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synpunkter från samråd   

  
 Inledning 
  
Allmänt Sammanställningen av synpunkterna görs för ett standardförfarande och 

sammanfattar inkomna synpunkter från detaljplanesamrådet. Samanställningen 

redovisar planavdelningens förslag och motiveringar till hur synpunkterna ska 

beaktas under den fortsatta hanteringen av planärendet. Sammanställningen av 

synpunkterna redovisar ytterligare eventuella förändringar som har gjorts efter 

plansamrådet samt informerar om den fortsatta handläggningen av planärendet. 
  
Samrådskrets Samråd har skett med berörda fastighetsägare, kommunala förvaltningar och 

statliga myndigheter, Länsstyrelsen, Lantmäteriet (ange samrådskretsen) 
  
Plansamråd Planförslaget skickades ut till berörda för samråd och var utställt i foajén i 

Värjan, under tiden 27 augusti – 23 september 2018. 
  
Inkomna 
synpunkter 

19 skriftliga yttranden har inkommit under detaljplanesamrådet, varav 16 

med synpunkter. En sammanfattning över skriftliga inkomna synpunkter och 

planavdelningens svar redovisas nedan. Samtliga skriftliga yttranden finns 

tillgängliga i sin helhet på planavdelningen för granskning. 
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Länsstyrelsen  

 

 

 

Länsstyrelsens synpunkter – ingripandegrunder enl. 11 kap. 10 § PBL 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § 

PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen kan 

komma att prövas om inte nedanstående synpunkter angående riksintresse 

för kommunikationer, hälsa och säkerhet – buller och geoteknik beaktas. 

Riksintresse för kommunikationer 

Detaljplanen gränsar i öster till väg 53 (Mälarvägen), för vilken Trafikverket 

är väghållare. Trafikverket är även väghållare för E20 som ligger drygt 200 

meter norr om planområdet. Väg 53 och E20 utgör vägar av riksintresse 

enligt 3 kap 8 § miljöbalken. De ska som sådana skyddas mot åtgärder som 

påtagligt kan försvåra tillkomsten eller nyttjandet av anläggningen. 

Planbeskrivningen bör kompletteras med uppgifter om detta.  

 

Buller 

Detaljplanen får inte, som en effekt av att planerade bostäder och utemiljöer 

utsätts för höga trafikbullernivåer, leda till att ovan nämnda vägars nyttjande 

skadas påtagligt. Länsstyrelsen kan i nuläget inte utesluta sådana 

konsekvenser. Se mer om detta under rubriken Buller nedan. 

För att tillgodose ovan nämnda riksintressen anser Länsstyrelsen, i linje med 

Trafikverkets synpunkter (2018-09-21), att detaljplanen måste säkerställa att 

en godtagbar boende- och skolmiljö ur ljudsynpunkt går att uppnå och att 

riktvärdena för trafikbuller vid bostadsbyggnader enligt förordningen (SFS 

2015:216) behöver efterlevas inom planområdet. Länsstyrelsen delar också 

Trafikverkets synpunkt att framräknade ljudnivåer för förskolornas 

utevistelseområden bör framgå av planhandlingarna.  

 

Biltrafik 

Länsstyrelsen ställer sig bakom Trafikverkets yttrande enligt följande.  

I planens östra del ansluter Årbyvägen till väg 53. Av planbeskrivningen 

framgår att förväntad trafikökning i anslutningen, med anledning av 

utbyggnad enligt detaljplanen, är ca 700 fordon/dygn. Även om det finns 

fler anslutningar till området som också tar en del av den tillkommande 

trafiken, ställer sig Länsstyrelsen och Trafikverket frågande till om detta är 

lågt räknat med hänsyn till att planen möjliggör för ca 500-700 nya 

bostäder? Hur många fordon använder anslutningen till väg 53 idag och hur 

stor blir trafikökningen relativt sett? Hur fördelas trafikrörelserna i området 

idag och hur förväntas fördelningen se ut efter en utbyggnad?  

 

Kapaciteten på väg 53 bör i dagsläget vara tillräcklig med tanke på vägens 

utformning. Frågan är dock hur kapaciteten i anslutningen står sig; kan 

anslutningens utformning behöva ses över? Bussfickan som ligger söder om 

anslutningen används idag som påfartsramp vid högtrafiktid. Detta i 

kombination med ett relativt högt trafikflöde på väg 53 (ÅDT södergående 

trafik drygt 10 500 fordon), samt att fordonsförare gasar på för att ’hinna 

före’ norrifrån kommande fordon, gör att trafiksäkerhetsaspekten är viktig 

att belysa i sammanhanget. Planbeskrivningen anger att den tillkommande 

trafiken från planområdet inte förväntas ge en negativ påverkan på 

anslutningen. Med anledning av ovanstående anser Länsstyrelsen liksom 

Sammanfattning över inkomna synpunkter 
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Trafikverket att detta bör säkerställas genom t.ex. en trafiksimulering, innan 

detaljplanen går ut på granskning. 

 

Enligt länstransportplanen ska en vägplan tas fram för väg 53 genom 

Eskilstuna inom några år. I vägplanen kommer utformningen av väg 53 ses 

över, inkl. befintliga anslutningar. Länsstyrelsen ser det dock som angeläget att 

kommunen i samband med detaljplanearbetet påvisar att den trafik som generas 

av planerad utbyggnad inte medför olägenheter för den statliga vägen och det 

riksintresse som vägen utgör. Trafikverket skriver avslutningsvis i sitt yttrande 

(2018-09-21) att de välkomnar en dialog kring dessa frågor inför 

granskningsskedet.  

 

Hälsa och säkerhet 

Buller 

Kommunen har tagit fram en trafikbullerutredning i samband med planarbetet 

(ÅF-Infrastructure AB, 2018-08-08). Underlaget visar att höga bullervärden fås 

vid bostadsfasaderna, framförallt vid punkthuset i anslutning till väg 53 och för 

skivhusen i planens norra del längs med Årbygatan. Trafikbullerförordningen 

(2015:216) ska tillämpas vid bedömning av om kravet i 2 kap 6 a § PBL på 

förebyggande av olägenhet för människors hälsa är uppfyllt vid planläggning. 

 

Buller – punkthuset 

Punkthuset kommer inte att klara förordningens (2015:216) krav utan särskilda 

tekniska åtgärder. Det gäller såväl ekvivalenta som maximala ljudnivåer. En 

betydande del av lägenheterna i huset kommer att behöva föreslagna tekniska 

åtgärder för att uppfylla kraven (s. 41, planbeskrivningen, s.10-15, 

bullerutredningen). Enligt Boverkets rekommendationer bör endast i enstaka 

fall tre fjärdedels inglasning av balkong eller uteplats accepteras som åtgärd för 

att begränsa bullret. 

 

Även med de i bullerutredningen föreslagna åtgärderna kommer ett flertal 

privata balkonger att få ekvivalenta ljudnivåer överskridande 50 dbA. Därav 

följer av kravet i 3 § trafikbullerförordningen (2015:216) att det bör finnas 

tillgång till bullerskyddad uteplats i anslutning till bostaden. Kommunen har 

inte visat hur sådana privata eller gemensamma uteplatser möjliggörs enligt 

samrådsförslaget. I planbeskrivningen anges att ”placering av gemensam 

uteplats till punkthuset bör utredas inför bygglovet, vid placering av denna på 

innergården, väster om punkthuset krävs eventuella bullerskyddande åtgärder.” 

Länsstyrelsen bedömer att möjligheten för en sådan bullerskyddad uteplats bör 

vara utredd och vid behov säkerställd med eventuella planbestämmelser innan 

detaljplanen antas. 

 

Punkthuset omgärdas också av en befintlig förskola med planerad utökning och 

två parkeringsytor (varav ett parkeringshus) som också de kan förväntas utgöra 

bullerkällor för närboende. Rimliga hänsyn till dessa bör också tas. 

 

Buller – skivhusen  

För skivhusen i planens norra del längs med Årbygatan kommer kraven i 

trafikbullerförordningen att uppfyllas förutsatt att husen utformas med 

genomgående lägenheter alternativt mindre än 35 m2. Bestämmelse om detta 

har även införts på plankartan.  
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I de delar där hälften av bostadsrummen behöver orienteras åt en sida som 

uppfyller riktvärdena, ska planlösningar redovisas i utredningen. 

Utredningen behöver kompletteras med detta i det fortsatta planarbetet. 

 

Buller - skolgård 

Länsstyrelsen bedömer också, som redan nämnts, att framräknade ljudnivåer 

för skolornas utemiljöer bör framgå av planbeskrivningen och 

bullerutredningen. I planbeskrivningen anges att ”en bullervall eller andra 

bullerdämpande åtgärder ska uppföras runt förskolan” (s.5). Om utredningen 

visar att en sådan lösning är nödvändig anser Länsstyrelsen att denna lösning 

bör säkerställas i plankartan med eventuella planbestämmelser.  

