltkriterier för grundvattenskydd.
I tabell 3 visas resultatet av analyserna avseende klorerade ämnen.
Tabell 3 Halter av klorerade alifater i grundvatten (övre magasinet i fyllning, sk markvatten) jämfört med Livsmedelsverkets kriterier för dricksvatten, Naturvårdsverkets haltkriterier för skydd av grundvatten och ytvatten NV5976 (haltkriteriet på grundvatten och ytvatten
är detsamma för trikloreten och tetrakloreten) WHO:s riktvärde för dricksvatten, miljökvalitetsnorm för grundvatten (SGU) samt Holländska integrerade gränsvärden för skydd av
människors hälsa och miljön ”serious risk concentration” (SRC). Enhet µg/l.
11W19
18 maj

Ämne

11W26
18 maj

11W31
18 maj

trans-1,2-dikloreten

<0.1

<0.1

<0.1

cis-1,2-dikloreten
Trikloreten
Tetrakloreten

<0.1
<0.1
<0.1

0,3
0,6
<0.1

0,25
<0.1
<0.1

Tetraklormetan

<0.1

0,35

0,78

Haltkriterier
skydd av yt
och grundvatten

5
5

Dricksvattenkriterier

WHO

50
(trans+ cis)
10* (tri +
20
tetra)
40

MKN
(SGU)

RIVM
SRC

10* (tri
+ tetra)

1660
533
999

Av tabell 3 kan utläsas att trikloreten detekteras över laboratoriets rapporteringsgräns i ett av tre vattenprov. Uppmätt halt av trikloreten understiger med god marginal dricksvattenkriteriet och haltkriteriet för skydd av ytvatten och grundvatten samt
övriga i tabellen nämnda jämförvärden. Nedbrytningsprodukten cis-1,2-dikloreten
påvisas i 2 av 3 prov medan detekterade halter av de två övriga analyserade nedbrytningsprodukterna (cis-1,2-dikloreten och trans-1,2-dikloreten) är lägre än laboratoriets rapporteringsgräns. Tetraklormetan detekteras i låga halter i 2 av 3 prov.
Oorganiska
Totalt 4 grundvattenprover har analyserats med avseende på metaller och 2 prov
avseende cyanid. Analysresultaten presenteras i Tabell 4.
Tabell 4. Oorganskt i grundvattnet. Halter över jämförvärdet NV4915 markeras med fet
stil. Enhet µg/l. (- = ej analyserad / jämförvärde saknas).
11W19

11W26

11W28

11W31

5maj

5maj

5maj

5maj

NV5976
Haltkriterier skydd
av grundvatten

SLVFS 2001:30
Gräns för otjänligt
dricksvatten.

SGU, 2008
Riktvärde för
grundvatten

NV 4915
Jämförvärde opåverkade grundvatten p90.

1,4

1,4

1,8

1,7

5

10

10

1

Bly

<1.2

<1.2

<1.2

<1.2

5

10

10

1

Kadmium

<0.12

<0.12

<0.12

<0.12

2,5

5

5

0,1

2,2

0,94

1

5,2

5

-

Arsenik

Kobolt

3,3

4,3

5,5

<1.2

50

2000

Krom total

<1.2

<1.2

<1.2

<1.2

25

50

Kvicksilver

<0.13

<0.13

<0.13

<0.13

0,5

1

1,6

1,7

3,9

4,5

10

20

Vanadin

<2.5

<2.5

<2.5

<2.5

30

-

Zink

<12

<12

29

<12

100

-

25

50

25

-

Koppar

Nickel

Cyanid
total

<0.01

<0.01

-

-

Cyanid fri

<0.01

<0.01

-

-
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Av tabell 4 kan utläsas att rapporteringsgränserna för bly och kadmium är något
högre än jämförvärdet för opåverkat grundvatten p90 samt att uppmätta arsenikhalter i samtliga fyra grundvattenrör överstiger jämförvärdet opåverkade grundvatten.
Av tabellen kan även utläsas att kobolthalten i rör 11W31 ligger strax över haltkriteriet för grundvattenskydd. Noterbart är att samtliga analyser utfördes på ofiltrerat
vatten. Samtliga uppmätta halter av organiska ämnen bedöms som låga.Asfalt
I tabell 5 visas resultatet av PAH-analyserna på asfalt, för protokoll se Bilaga 6.
Tabell 5. Halter av PAH:er jämfört med farligt avfall (Avfallsförordningen) och ”Tjära i asfaltbeläggningar rutiner för väghållaren” (Miljöförvaltningen i Stockholm). Enhet mg/kg (- = ej analyserad /
jämförvärde saknas, m u my = meter under markytan).
Provpunkt
Ämne/