 

Geoteknik 

Kommunen uppger i planbeskrivningen att en utökad geoteknisk undersökning 

ska utföras i det fortsatta planarbetet och att det till granskningsskedet kommer 

kunna redovisas att markens beskaffenhet är lämplig för föreslagen 

användning, samt att åtgärderna är tillräckliga för att säkerställa att inga skador 

sker på angränsande bebyggelse.  

Länsstyrelsens bedömning av planens lämplighet i detta avseende får anstå till 

granskningsskedet 

 

Elektromagnetiska fält 

Strax väster om planområdet finns ett ställverk. Planerad 

förskola/äldreboende/bostäder okaliseras ca. 30-80 meter från denna 

anläggning. Länsstyrelsen bedömer att frågan om exponeringen på bebyggelsen 

från elektromagnetiska fält behöva mätas och beaktas i det fortsatta planarbetet. 

Inte minst förskolans lokalisering och utformning bör beaktas. 

 

Det finns inga nationella riktvärden som preciserar vilka magnetfält som kan 

anses vara acceptabla i samband med fysisk planering. 

Strålsäkerhetsmyndigheten har tillsammans med flera andra myndigheter, 

bland andra Boverket, gett ut rapporten Magnetfält och hälsorisker. I rapporten 

ger myndigheterna tillsammans övergripande rekommendationer för 

samhällsplanering och byggande: 

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/1ebc56e1b11f4b118b

9b4a09b9cd4d7c/m agnetfalt-och-halsorisker 

Exempel på hur dessa frågor har beaktas och inarbetats i utformningen av 

andra detaljplaner finns också att ta del av från andra kommuner, se t.ex.: 

https://sunne.se/globalassets/upload/plan_bygg/pagaende-planer/rottneros-

skola/planbeskrivning_lk.pdf. 

 

Länsstyrelsens synpunkter - råd enligt 2 kap. PBL  

Kulturmiljö och gestaltning av bebyggelse  

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och gestaltning av ny bebyggelse 

Det är positivt att planförslaget har en tydlig ambition att den nya bebyggelsen 

ska knyta an till kulturmiljön och den befintliga bebyggelsen i Årby. En 

antikvarisk förundersökning har tidigare gjorts och nu kompletterats med ett 

antikvariskt utlåtande. 

 

 

https://sunne.se/globalassets/upload/plan_bygg/pagaende-planer/rottneros-skola/planbeskrivning_lk.pdf
https://sunne.se/globalassets/upload/plan_bygg/pagaende-planer/rottneros-skola/planbeskrivning_lk.pdf
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Områdets ursprungliga avgränsning samt landskapsrummets silhuett och entrén 

till Eskilstuna från norr förändras i och med planförslaget. Länsstyrelsen 

bedömer i likhet med det antikvariska utlåtandet att förslaget är utformat på ett 

sådant sätt att kulturmiljövärden inte påverkas negativt, Årbys kulturhistoria 

kommer även fortsättningsvis vara läsbar och tydlig. Det är bra att planstruktur, 

höjder och volymverkan och byggnadernas placering i landskapet anpassats till 

befintlig bebyggelse och ansluter till efterkrigstidens ideal med uppbrutna 

kvarter och gröna rum. Det är positivt att gröna stråk kvarstår och utökas.  

 

Gestaltningen av den nya bebyggelsen kommer innebära en påverkan på 

området som helhet. Byggnaderna kommer också ge Eskilstunas entré en ny 

silhuett. Utformningen av bebyggelsen bör därför studeras vidare. 

Länsstyrelsen ställer sig bakom ställningstagandena i det antikvariska 

utlåtandet och anser att de bör följas. Antikvarisk kompetens bör konsulteras 

även i fortsättningen.  

 

I planbeskrivningen anges att ”kvalitetsprogrammet är en del av detaljplanen 

och kopplas till det exploateringsavtal som tecknas mellan kommunen och 

respektive byggherre”. Länsstyrelsen ser positivt på kommunens ambition att 

koppla samman gestaltnings-/kvalitetsprogrammet med exploateringsavtalet. 

Det borgar för att de utformningsmässiga kvalitéer som kommunen formulerar 

i gestaltningsprogrammet följs upp under genomförandet. Utöver detta är det 

önskvärt att tydligare utformningsbestämmelser införs på plankartan alternativt 

en hänvisning till vägledning vad gäller gestaltning i planbeskrivningen. 

I framtida planarbete är det härtill angeläget att den befintliga bebyggelsen från  

efterkrigstiden i Årby, som bedömts som särskilt värdefull, ges ett skydd i 

enlighet med PBL 8 kap. 13 §.  

 

Grönområden, kommunikationsleder och huvudmannaskap 

Länsstyrelsen ser positivt på hur kommunen har arbetat med att tillföra ny 

parkmark och grön infrastruktur i planförslaget som anknyter till närmiljöns 

värdefulla natur- och rekreationsområden. En utmaning som kan identifieras är 

den konkurrens mellan olika användningsområden som kan uppstå mellan t.ex. 

gång-/cykelväg, dagvattenstråk och gröna ekologiska samband. 

 

Kommunen ska som huvudregel vara huvudman för allmänna platser. 

Kommunen bör därför överväga att planlägga ”släppen” (x1) med allmänt 

huvudmannaskap, då syftet är att hålla dessa områden allmänt tillgängliga 

(s.33-34). Särskilda skäl för att planlägga dessa områden med enskilt 

huvudmannaskap bör annars motiveras och redovisas. 

 

Naturmiljö – skyddsvärda trädalléer och bevarandevärda träd 

Länsstyrelsen noterar att kommunen avser att lämna i en ansökan om undantag 

från biotopskyddsbestämmelserna med anledning av föreslagna intrång i 

skyddade trädalléer. Länsstyrelsen vill upplysa om att ansökan ska redovisa 

vilka särskilda skäl som åberopas samt förslag på lämpliga 

kompensationsåtgärder.  

 

Inom planområdet finns det ca 300 träd av varierade ekologiska värden.  

Skyddsbestämmelse/marklov för fällande av bevarandevärda träd efterfrågas 

i plankartan och kan med fördel även införas för sådana värdefulla träd inom 
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allmän parkmark. Länsstyrelsen undrar vidare om den fridlysta arten mistel 

(enligt §8 Artskyddsförordningen  (2007:845) har eftersöks, enligt 

Länsstyrelsen förfrågan i behovsbedömningen. 

 

Friytor för lek och utevistelse 

I planbeskrivningen redovisas beräkningar om storlek på friytor för den nya 

respektive den befintliga/utbyggda skolan. Länsstyrelsen ser positivt på detta 

och på kommunens ambition att reglera friytor för den nya förskolan i den 

västra delen av planområdet. Enligt Boverkets vägledning bör det senare dock 

inte göras i användningsbestämmelsen (S1), utan snarare med en separat 

egenskapsbestämmelse, alternativt enbart genom att bebyggelsens placering 

och exploateringsgrad regleras och att tillräckliga ytor finns fredade med 

plusbetecknad inom kvartersmarken. Gällande den nya förskolan ställer sig 

Länsstyrelsen frågande till huruvida beräkningen med 6 avdelningar utgår från 

att byggrätten utnyttjas till fullo, något som Länsstyrelsen anser att kommunen 

behöver ta höjd för i sina beräkningar. Detta kan med fördel förtydligas 

ytterligare i planbeskrivningen. Det kan även preciseras i vilken utsträckning 

äldreboendet och trygghetsboendet kommer att få tillgång till gårdsområdet. 

 

Avfallshantering – återvinning 

I planunderlaget saknas beskrivning av den lokala avfallshanteringens 

omfattning och återvinningsmöjligheter. För mer information om återvinning 

kopplat till detaljplaneringen se https://www.boverket.se/sv/PBL- 

kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/anvandning-av-

allman-plats/atervinning/. 

 

Cykeltrafik 

Hur kommunens Cykelplan (2013) efterlevs i planförslaget kan med fördel 

redogöras för med större tydlighet i planbeskrivningen. 

 

Övriga synpunkter  

Redaktionella synpunkter på utformning av planbestämmelser m.m. 

För bestämmelse f6 behöver det förtydligas vad som avses med 2 meter (höjd 

eller längd). 

Formuleringen i detaljplanens administrativa bestämmelse om ändrad lovplikt 

behöver förtydligas för att garantera avsedd rättslig verkan. 