11W25:1

11W05:1

Riktvärde
11W32:1

Ämnesgrupp

1

Asfalt utan
restriktionerr

Asfalt med
restriktioner

Asfalt med
restriktioner

Farligt
avfall

(klass 1)

(klass 2)

(klass 3)

(klass 4)

PAH canc

4,2

110

<3,5

-

-

-

-

PAH övriga

20

130

<4,5

-

-

-

-

S:a PAH 16 (EPA)

24

240

<8

<70

>70<300

>300<1000

>1000

Av tabell 5 kan utläsas att asfalten inom undersökningsområdena har varierande
innehåll av PAH. Provpunkten med högst uppmätta halter i asfalten ligger inom
undersökningsområdets sydvästra del där infarten till gjuteriområdet låg. Halten
motsvarar klass 2, vilket innebär begränsad användning i bärlager och förstärkningslager i vägar under ny asfalt. I övriga provtagna asfaltspunkter som ligger i de centrala/nordöstra delarna av undersökningsområdet är PAH-halterna i asfalten låga
med inga restriktioner.Platsspecifika riktvärden
De generella riktvärdena baseras på antaganden om fiktiva förutsättningar. Inom
Nätet 4 och 5 överensstämmer inte de platsspecifika förutsättningarna med dessa
fiktiva förutsättningar eftersom vissa exponeringsvägar ej bedöms vara aktuella.

5.1

Antaganden

De platsspecifika förutsättningarna för planerade markanvändningstyper (bostadsändamål / arena 3) är likartad de antagna förutsättningarna för beräkning av de generella riktvärdena men det förekommer dock några skillnader 4:
Exponering via dricksvatten, grönsaker och frukt är inte aktuellt inom
undersökningsområdet med nuvarande eller någon av de planerade markanvändningarna.
Skyddet av markmiljö vid bostadsanvändning avgränsas till att ske motsvarande MKM.
Skydd av markmiljön inom fastigheterna är för bägge av de planerade framtida
markanvändningsalternativen begränsat motsvarande antaganden i MKM. De framtida användningsalternativen innebär sannolikt att fastigheterna till stor del blir bebyggda och att övriga ytor anpassas till stadsmiljö (parkering och parkmarkslik-

3

Arena eller motsvarande kontors-, handels- och industriändamål. Lika antaganden
Skillnaderna stämdes av med beställaren Markus Vallin inför framtagande av PSRV. Övriga antaganden är samma som antagningar för de generella riktvärdena
4
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nande miljö) samt att plantering av grönare ytor blir i tillförd jord. Detta minskar
sannolikheten för lämplig naturmiljö för marklevande organismer.
Eftersom de platsspecifika förutsättningarna vid arena och antaganden för de generella riktvärden för MKM är desamma, så har platsspecifika riktvärden (fortsättningsvis PSRV) baserat på ovanstående skillnader5 endast tagits fram för bostadsändamål och dessa presenteras i Tabell 5.

5.2

Framtagna platsspecifika riktvärden

I tabell 6 nedan presenteras framtagna platsspecifika riktvärden.
Tabell 6: Framtagna platsspecifika riktvärden för bostadsändamål och dess styrande exponeringsväg jämfört med generella KM-riktvärden (enhet mg/kg TS)
Arsenik
Barium
Bly
Kadmium
Kobolt
Koppar
Krom
Kvicksilver
Nickel
Vanadin
Zink
Bensen
PAH L
PAH M
PAH H
Aromat >C10-C16

PSRV –bostad : styrande exp. väg

Generella KM-riktvärdet: styrande exp.väg

10
300
80
15
35
200
150
0,40
40
200
500
0,012
15
3,5
2,5
15

10
200
50
0,5
15
80
80
0,25
40
100
250
0,012
3
3
1
3

samma som generella riktvärdet
Skydd av markmiljö motsvarande MKM
Intag av jord + exp. andra källor
Skydd av markmiljö motsvarande MKM
Skydd av markmiljö motsvarande MKM
Skydd av markmiljö motsvarande MKM
Skydd av markmiljö motsvarande MKM
Inandning ånga + exp. andra källor
samma som generella riktvärdet
Skydd av markmiljö motsvarande MKM
Skydd av markmiljö motsvarande MKM
samma som generella riktvärdet
Skydd av markmiljö motsvarande MKM
Inandning av ånga
Skydd av markmiljö motsvarande MKM
Skydd av markmiljö motsvarande MKM

Bakgrundshalt
Skydd av markmiljö motsvarande KM
Intag av jord + exp. andra källor
Skydd av markmiljö motsvarande KM
Skydd av markmiljö motsvarande KM
Skydd av markmiljö motsvarande KM
Skydd av markmiljö motsvarande KM
Inandning ånga + exp. andra källor
Skydd av grundvatten
Skydd av markmiljö motsvarande KM
Skydd av markmiljö motsvarande KM
Skydd av grundvatten
Skydd av markmiljö motsvarande KM
Inandning av ånga
Skydd av markmiljö motsvarande KM
Skydd av markmiljö motsvarande KM

Skillnaderna i förutsättningar (se Tabell 6) påverkar enbart markanvändning motsvarande bostadsändamål och de ämnen som får justerade riktvärden för bostadsändamål är barium, kadmium, kobolt, koppar, krom, vanadin, zink, PAH-L, PAH-H
och aromater >C10-C16 (vars styrande exponeringsväg är skydd av markmiljö)
samt bly, kvicksilver och PAH-M. Uttagsrapport från Naturvårdsverkets beräkningsprogram presenteras i Bilaga 8.
Av tabell 6 kan utläsas att aktuella ämnens riktvärden för bostadsändamål generellt
begränsas av miljömässiga aspekter (skydd av markmiljö och grundvatten) och att
det blir bly, kvicksilver och PAH-M som begränsas av de hälsomässiga exponeringsvägarna (intag jord och inandning av ånga).
Gällande exploateringsalternativet med arena tillämpas de generella riktvärdena för
MKM för dessa delar. Inga ämnen av de framtagna platsspecifika riktvärdena har
föreslagna riktvärden som är högre än generella riktvärdet för MKM.

5

Övriga antaganden är samma som antagningar för de generella riktvärdena
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Förenklad riskbedömning

Baserat på nu utförd kompletterande provtagning samt tidigare undersökning har
fyllningsjorden klassificerats i plan och halvmetersvis i profil. Varje enhetsvolyms
(varje 0,5 m i respektive ruta) analysresultat har jämförts mot framtagna PSRV bostad samt det generella riktvärdet för MKM. Utförd klassificering presenteras i avsnitt 6.1 nedan.
Baserat på klassificeringen utförs därefter en förenklad riskbedömning avseende
bedömda risker för hälsa, markmiljö och spridning (presenteras i avsnitt 6.1-6.4)

6.1

Klassificering av fyllningsjord

Vid jämförelse med PSRV KM och MKM kan utläsas att föroreningssituationen i
marken generellt styrs av PAH, koppar, bly, barium, arsenik, bensen, kobolt, och
zink. I enstaka prov finns även förhöjda halter av aromater >C10-C16 krom, kvicksilver och vanadin.
Uppmätta halter förekommer i fyllningsjorden inom undersökningsområdet. Inga
förhöjda halter har påträffats eller indikerats i det naturligt underliggande materialet.
Föroreningssituationen i fyllningsjorden är heterogen och varierar i plan och profil. I
Figur 3 och Ritningarna M201-205 presenteras föroreningssituationen schematiskt
halvmetersvis.
Generellt har provtagning utförts i varje enskild ruta. Undantagna rutor (fyra ofärgade) framgår av nivån 0-0,5 m i figur 2 och anledningen var att rutområdet vid
provtagningstillfället ej var tillgängligt för provtagning (pga befintliga ledningsstråk
samt fullvuxna träd).
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0-0,5 m u my

0,5-1,0 m u my

1,0-1,5 m u my

1,5-2,0 m u my

2,0-2,5 m u my
Figur 3.