 

Höga byggnadsverk (>20 m) Berörda flygplatser behöver tillfrågas som 

sakägare i ärendet. 
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 Svar: 

Planbeskrivningen kompletteras med att väg 53 och E20 är vägar av 

riksintresse.   

 

Buller: Bullerutredningen är framtagen utefter 2040 års prognos för 

trafikflöden inräknat med nytillkommen trafik i området. Kommunens 

bedömning är att riksintresset på väg 53 eller E20 inte kommer skadas på 

grund utav den tillkommande bebyggelsen.  

Planbeskrivningen kompletteras med text och bilder om bullersituationen vid 

förskolorna. Bullernivån på Årbygatans förskola utemiljö bedöms bli bättre än 

vad den är idag då skolgården avskils med byggnader från väg 53. Den större 

delen av utemiljön kommer även förläggas på den västra tystare sidan.  

 

Biltrafik: se svar under Trafikverkets synpunkter. 

 

Hälsa och säkerhet- buller 

Bullernivåerna på punkthuset är som högst på den östra fasaden, där värdet på 

delar av fasaden överskrider 65 dBA. I dessa fall ska tekniska lösningar 

användas för att uppnå Trafikbullerförordningen (2015:216). Enligt framtagna 

illustrationer sid 48-49 i planbeskrivningen kommer enbart 50-75% av 

balkongerna behövas som bullerskärm samt ljudabsorbenter i taket för att 

sänka ljudnivån vid fasaden med upp till 10 dBA. Plankartan uppdateras med 

planbestämmelsen m3 – Gemensam uteplats ska uppföras och utföras så att de 

utsätts för högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå. Planbeskrivningen kompletteras 

med att en gemensam uteplats ska uppföras med bullerdämpande åtgärder 

samt förslag på placering. Hänsyn har tagits till kommande nya bostäder i 

bullerutredningen. Infarten till parkeringshuset är planerad att ske från 

Årbygatan och inte inifrån området och förskolan. 

 

En kompletterande bullerutredning har utförts där skivhusens planlösningar 

har blivit utredda. Planlösningar kompletteras i planbeskrivningen på 

skivhusen för att visa att de klarar av bullersituationen. 

 

Texten från grönstrukturplanen på sidan 5 tas bort.  

 

Geoteknik 

Planbeskrivningen kompletteras med den gjorda geotekniska utredningen.  

 

Elektromagnetiska fält 

Kommunen har, i samverkan med ställverksinnehavren, utrett frågan. 

Planbeskrivningen har uppdaterats. 

 

Kulturmiljö och gestaltning av bebyggelse  

Detaljplanen reglerar inte den befintliga bebyggelsens utformning. I 

kommande planarbete för befintliga hus ska de ges ett skydd enligt PBL 8 kap 

13§. 
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Projekteringshandlingar av gator och parkmark arbetas fram efter att 

detaljplanen vunnit laga kraft, vilka ska följa intentionerna som beskrivs i 

planbeskrivningen och kvalitetsprogrammet.  

 

Delar av x1-områdena tas bort i plankartan då intentionerna var att bryta upp 

bebyggelsen med smitvägar. Dessa regleras istället med egenskapsgränser.  

 

Naturmiljö 

Ansökan om att ta ner alléträden med biotopskydd har godkänts av 

Länsstyrelsen 2019-01-24. Ansökan omfattar inte de tre träden som har mistel. 

Två av dem är popplarna i norr vid fotbollsplanen och ska bevaras. Det tredje 

trädet är en oxel som står på den nordvästra sidan där äldreboendet/förskolan 

ska placeras. En separat ansökan har skickats för den. Friytor för lek och 

utevistelse 

 

Förtydligande om att förskolan beräknas uppföras med 6 avdelningar på en yta 

om ca 2000 på nedre plan i västra delen. Planbestämmelsen S1 redigeras så 

att den enbart reglerar att skolan ska placeras i bottenvåningen. Friytorna för 

lek och vistelse säkerställs genom egenskapsbestämmelser om begränsningar i 

markens nyttjande. 

 

Äldreboendet kommer till största del ha sin utemiljö på balkonger/loftgångar 

och tak men går även att samnyttjas med uteplatsen som skapas söder om 

trygghetsboendet. Förtydligas i planbeskrivningen.   

 

Avfallshantering. 

Planbeskrivningen kompletteras. 

 

Planbeskrivningen kompletteras om kommunens cykel- och trafikplan. 

 

Planbestämmelsen f6 tas bort från plankartan då de är viktigt att de inte 

skapas barriärer mellan befintliga och tillkommande Årby.  

 

Planbestämmelsen under ändrad lovplikt formuleras om till ”Bygglov krävs 

även för komplementbyggnader eller komplementbostadshus större än 15 m2. 

 

Eskilstuna kommun är fastighetsägare för Eskilstuna flygplats och 

handlingarna har samråtts med Luftfartsverket utan synpunkter i samråd. En 

flyghinderanalys har även genomförts.      
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Lantmäteriet   Tomtindelning  

Inom planområdet finns bestämmelser om fastigheters indelning genom en 

tomtindelning från 1966, Notarien (akt 0484K-1478C). I samband med att 

detaljplanen vinner laga kraft kommer bestämmelserna om fastighetsindelning 

per automatik att upphävas inom planområdets gränser. Utanför planområdets 

gränser gäller bestämmelserna kvar oförändrade. LM förordar att kommunen 

ser över om inte hela tomtindelningen bör upphävas i samband med denna 

detaljplaneläggning. Om bestämmelserna förblir oförändrade kan de innebära 

oönskade fastighetsrättsliga konsekvenser vid genomförandet av detaljplanen 

och vid eventuell framtida fastighetsbildning som berör Notarien 7-12.  

Information om tomtindelningen och hur den är tänkt att hanteras och vilka 

konsekvenser hanteringen innebär bör framgå av planbeskrivningen.   

 

Allmän plats och x1  

Genomförandet av detaljplanen innebär bland annat att all allmän plats ska 

överföras till kommunal fastighet. Det bör framgå vilka fastigheter som berörs 

av dessa regleringar och vem som ska bekosta dem.  Det bör även framgå att 

kommunen ansvarar för genomförandet och framtida drift och skötsel av x1-

områdena. Fyll gärna på med denna information under fastighetsrättsliga frågor 

i planbeskrivningens genomförandedel.  

 

Primär/sekundär användning (P1)KC  

Enligt Boverkets allmänna råd bör den huvudsakliga användningen betecknas 

utan parentes och styra färgläggningen. Den sekundära användningar bör anges 

inom parentes.   

 

Övriga frågor  

Info om s.k. allmän kvartersmark tillsammans med enskild kvartersmark  

Kombinationer av s.k. allmän kvartersmark (mark för annat än en-skild 

bebyggande, PBL 6 kap. 13 §) och vanlig kvartersmark kan innebära risker och 

problematik. De bestämmelser som ger kommunen skyldighet och i vissa fall 

rättighet till inlösen (PBL 6 kap. 13 § och 14 kap. 14 §) omfattar hela 

användningsområdet. Det går därför inte att bilda en fastighet för enbart 

bostadsändamål inom BD1S1 som blir fri-gjord från denna belastning och risk. 

Inlösensreglerna gäller kvar. Detta innebär att en sådan planredovisning skiljer 

sig från en sådan där kombinerade användningsbeteckningar för enbart enskild 

kvar-tersmark förekommer, där finns inte rätt eller skyldighet till inlösen på 

samma sätt. Det är bra att vara medveten om att dessa regler finns och, med det 

i bakhuvudet, kunna väga vilket alternativ som blir det mest ända-målsenliga 

för detaljplanen i det enskilda fallet. Det kan vara så att redovisningen i 

samrådshandlingarna är de mest ändamålsenliga i detta fall. 
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 Svar: 

Planbestämmelse om att tomtindelningen ska upphävas införs på plankartan.  

 
All allmän platsmark inom detaljplanen ska överföras till lämplig kommunägd 

närliggande mark. 

 

Förtydligande görs om x1-områdena i planbeskrivningen.  

 

Plankartan regleras så den huvudsakliga användningen inte ligger inom 

parentesen till P1(K)(C). 

 

Detaljplanen ska vara så flexibel som möjligt och kommunen vill inte stå i 

vägen för att privata skolor och äldreboenden ska kunna byggas i kombination 

med vanliga bostäder. Kommunen har inte föravsikt att inlösa marken utan att 

sälja den.  
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Trafikverket  Riksintresse väg 

Detaljplanen gränsar i öster till väg 53 (Mälarvägen), för vilken Trafikverket är 

väghållare. Trafikverket är även väghållare för E20 som ligger drygt 200 meter 

norr om planområdet. Väg 53 liksom E20 utgör vägar av riksintresse enligt 3 

kap 8 § Miljöbalken och ska som sådana skyddas mot åtgärder som påtagligt 

kan försvåra tillkomsten eller nyttjandet av anläggningen. Detaljplanen bör 

kompletteras i detta avseende. 

 

Trafikbuller 

Remisshandlingarna visar att höga bullervärden fås vid bostadsfasad, 

framförallt vid punkthuset i anslutning till väg 53. Trafikverket förutsätter att 

gällande bullerriktvärden enligt förordningen SFS 2015:216 kan klaras, så att 

riksintresset väg inte påverkas. Trafikverket förutsätter också att erforderliga 

skyddsåtgärder säkerställs med bestämmelser i plankartan. Trafikverket anser 

att det av plankartans bestämmelser tydligt ska framgå hur erforderliga skydd 

ska utformas, som t.ex. erforderlig höjd på skärm. Trafikverket anser också att 

plankartan bör kompletteras med en bestämmelse om skydd vid gemensam 

uteplats i anslutning till punkthuset, om det visar sig att bullerdämpande 

åtgärder är nödvändiga för att nå gällande riktvärden. Detta bör således utredas 

innan granskningsskedet och inte i samband med bygglovsprövningen. 

Framräknade ljudnivåer för förskolans utevistelseområde bör även de framgå 

av planhandlingarna. 

 

Årbyvägens anslutning till väg 53 

I planens östra del ansluter Årbyvägen till väg 53. Av planbeskrivningen 

framgår att förväntad trafikökning i anslutningen, med anledning av utbyggnad 

enligt detaljplanen, är ca 700 fordon/dygn. Även om det finns fler anslutningar 

till området som också tar en del av den tillkommande trafiken, ställer sig 

Trafikverket undrande till om detta är lågt räknat med hänsyn till att planen 

möjliggör för ca 500-700 nya bostäder? Hur många fordon använder 

anslutningen till väg 53 idag och hur stor blir trafikökningen relativt sett? Hur 

fördelas trafikrörelserna i området idag och hur förväntas fördelningen se ut 

efter en utbyggnad? Kapaciteten på väg 53 bör i dagsläget vara tillräcklig med 

tanke på vägens utformning. Frågan är dock hur kapaciteten i anslutningen står 

sig, kan anslutningens utformning behöva ses över? Bussfickan som ligger 

söder om anslutningen används idag som påfartsramp vid högtrafiktid. Detta i 

kombination med ett relativt högt trafikflöde på väg 53 (ÅDT södergående 

trafik drygt 10 500 fordon), samt att fordonsförare gasar på för att ’hinna före’ 

norrifrån kommande fordon, gör att trafiksäkerhetsaspekten är viktig att belysa 

i sammanhanget. Planbeskrivningen anger att den tillkommande trafiken från 

planområdet inte förväntas ge en negativ påverkan på anslutningen. Med 

anledning av ovanstående anser Trafikverket att detta ska säkerställas genom 

t.ex. en trafiksimulering, innan detaljplanen går ut på granskning. 

 

Enligt länstransportplanen ska en vägplan tas fram för väg 53 genom 

Eskilstuna inom några år. I vägplanen kommer utformningen av väg 53 ses 

över, inkl. befintliga anslutningar. Trafikverket ser det dock som angeläget att 

kommunen i samband med detaljplanearbetet påvisar att den trafik som generas 

av planerad utbyggnad inte medför olägenheter för den statliga vägen och det 

riksintresse som vägen utgör. Trafikverket välkomnar en dialog kring detta 

innan granskningsskedet. 
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 Höga byggnader – flyghinderanalys 

Beträffande byggnadsverk högre än 20 meter hänvisar Trafikverket till LFVs 

yttrande i ärendet, se bifogat dokument. 
  
 Svar: 

Planbeskrivningen kompletteras med att väg 53 och E20 är vägar av 

riksintresse. 

 

En trafikflödesstudie har genomförts med syfte att se hur fordonsförare tar sig 

in och ut ur området. Mätningen visar att det i genomsnitt under en dag 

passerade totalt 3002 fordon i den studerade in- och utfarten Årbygatan-

Mälarvägen(Riksväg 53). Fördelningen mellan fordonen var att 848 fordon 

körde in och 2154 fordon körde ut. Detta gör att ca 40 % av de som kör in och 

ut ur området använder sig av denna in/utfart.  

 

En bedömning från kommunens trafikplanerare är att cirka 60 % av 

fordonsflödet kommer nyttja denna in/utfart efter exploateringen för att ta sig 

till och från området. Denna uppskattning innebär att det under ett dygn 

kommer vara ca 1 090 fordon som kommer från Mälarvägen och in på 

Årbygatan och ca 2 780 fordon som kommer från Årbygatan och ska ut på 

Mälarvägen. Utifrån denna uppskattning kommer trafikflödet i 

korsningspunkten att öka med ca 800 fordon utifrån dagens flöde, vilket 

kommunen anser att korsningen klarar av. På grund av detta och att 

kommunen har en begränsad budget får sådana här projekt och det finns andra 

platser i staden som har en högre prioritering en denna. Dock kan det bli 

aktuellt att utformningen intill in/utfarten på Mälarvägen byggs om någon 

gång i framtiden.  

  

Idag finns det inga inrapporterade olyckor vid in/utfarten och bussfickan. Med 

en ökad trafik i området kan risken att en olycka sker öka. Detta bör hanteras i 

kommande vägplan för väg 53. Vägen ligger även utanför detaljplanens 

avgränsning. Kommunen gör bedömningen att en trafiksimulering inte är 

nödvändig. Samtal har förts med Trafikverket efter samrådet.   

 

Intilliggande idrottsplats genererar vissa trafikflöden, detta märks tydligast vid 

större arrangemang då trafiken ökar till och från området. Detta bedöms ske 

på kvällstid eller helger då trafikflödet generellt är lägre.  

 

Trafikbuller 

Se svar om buller till Länsstyrelsen. 

 

LFV har inte inkommit med synpunkter på byggnadernas höjd. 
  
Kollektivtrafik 
myndighet 

Sörmlands kollektivtrafikmyndighet ser positivt på utvecklingen i Årby. 

Ytterligare bebyggelse kommer förmodligen innebära ökat resande med 

kollektivtrafiken vilket är positivt, men då framförallt med linje 1 och 2 vilka 

redan idag är linjer med högt resande. Detta kan betyda att kapaciteten kan 

komma att behöva utökas. Vi önskar att detta tas i beaktande i den fortsatta 

processen. 
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 Svar: 

Tillkommande byggnation beaktas i kommunens Kollektivtrafikplanen som är 

under framtagande och i det kontinuerliga inom kollektivtrafiken. Utbyggnaden 

i Årby ligger längs ett prioriterat kollektivtrafikstråk. I framtagandet av 

kollektivtrafikplanen har kommunen inte studerat enskilda utbyggnadsprojekt. 

Utan istället sett till kommande utbyggnationer av nya bostäder längs hela 

busslinjerna. Rekommendationen från den studien är att linje 1 kommer att 

behöva öka sin turtäthet till 2030 om fördubblingsmålet ska uppnås och vad 

gäller linje 2 är förslaget att införa ledbuss på linjen och öka turtätheten 

något. Detta bör utredas vidare i kommande arbete i utvecklingen av dessa 

busslinjer. 
  
Miljökontoret  1.I planbestämmelsen för lägenheter med mer än 60 dB(A) ekvivalentnivå sägs 

att minst hälften av bostadsrummen skall vändas mot bullerdämpad sida. För 

tydlighetens skull kan man använda samma uttryck som finns i förordningen 

om trafikbuller: minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en 

sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och minst 

hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal 

ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden  

2.För de bägge förskolorna är det viktigt att tillgänglig yta för barnen inte 

minskas ytterligare, om möjligt bör den istället ökas. 

3.På den befintliga förskolans gård har man 55-60 dB(A) trafikbuller på den 

östra sidan av gården, Naturvårdsverkets riktvärden är 50-55 dB(A) beroende 

på användning. Här bör man se över möjligheterna att sänka nivåerna, till 

exempel genom åtgärder mellan huskropparna norr och öster om förskolan. 
  
 Svar: 

1. Specifika dBA skrivs inte ut på plankartan då lagkraven kan ändras. 

Hänvisning till förordningen står i planbeskrivningen istället. 

2.  Årbygatans förskola får en utökad skolgård mot väster vilket även är 

en skyddad sida mot buller. Undantag har gjorts för regleringen av den 

gemensamma uteplatsen. 