Klassificering av föroreningssituationen per halvmeter, se Ritning M201-

205

Av Figur 3 kan utläsas att ca 2/3 av enhetsvolymerna i den övre metern understiger
riktvärdet för MKM. Under 1 m är det två rutor i sydvästliga och sydöstliga hörnet
av fastigheterna som överstiger MKM. Halter över PSRV KM ligger heterogent
över ytan och halter över detta riktvärde påträffas även i fyllningen mellan 1-1,5 m i
den östra delen av området. Ca hälften av enhetsvolymerna i den övre metern uppfyller kraven för PSRV KM. Två rutor som markeras som MKM innehåller halter
motsvarande farligt avfall (11W7:1 0-0,5 och 11W24 0-0,5 m) .
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Hälsorisker

I dagsläget kan människor exponeras för föroreningar i ytlig jord via inandning
damm, intag av jord eller hudkontakt vid vistelse inom fastigheterna.
Exponering via inandning av flyktiga ämnen i gasfas kan utgöra en risk för ämnena
kvicksilver och PAH-M vilka förekommer i förhöjda halter i mark. Exponering via
inandning av flyktiga ämnen i gasfas bedöms som försumbar i dagsläget men kan
öka vid utveckling av området om dessa ej åtgärdas i samband med exploatering.
Intag av jord kan utgöra en risk gällande bly vilket förekommer i förhöjda halter i
marken, men ej i grundvattnet.

6.3

Risk för marklevande djur och växter inom området

Det kan inte uteslutas att de föroreningshalter som har uppmätts inom området (barium, kadmium, koboltkoppar, krom, vanadin, zink, PAH-L, PAH-H och aromater
>C10-C16) kan innebära ett etableringshinder för växter och djur (givet att asfalt
och byggnader inte utgör ett hinder) om inga åtgärder genomförs inom området.
Fyllningsjord som fastigheten idag består av, innebär pga. dess låga innehåll av organiska ämnen en begränsning för marklevande organismer.

6.4

Spridning till grund- och ytvatten

Grundvatten i fyllningen inom det utfyllda industriområdet har inte bedömts vara en
resurs och därmed inte ha ett särskilt skyddsvärde, oberoende av markanvändning.
Det undersökta området ligger inte inom något känt vattenskyddsområde för dricksvatten. Recipienten Eskilstuna ån rinner genom Eskilstuna stad och bedöms vara
recipient för Eskilstuna stadsmiljö.
Medelhalter såväl som maxhalter av organiska föroreningar ligger under den halt i
jord där förekomst för fri fas kan misstänkas. Förekomst av fri fas kan dock inte
uteslutas i anslutning till eller i kvarlämnad kulvert och övriga eventuellt kvarlämnade ledningar, cisterner och andra installationer.
Baserat på uppmätta halter i fyllningsjord inom undersökningsområdet bedöms
sammanfattningsvis risken för spridning av föroreningar till recipienten Eskilstuna
som måttlig.
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Bedömning av osäkerhet

År 2005 genomförde WSP en prognos av osäkerhetens utveckling med ökande antal
provpunkter (PM, 2005). Prognosen baserades på 28 analyser. Den tekniska utvecklingen sedan 2005 har medfört uppdaterade generella riktvärden och en ändrad
indelning av PAH:er. För att få en statistiskt jämförbar prognos togs en ny prognos
för medelvärdets 80-procentliga konfidensintervall utveckling fram baserat på
samma 28 analyser med den nya indelningen av PAH:er. Skillnaderna mellan prognoserna är marginell.
Prognosen baserat på de tidigare 28 analyserna rekommenderade kompletterande
provtagning i ytterligare 30 punkter för att få en acceptabel statistisk säkerhet. Vid
nu utförd kompletterande provtagning har markprover tagits från 37 provpunkter
och 100 nya analyser har gjorts. Framtagning av samma prognos fast baserad på
totalt 128 analyser och skillnaden mellan de lognormala fördelningarna för de ursprungliga 28 respektive 128 analyserna relativt MKM visar att föroreningshaltens
medelvärde minskat.
I Figur 2 presenteras bägge prognoserna normaliserade med medelvärdet (dvs den
relativa osäkerheten). Av figuren kan utläsas att osäkerheten baserat på 128 analyser
minskat mer än vad den ursprungliga prognosen visade. Minskningen av osäkerheten är 15 % mer än vad som prognostiserades, vilket indikerar att materialet kan antas vara tillförlitligt för bedömning av föroreningssituation

Figur 2

Prognos för det 80 procentiga konfidensintervallets utveckling relativt
MKM normaliserat med medelvärdet.
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Slutsatser och rekommendationer