3. Parkeringshuset och punkthuset möjliggörs att byggas ihop för att 

minska bullret på skolgården. Parkeringshuset kommer även ha ett 

större fotavtryck på markytan än i gjord bullerutredning vilket gör att 

bullret från norr kommer minska då byggnaderna placeras närmare 

varandra. Största delen av skolgården placeras på den västra sidan 

som är den tysta sidan. Östra sidan ska innehålla ytor för vändplan för 

varutransporter samt huvudentrén. Bullernivån på skolgården bedöms 

bli bättre än vad den är idag då en byggnad placeras mot väg 53.  
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Kultur- och 
fritidsförvaltnin
gen 

 Bra att lyfta fram att ingången till Årby naturreservat ska förstärkas och 

att det på sikt ska knytas ihop med åstråket och Munktellstaden. 

 Värt att nämna är väl kanske att Årby IP redan är en av de 

fotbollsanläggningar som har högst beläggningsgrad. Med 500-700 nya 

bostäder, säkerligen med en hel del fotbollsintresserade, kommer det 

trycket att öka på planerna, underhållet och skötseln. Så även om just 

parkeringsbehovet kanske inte ökar nämnvärt  för IP behövs en analys 

på vad det innebär i stort. När det gäller parkeringen är det ju, bara 

vissa tidpunkter som det blir fullt-men vid de tillfällens krävs en plan 

och hantering för att säkerställa både tillgänglighet, säkerhet och 

framkomlighet. 

 Lite samma sak gäller för naturreservatet- högre tryck när fler bor nära 

vilket riskerar att det blir mer slitage och att skötseln/underhållet 

påverkas. Det handlar ju både om ingångar till reservatet, skötseln av 

det och informationen i reservatet vilket vi behöver ta till oss och 

hantera när byggandet blir verklighet. (parkeringsplatser) 

 Bra att den har genomförts BKA, barnkonsekvensanalys. Hade kanske 

önskat att den mer utförligt tagit plats i planbeskrivningen. Vi vill 

förstärka att den mest beskriver nuläget och inte hur den framtida 

byggnationen kommer att påverka barnen. 
  
 Svar: 

Planavdelningen har efterfrågat en parkeringsutredning av KFF på hur många 

bilparkeringsplatser man uppskattar vid ett maxtillfälle. Då detta inte 

levererats har en uppskattning på 100 bilar gjorts som ska kunna rymmas i det 

nya parkeringshuset. Parkeringen i parkeringshuset ska då samordnas till 

delar med kontorsparkeringarna som bedöms behövas under olika tider på 

dygnet. Gatuparkering om ca 80 platser kommer även att finnas inom 

planområdet. Planavdelningen har gjort bedömningen att det inte går att 

bygga ut parkeringen för en maxbeläggning som inträffar några få gånger om 

året. Vid dessa tillfällen får parkering anordnas på Årby IPs egna ytor eller på 

närliggande område där man får räkna med att gå en bit. Exempelvis kan 

parkeringsytor vid Årbyskolan användas vid dessa tillfällen då matcher och 

cupper oftast sker på kvällar och helger när skolan är stängd. 

 

Parkeringsplatser finns idag anordnade till entrén till naturreservatet vid E20. 

Dock sker olovlig trafik på cykelbanan upp till Årbystugan, vilket enbart ska 

vara tillgängligt för handikapplatser. Vid utformningen av stråket mellan 

planområdet och tunneln bör tydligare gestaltning och skyltning ske.  

 

Planavdelningen arbetar med att ta fram en BKA-mall att använda till alla 

detaljplaner. Årby Norra användes som test. Noggrannare studier kommer inte 

göra i detta läge. 
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K-Fast   Låg nockhöjd på skola och centrumdel med hänsyn till väldigt generös 

höjdsättning på övriga delar i angränsande fastigheter. Kan ligga på 

gränsen beroende på hur byggnaderna uppförs. 

 Gränsyta(yta mellan radhusen) vid F6 känns otrygg. Generös 

höjdsättning för F1. 

 Hur sker tillträdet till P2 garage under mark? Svårt att hitta lämplig 

plats för det med hänsyn till liten yta mellan byggnad och gata. 

 Positivt att marken är relativt plan. 

 Tegel i sockelvåningarna begränsar och fördyrar. Teglet bör inte gå ner 

i mark utan en sockel av annat material bör användas. Beskriv hellre en 

lösning eller foto på sockeln om den är viktig ur gestaltningshänsyn. 

 Upplagsplats vid snöröjning, vart sker det med hänsyn till 

dagvattenhanteringen? 

 Höjder för hisstoppar med hänsyn till platta tak kan bli svåra att lösa då 

toppen sticker upp ungefär 1 meter ovan bjälklaget vanlig höjd är 

3750mm från översta våningsplanets golvnivå. På detta skall sedan ca 

400mm isolering rymmas. Öka förslagsvis på skillnaden mellan 

byggnadshöjd och nockhöjd/totalhöjd så att detta ryms för att undvika 

framtida problem då en ökning med en halvmeter till en meter i detta 

skede inte påverkar nämnvärt utan göra planen något mer flexibel. 
  
 Svar: 

 Skolan är idag en våning med nytt ventilationssystem som medfört att 

taket höjts. Skolan ska inte uppföras i två våningar då skolgården blir 

för liten för att klara rekommendationerna för friyta per barn. 8 meter 

kvarstår. Centrumbyggnaden ska uppföras om max två våningar. För 

att möjliggöra rymliga lokaler revideras nockhöjden till 10 meter.  

 Planbestämmelsen f6 tas bort.  

 Entréerna till parkeringsgaragen under marken ska ske från 

kvartersgatorna och från skivhusens kortsida. Utfartsförbud 

kompletteras mot Årbygatan för att styra entréerna inne från området. 

 Förtydligande sker i plankarta och planbeskrivningen om att det inte är 

sockeln utan sockelvåningen, första våningen, som ska uppföras i tegel.  

 På Årbygatan kommer delar av snön kunna läggas vid trädplanteringen 

samt på delar av körbanan/ gångbanan vid större mängder. På 

kvartersgatorna inne i området kommer de läggas på körbanan/ 

gångbanan, tryckas till parkytorna eller transporteras bort.  

 Höjderna kommer inte att regleras ytterligare i plankartan då 

hisstoppar fortfarande kan placeras ovanför nockhöjden.  
  
ESEM Avfall  Våra synpunkter i ärendet är  att man följer renhållningsfördordningen se 

bifogade filer. Och att vid innan avfallshanteringen börjar vi besiktar dom 

eventuella avfallsutrymmen som angjords. 
  
 Svar: 

Synpunkten är mottagen.   
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EEM Elnät  - Östra e-rutan måste vara placerad så att ett avstånd på 4 (fyra) meter 

erhålls mellan denna och befintlig VA-ledningen 

- Östra e-rutans är placerad i direkt närhet till gatans skarpa kurva vilket ger 

en väldigt stor påkörningsrisk 
  
 Svar: 

E-rutan i öster korrigeras i plankarta i enlighet med er synpunkt.   
  
Årbyföreningen  1. Punkthuset på 20 våningar anser vi inte ska byggas då det inte 

var med i den ursprungliga planeringen av Årby Norra. Det är ett hus som 

avviker kraftigt från den befintliga planeringen av Årby Norra och dessutom så 

tar den parkeringsplatser från Årbygatan 5 så det krävs ytterligare parkeringar. 

Ägaren till stora delar av Årbygatan har inte åtgärdat eller renoverat det yttre 

på något av husen längs Årbygatan. Underhållet är kraftigt eftersatt. Det borde 

vara fokus istället för att bygga ett 20 våningshus. 

2. Parkeringshuset anser vi är placerat på en plats som gör det 

otryggt i sig för boende som användare av det. Det är dyrt att bygga 

parkeringshuset och dessutom  så ska bara de som bor i befintliga Årby parkera 

där medan de som bor på Årby Norra har parkeringar närmare husen eller i 

husen. Det borde vara rättvist fördelat mellan alla som bor i stadsdelen. Istället 

för parkeringshus vill vi att det tas fram ett alternativ B och C och kanske till 

och med D där man ser hur parkeringar kan lösas ändå men inte i ett 

parkeringshus men på markplan och med idéer från Vallastaden med  bilpooler, 

cykelgarage, bättre kollektivtrafik och parkeringar spridda i stadsdelen. Som 

boende och förening anser vi att det behövs fler alternativ att ta ställning till 

som löser parkeringsfrågan istället för ett enda som är ett stort parkeringshus. 

3. Årby centrum tycks ha glömts bort i  hela förslaget. Det är 

enormt viktigt att det satsas på Årby centrum och att ett lyft görs mellan 

kommunen och fastighetsägare. Att det ska vara 2 centrum bredvid varandra är 

som gjort för att segregationen ska öka. Platsen vid Årbygatan 9 kan istället 

återskapas med odlingslotter som fanns där förut och som uppskattas av 

människor, bänkar lekytor kan komma till också. Det ser vi som en bättre 

lösning och att det satsas stort på det befintliga centrumet i Årby. Det behövs 

satsningar för att göras tryggt.  Annars är risken stor för att det blir ett vi och 

dom. 
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 4. Vad gäller övergången till Prästängens förskola, Årby IP och 

Årbyskogen vill vi ha kvar den tunneln som idag är trygg lättillgänglig och bra 

för att ta sig över vägen. En delad yta kan finnas där också  men tunneln är 

säkerheten. Många använder tunneln och barn och föräldrar går från förskolan 

och elever använder den från skolorna och hela allmänheten. 

5. En gemensam skötselplan behöver antas för hela Årby och Årby 

Norra.  Idag finns till exempel ingen gemensam planering och många träd har 

sågats ner och inga återplanteringar har skett. Årby Park är en park men tas inte 

om hand på det sättet idag.  

6. Vad gäller belysning och hur alla hus tas om hand som måste det finnas en 

minsta gemensam nämnare. Idag är det enorma skillnader på husen. En del är 

tipp topp och andra är sunkiga och kraftigt eftersatta. 

Det behövs tas hänsyn till det estetiska i Årby. Teglet är symboliskt och det är 

viktigt att följa den ursprungliga sammansättningen av tegel och färger med 

mera. Efter en vandring i stadsdelen så ser man snabbt hur det ser ut.  Det blir 

ännu värre kontrast när det nya byggs och det gamla är sunkigt om inga 

åtgärder vidtas. 

7. Det är också enormt viktigt att belysningen är välfungerande och 

att det finns en gemensam belysning i Årby. Tunneln till skolan behöver lysa 

upp utifrån så entrén in och ut från tunneln är upplysta. Den behöver också 

målas i glada färger på ett konstnärligt sätt. Likt tunneln till Årbyskogen. 

8. Det är enormt viktigt att soprum löses över hela Årby och att de 

är moderna och håller hög kvalitet. I husen längs hela Årbygatan saknas idag 

bra lösningar för sophus. 

9. För att bryta segregation och förebygga segregation så är det 

viktigt med öppna gator och vägar mellan det nya och det gamla Årby.  Det ska 

vara lika naturligt att springa in och sitta på bänkar i Årby Norra och i det 

befintliga Årby. Inga gränser och staket. Uppstår det så är det stor risk för ökad 

otrygghet och att människor inte möts spontant. 

10. Det måste i det som ska byggas byggas bostäder som alla kan bo 

i. Det är viktigt att det byggs hyresrätter med rimliga hyror. Idag finns 4 hus 

som är bostadsrätter i Årby. I övrigt är det  hyresrätter med högre och högre 

hyror på grund av lyxrenoveringar.  Hyror på 9000 -12000 kr för en 3a och 4a i 

Årby är idag inte ovanligt. Det gör att hushållen har mindre pengar till alla 

andra utgifter. 
  
 Svar: 

1.Punkthuset tillkom under byggherredialogen men har varit med under hela 

arbetet med detaljplanen och i inriktningsbeslutet från 2017. Byggnaden 

placeras i ett entréläge till Eskilstuna från E20. Parkeringar till Årbygatan 5 

kommer finnas i parkeringshuset. Vem som ska bygga punkthuset är inte klart 

ännu.   
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 2. I arbetet med strukturplanen har flera olika parkeringslösningar tagits fram. 

De olika parkeringslösningarna har vägts mot varandra och landat i förslaget 

om ett större parkeringshus. P-huset placeras nära E-20 och Mälarvägen för 

att minska onödig trafik i området. Byggnaden fungerar även som ett 

bullerskydd från trafikbullret för bostads- och förskolekvarteret. Detaljplanen 

medger att parkeringsplatser skapas i området som bedöms räcka för 

befintliga boende och kommande. Vem som parkerar vart kommer få lösas i 

separata avtal. Att lösa all parkering i markplan är inte möjlig om en 

exploatering ska kunna ske. Planavdelningen ställer sig positiva till att det 

byggs bilpooler, cykelgarage och att kollektivtrafiken är prioriterad för att 

främja hållbart resande i stadsdelen.  

 

3. En upprustning av Årby centrum berör inte planförslaget. Upprustning kan 

ske genom befintlig detaljplan. Befintliga centrum ska fortsatt vara den 

primära kärnan i stadsdelen. Planförslaget medger en byggrätt i form av ett 

allaktivitetshus vid Årbygatan 9. I dialogarbetet har det återkommande lyfts att 

en mötesplats saknas där barn, ungdomar och äldre kan umgås och mötas. 

Resterande yta är planerad för torg-/parkyta där bland annat odlingslotter, 

bänkar, lekytor kan uppföras. Planförslaget medger även att centrumfunktioner 

kan skapas i bottenvåningarna på flertalet av byggnaderna för att skapa aktiva 

bottenvåningar.   

 

4. Planförslaget innebär att tunneln tas bort och istället ersätts med en 

trafiksäker passage över Årbygatan. Ytan ska vara upphöjd i varierat material 

som göra att parkytorna norr och söder om vägen binds samman. Platsen ska 

utformas för att bibehålla tryggheten och hålla nere hastigheterna. 

 

5.  Kommunen äger bara delar av parkytan inne i Årby. Fastighet- och 

exploateringskontoret har bjudit in alla befintliga och kommande byggherrar 

till en grupp för att diskutera en gemensam utveckling av stadsdelen. En första 

träff hölls innan sommaren 2019.  

 

6. Kommunen, genom Fastighets och exploatering, har bjudit in alla 

fastighetsägare i Årby till ett gemensamt möte under våren 2019 där 

övergripande frågor om stadsdelen kunde lyftas.  

 

7. Belysningsfrågan och tunneln berör inte arbetet med detaljplanen utan kan 

bytas ut och rustas upp med gällande detaljplaner.  

 

8. Utbyggnad av sophus för de befintliga bostäderna kan lösas i den befintliga 

detaljplanen.  

 

9. Med den öppna kvartersstrukturen där stora delar av de gröna områdena 

samt alla gator är kommunal mark har kommunen rådighet att gestalta 

området så att rörelser skapas mellan de befintliga och nya bostäderna. Att 

skapa flöden mellan stadsdelarna för att integrera dem med varandra har varit 

en av de bärande idéerna i förslaget.  

 

10. Detaljplanen kan inte styra om det byggs hyresrätter eller bostadsrätter 

samt vilken hyra som sätts.  
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Protestlista  
38 boende 
underskrivna  

Vi årbyborna protesterar att detaljplanen håller på att antas utan en riktig 

samverkan med oss. Vi protesterar mot sättet som ärendet sköts där våra åsikter 

överkördes. Vi kunde inte inverka i beslutsprocessen på ett likvärdigt sätt trotts 

att dessa bebyggelser kommer att påverka våra levnadsvillkor i flera 

dimensioner.  

Vi är skattebetalare och medborgare i Eskilstuna kommun och har rätt att vara  

medbestämmande och delaktiga i kommunens utveckling för att kunna påverka 

våra liv! 
  
 Svar: 

Detaljplanen har ställs ut på samråd under en 4-veckors-period. Utställning 

hölls i kommunhuset, annonsering i lokaltidningen samt samrådsmöte hölls i 

området under den tiden. Affischer sattes även upp i varje trappuppgång.  

Innan planen gick ut på samråd hölls även ett öppet hus under våren 2018 för 

att informera om arbetet. 

 

I arbetet med att ta fram strukturplanen bjöd kommunen in till fyra träffar ute 

på plats i syfte att ha en dialog med boende i Årby. Ett av dialogtillfällena 

ledde även till att hela strukturförslaget ritades om efter inkomna synpunkter. 

Kommunen bedömer att man bjudit in boende i arbetet med att ta fram 

strukturplanen.  
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BRF  
Årbygatan 4 

På uppdrag av Bostadsrättsföreningen Årby nr 4 (nedan kallad 

"bostadsrättsföreningen"), som är sakägare i frågan genom tomträtt till 

fastigheten Notarien 10, inkommer jag och bostadsrättsföreningens styrelse 

med synpunkter enligt följande. 

  

Arkitektonisk gestaltning och kulturvärden  

Hela Årby måste betraktas som en kulturhistoriskt värdefull miljö, vilket också 

framgår av det antikvariska utlåtande som har gjorts (daterad 2018-02-23), där 

miljön bedöms uppfylla begreppet "särskilt värdefull bebyggelse" i plan-och 

bygglagens mening. Även parkeringsytan som i samrådshandlingen föreslås 

bebyggas, har enligt utlåtandet ett kulturhistoriskt värde, även om den till 

skillnad från resten av området bedöms som "tålig" och därmed gulmärkt. 