Förhöjda halter över framtagna platsspecifika riktvärden och MKM av PAH:er, metaller (koppar, barium, bly, arsenik, kobolt, zink, krom, kvicksilver, vanadin), bensen och aromater >C10-C16 har ställvis påträffats i fyllningsjord inom undersökningsområdet.
I grundvattnet påträffas förhöjda halter av zink, nickel, koppar, kobolt och arsenik
samt tyngre alifater >C16-C35, PAH och klorerade ämnen över laboratoriets rapporteringsgräns.
Om föroreningarna lämnas kvar utan åtgärd kan miljö- och hälsorisker inte uteslutas
vid långvarig vistelse inom området. Föroreningarna finns huvudsakligen i fyllningsjord inom den översta metern under markytan och människor kan exponeras
vid schaktarbete samt vid vistelse inom undersökningsområdet. Exponering bedöms
främst ske genom direkt intag via munnen, hudkontakt och inandning damm och
ånga. Området är idag delvis asfalterat och delvis instängslat men det finns tydliga
tecken på att människor vistas inom området (promenadstigar, skateboard-bana,
gamla eldplatser mm).
Fastighets AB LE Lundberg planerar att antingen bebygga hela undersökningsområdet för bostadsändamål alternativt en arena på 1/3 av fastigheterna och bostadsändamål på resterande delar. Vi föreslår att det övergripande åtgärdsmålet för bägge
alternativ ska vara att:
Människor ska kunna bo (bostad)/vistas (arena) inom området utan att utsättas för förhöjda hälsorisker. Uttag av dricksvatten och egen odling av frukt
och grönsaker kommer inte bli aktuellt inom fyllningsjorden.
Föroreningsnivån inom undersökningsområdet ska inte ge upphov till oacceptabla effekter i närbelägna områden, yt- eller grundvattenrecipienter.
Oavsett vilken exploatering som Fastighet AB LE Lundberg väljer att utföra så
kommer åtgärd att behöva ske, eftersom halter över MKM har påträffats. Baserat på
nu utförd kompletterande undersökning har fyllningsjorden klassificerats i plan och
halvmetersvis i profil. I underliggande naturligt material har inga indikationer på
föroreningar identifierats, men i rutområden där den djupaste fyllningsjorden är förorenad rekommenderar vi kontroll (provtagning och laboratorieanalys) av naturligt
underliggande material i samband med urgrävning av ovanliggande fyllningsjord.
Bebyggs hela undersökningsområdet med bostäder behöver alla rutor med halter
>PSRV KM (dvs röda och blå rutområden i ritningarna M201-205) schaktas ur. Blir
istället 1/3 av området längst västerut arena så behöver endast samtliga röda schaktas ur inom det området vilket totalt sett innebär 4500m3 mindre schaktvolym än
bostadsalternativet (av de 4500m3 bedöms 900m3 användas till återfyllnad).
Utförd klassificering av fyllningsjorden baseras på MKM-riktvärdet och de framtagna PSRV KM.
De PSRV KM och föreslagna åtgärdsmålen måste kommuniceras och godtas av tillsynsmyndigheten Eskilstuna Miljö- och Räddningstjänst
Samtlig uppschaktad jord måste hanteras utifrån aktuell klassificering och transporteras till av myndighet godkänd mottagningsanläggning, med undantag för den jord
som kan återanvändas inom fastigheten). Länsvatten måste provtas och eventuellt
renas innan det påförs dagvattensystemet.
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Schakt i förorenad jord är anmälningspliktig. Anmälan bör lämnas in till den lokala
tillsynsmyndigheten Eskilstuna Miljö- och Räddningstjänst i god tid innan arbetena
skall påbörjas. Normalt bifogas kontrollplan med anmälan om efterbehandlingsåtgärd. Planen syftar till att ge information om hur bl.a. kontroll, hantering, transport
och eventuell deponering av förorenad jord ska utföras.
Enligt miljöbalken 10 kap 11§ skall den som äger eller brukar en fastighet, oavsett
om området tidigare ansetts förorenat, genast underrätta tillsynsmyndigheten om det
upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vi rekommenderar att denna rapport
delges Miljö- och Räddningstjänsten i Eskilstuna kommun.
Provtagningsstrategi och urval av analyser baseras på erfarenhetsmässiga bedömningar och branschpraxis. Av naturliga skäl kan dock inte uteslutas att det finns förorening i punkter/områden som inte har undersökts eller att det förekommer ämnen
och föreningar som inte analyserats.

Västerås den 8 juni, 2011.
WSP Environmental
Avdelningen Mark och Vatten

Jenny Seppas

Jenny Forsberg
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