  

Enligt konsekvensanalysen anses, att den tilltänkta detaljplanen inte innebär 

direkt påverkan på den befintliga bebyggda miljön (s. 9 i det antikvariska 

utlåtandet), vilket emellertid inte är riktigt sant. Som det konstateras i den 

omedelbara fortsättningen, påverkas Årbys ursprungliga utbredning och dess 

avgränsning försvagas.  

 

Det måste tas i beaktande, att den stora, parkeringsytan som nu föreslås 

bebyggas, ingår i det samlade arkitektoniska uttrycket för den befintliga miljön 

i Årby. I stadsplanen för Årbyområdet från 1966 (dnr 0484K-1473C) är 

parkeringsytorna markerade som särskild prickmark med beskrivningen "mark 

där garage undantagsvis får uppföras". Tidens byggnadsstil, med friliggande 

skivhus kring stora öppna, parkliknande gårdar, kompletterades normalt av 

parkeringsplatser av detta slag som möjliggjorde just den bilfria miljö i själva 

bostadsdelen som i nutid kanske är den mest uppskattade konsekvensen av 

1950-och 1960-talets stadsbyggnadsideal.  

 

Det påstås (också på s. 9) att den tillkommande bebyggelsens volymer generellt 

kommer att underordna sig volymerna i den befintliga bebyggelsen, något som 

vi starkt ifrågasätter i och med att den föreslagna bebyggelsen kommer att ge 

ett betydligt mer tätbebyggt intryck än befintligt område och dessutom kommer 

att byggas på en plats som för närvarande är nästan helt obebyggd. Årbys 

silhuett och verkan i landskapet kommer att påverkas liksom dess avgränsning 

mot omkringliggande mark, effekterna kommer att bli mer än "små till 

försumbara" (s. 10). 

 

Höjden på husen som planeras kommer att påverka den befintliga bebyggelsen 

negativt. Särskilt skivhuset som föreslås ligga i öst-västlig riktning rakt norr 

om bostadsrättsföreningens hus, kommer att påverka bostadsrättsföreningen 

genom att den vida utsikt som de boende för närvarande åtnjuter, helt skulle 

försvinna. Bostadsrättsföreningen föreslår därför att det sänks med ett flertal 

våningar och om man inte vill minska den planerade mängden bostäder, att 

intilliggande lamellhus som planeras i nordsydlig riktning i stället höjs med 

motsvarande volymer. 
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 Parkering och parkeringstal  

Bostadsrättsföreningen har för närvarande parkeringsplatser närmast norr om 

bostadsrättsföreningens eget hus, där man arrenderar en stor del av 

parkeringsytan och även har ett antal garagelängor. Bostadsrättsföreningens 

hus har för närvarande ett parkeringstal om 60, fastställt i stadsplan 1966, 

vilket bedöms som nödvändigt att behålla. Bostadsrättsföreningens medlemmar 

använder fyra garagelängor som ligger på platsen, som sammanlagt innehåller 

44 platser.  

 

Parkeringsytorna som föreslås bebyggas, är avsedd för hela Årby. I 

samrådshandlingen konstateras att parkeringsytorna inte är utnyttjade fullt ut 

(s. 34), men det beror i stor utsträckning på att många som bor i den södra 

delen inte parkerar sina bilar där utan hellre väljer att söka parkering på 

Fristadsgatan, närmare de egna bostäderna, och att besökare till Årby 

idrottsplats parkerar längs Årbygatan (trots parkeringsförbud där) i stället för 

att använda de befintliga parkeringsplatserna. Vissa ytor är numera också 

avdelade för idrottsverksamhet.  

 

Samrådshandlingen visar att den nya bebyggelsens parkeringsbehov i stor 

utsträckning skall täckas av underjordiska parkeringsgarage under den nya 

bebyggelsen (s. 35). Det är inte fullt klart, var befintlig bebyggelses 

parkeringsbehov skall tillfredsställas, men det skulle kunna tolkas som att 

meningen skulle vara att de som nu parkerar på de ytor som skall bebyggas, i 

stället skall förpassas till ett nytt parkeringsgarage i områdets nordöstra hörn, 

långt från de egna bostäderna. Det vore rimligare, att bostadsrättsföreningen får 

ha kvar sin möjlighet att parkera på samma plats, men i de nya underjordiska 

parkeringsgaragen.  

 

Om boende har långt att gå till avsedda parkeringsplatser, är risken stor att man 

i stället låter bilen stå nära bostaden på områden som inte är avsedda för detta. 

Det kommer att leda till märkbara parkeringsproblem och med stor 

sannolikhet tidvis hinder för framkomligheten i Årby.  

 

Bostadsrättsföreningen har för avsikt att ordna ett antal parkeringsplatser norr 

om sitt hus på den egna tomten, som innehas med tomträtt. Där skulle finnas 

två handikapplatser och ca åtta platser för tillfälliga besökare och hantverkare i 

bostadsrättsföreningens hus. Avsikten är att de skall ligga längs den nuvarande 

gång- och cykelvägen mellan huset och parkeringsytan, där det enligt 

planförslaget framöver kommer att tillåtas biltrafik. När detaljplan ändå antas 

för området, tycker bostadsrättsföreningen därför att detta kan läggs in i planen. 

  

Avfallshantering och miljö 

Bostadsrättsföreningens sopor hanteras för närvarande i ett sophus som 

byggdes 2010 på den mark, som nu föreslås bebyggas. Sophuset fick bygglov 

av kommunen och har fått pris av sopåkarna i Eskilstuna som stadens bästa 

sopanläggning. Nu måste bostadsrättsföreningen bygga ett nytt sophus på den 

egna tomten, om detaljplanen går igenom. Det innebär en extra kostnad för 

bostadsrättsföreningen. 
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 Fastighetsbolaget Carnegie vill placera nya sophus i parkområdet i Årby, vilket 

inte förefaller rimligt utifrån att det skulle innebära att sopbilar måste ta sig in i 

den i övrigt bilfria miljön. Ett sophus föreslås placeras nästan alldeles intill 

bostadsrättsföreningens östra fasad, den borde flyttas längre bort, särskilt som 

den inte ens skall fylla bostadsrättsföreningens behov. En annan föreslås läggas 

mitt i parkområdet invid en lekplats, där det förefaller extra olämpligt att 

sopbilar skall komma och vända.  

 

Fastighetsrättsliga och ekonomiska synpunkter  

Bostadsrättsföreningens eget hus står på fastigheten Notarien 10, Årbygatan 13, 

som bostadsrättsföreningen innehar med tomträtt. Parkeringsområdet närmast 

norr om fastigheten, där bostadsrättsföreningens garagelängor, sophus och 

utomhusparkeringsplatser är belägna, arrenderas för dessa ändamål. Markägare 

är i båda fall Eskilstuna kommun. Av samrådshandlingen framgår inga 

uppgifter om läsandet av bostadsrättsföreningens arrendeavtal och vem som 

skall ersätta bostadsrättsföreningen för detta. Garagelängornas platser är för 

närvarande upplåtna med nyttjanderätt till medlemmar i bostadsrättsföreningen. 

Inte heller i detta avseende, framgår det i avsnittet om ekonomiska frågor (s. 48 

i samrådshandlingen) vem som skall stå för kostnaderna att lösa ut föreningens 

44 garage i 4 längor och föreningens sophus beträffande flyttning och nybygge. 
  

 Svar: 

Kulturmiljöanalysen gör bedömningen att den norra ytan är tålig och kommer 

klara en exploatering, men att det fortsatt ska gå att läsa av den befintliga 

strukturen som Årby utgör idag. Där även Länsstyrelsen gör samma 

bedömning som analysen att kommunala intresset att bevara den 

kulturhistoriska värdefulla miljön fortsatt går att avläsa efter exploatering.  

 

De bilfria miljöerna inne i Årby är en kvalité som även varit en viktig 

förutsättning i den kommande exploateringen där även bilfria miljöer skapas i 

parkmiljöer. Angöring till de befintliga husen och de nya behövs vilket gör att 

vissa zoner måste tillåta biltrafik.  

 

Då bebyggelsen inte går in i den ”särskilt värdefulla bebyggelsen” som utgör 

den befintliga bebyggelsen, utan håller sig inom den ytan som är utpekad som 

”tålig”. Då den nya bebyggelsen fortsatt kommer vara mindre antal bostäder 

och på en mindre yta kommer de befintliga bostäderna fortsatt vara 

dominanta.   
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 Parkering 

Arrendeavtalen för parkeringsplatserna är uppsagda.  

Beläggningsberäkningen bygger på andra planeringsprinciper än för 60 år 

sedan när Årby byggdes. Studien av parkeringen är inte gjord på de enskilda 

fastigheterna som är planerade att bebyggas, utan studier har gjorts på alla 

parkeringsplatser i Årby för att få med en helhet. Planavdelningen gör den 

bedömningen att de som idag parkerar längs Fristadsgatan fortsatt kommer 

kunna göra det efter byggnationen. Parkeringsplatser för idrottsplatsen har 

avsatts i det nya parkeringshuset.  

 

Enligt kommunens fastställda parkeringsnorm har bedömningen gjorts att ett 

avstånd om 400-500 meter mellan bostaden/kontor och parkeringsplatser är 

acceptabelt. Avståndet mellan parkeringsgaraget och skivhusen följer därför 

kommunens fastställda parkeringsnorm. 

 

Angöringsparkering kommer fortsatt att finnas framför bostadsrättsförenings 

hus på den kommunala marken. Även gästparkering kommer finnas på de 

kommunala gatorna. Dessa platser avsätts dock inte för boendeparkering. De 

två handikappsparkeringarna bedöms kunna lösas framför skivhuset där 

plankartan reglerar upp en yta om 3 meter från fasaden, alternativt på 

innegården bakom huset, där de genomgående trapphusen kan nyttjas. 

 

Om intresse finns från bostadsrättsföreningen att hyra in sig i något av de 

tillkommande parkeringsgaragen är det upp till föreningen att kontakta och 

undersöka den möjligheten med respektive byggherre, för detta är inget som 

styrs genom detaljplanen. 

 

Stråket mellan de befintliga bostäderna och de nya bostäderna är en viktig del 

i att kopplat ihop områdena med varandra. Biltrafik ska kunna ske framför 

husen för angöring men då på gåendes villkor. För att göra stråket levande ska 

inte permanenta bilplatser tillåtas på dessa ytor.  

Bostadsrättsföreningen kommer att ha en yta om 3-4 meter fram till en nya 

gatan, inom den zonen kan cykelparkering ske.  

 

Sophantering 

En större yta är avsatt i planen för att kunna uppföra ett sophus framför entrén 

till bostadsrättsföreningen.  

 

Redan idag kör sopbilarna in mellan husen för att hämta soporna i 

bottenvåningen. Byggs ett miljöhus utanför byggnaden kommer sopbilarna 

köra på samma sätt som idag. Idag finns det redan bygglov för flera sophus 

som ännu inte är byggda. Frågan hanteras i den befintliga detaljplanen.   

 

Fastighetsrättsliga och ekonomiska synpunkter 

Arrendeavtalet med Brf Årby nr4 är uppsagt och någon ekonomisk ersättning 

har ej förhandlats. Vid exploateringens början kommer tillfällig markparkering 

att anordnas intill dess att det parkeringshus som finns i anslutning till 

Årbygatans förskola är färdigställt. Både den tillfälliga markparkeringen och 

parkeringshuset kommer att dimensioneras utifrån nuvarande behov. 
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Vad avser föreningens sophus skall oberoende värdering ske av befintlig 

byggnad och ekonomisk ersättning utgå. Detaljplanen möjliggör ny placering i 

direkt anslutning på bostadsbyggnadens norra sida. 
  

Sakägare 1 Vi protesterar mot den nya byggplanen för Årby, som innebär att 

parkeringsplatser försvinner. Det nya parkeringshuset kommer inte att räcka till 

alla som behöver parkera sin bil nära hemmet. Det bör finnas en 

parkeringsplats för varje hushåll nära hemmet, eftersom de flesta hushåll äger 

minst en bil. Vi har redan idag problem på våran förhyrda p-plats som utnyttjas 

av andra. Minskas parkeringsplatserna i Årby, kommer problemen säkert att 

öka. 
  

 Svar: 

Parkeringsberäkningar har genomförts under flera tillfällen för att beräkna 

beläggningsgraden av de befintliga bostäderna. Utifrån maxberäkningen 

kommer alla befintliga bilar att ersättas med en plats. De nya bostäderna följer 

en lägre parkeringsnorm. Detaljplanen medger att över 1000 parkeringsplatser 

skapas i området. Planavdelningen gör bedömningen att behovet inte är så 

stort och att alla platser som planen medger inte kommer behöva byggas.   
  

Sakägare 2 och 
3 

18 09 18 ägde rum ett till ”samrådsmöte” i Årby M angående byggnationer i 

området. Det var fjärde fejkade ”samrådsmötet” med invånare i området. 

Tanken var att man skulle ”diskutera” och ”samråda” i ärendet. Alla dessa 

möten sköts oerhört dåligt och var absolut inte hållbara! 

Alla synpunkter som påtalades gång på gång under möten togs inte tillvara och 

antogs inte i beräkningar. 

Dessa möten var absolut inte DIALOG utan MONOLOG med presentation av 

planer som årbyborna inte hade möjlighet att kunna påverka.  Även de förslag 

och inverkningar från årbyborna under möten tog man inte hänsyn till. 

Jag som årbybo protesterar mot sättet som ärendet sköts samt nonchalans mot 

våra synpunkter. Vi blev inte lyssnade på och inverkningar noterades aldrig. 

Det var dåligt information till allmänheten om att möten skulle äga rum samt 

skyltningen i området var obefintligt. 

Det var varken intresse eller beredskap till att informera och förmedla 

information på flera språk i det mångkulturella området, så att alla som bor i 

området har samma möjligheter att ta del av informationen, samråda och 

inverka i beslutsprocessen på ett likvärdigt sätt. Mer än 80 procent av 

invånarna i området pratar ett annat modersmål än svenska och har svårigheter 

att ta del av informationen, vilket påtalades vid flera tillfällen. Det saknades 

information/diskussionsforum på arabiska, somaliska, finska, kurmanji, sorani 

etc. 

De som bor i hus nummer 29, 25, 21, 17, 13 och 9 drabbas av att deras utsikt 

på den gröna fina naturreservat kommer att skimras av höga 8 våningshus. 

De som köpte lägenheter i hus 13 betalade dyrt för att ha så bra utsikt. 

Marknadsvärde på deras lägenheter kommer att påverkas negativt pga. den 

försämrade utsikten. De som bor i hus 13 kommer att berövas sina garage 

vilket försämrar deras nuvarande levnadsstandard och få negativa ekonomiska 

konsekvenser, eftersom de kommer att få högre kostnader för att parkera en bil 

i området. Nu betalar man ca 300 kr i månad för eget garage och 150 kr i 

månad för parkeringsplats. För att parkera samma bil i ett nybyggt 
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parkeringshus kommer att bli mycket dyrare än nuvarande avgifter. Så boende i 

hus 13 ska drabbas tredubbelt. 

 

På det första mötet utlovades nuvarande garageägare av kommunikations och 

trafikansvariga att de som har garage i området nu kommer att få reserverade 

platser i det nybyggda parkeringshuset. Idag upplystes vi att antal påtänkta 

parkeringsplatser i parkeringshus är 450, vilket är absolut otillräckligt i antal 

med tanke på parkeringsbehov för både nya och gamla invånare i området samt 

framtida kontorsarbetare som också ska ha sina arbetsplatser i området. De 450 

parkeringsplatser får man slåss om eftersom det inte finns någon garanti att 

man få tag i en ledig P-plats varken som årbybo eller arbetstagare. Man blir 

tvungen att köpa månadskort till parkeringshus men blir inte garanterad att det 

kommer att finnas en ledig parkeringsplats i parkeringshuset. Det betyder att 

man kommer att betala för parkeringsplatser som man inte kan nyttja, vilket är 

ekonomisk ohållbart. 

 

Jag protesterar att detaljplanen antogs utan en riktig samverka med årbyborna 

eftersom jag tycker att alla årbyborna måste få en rimlig möjlighet att få vara 

med på äkta samrådsmöten och inte fejkade för att de ska kunna påverka det 

som beror deras levnadsvillkor!!! 

Gör om och gör rätt!!! 
  
 Svar: 

Under arbetet med att ta fram strukturförslaget i Årby Norra har 

planavdelningen varit på plats under 6 tillfällen för att föra dialog samt haft 

informationsmöten. Efter ett av tillfällena ritades hela strukturförslaget om 

efter inkomna synpunkter från boende i Årby. Under dessa tillfällen har inte 

alla synpunkterna kunna leda till att förslagets gjort om. Dokumentation finns 

nedskrivet från dessa möten. Själva samrådsmötet som hölls 180918 var mer 

riktat som ett informationsmöte om att detaljplanen var ute på samråd nu och 

att synpunkter skulle skickas in skriftligt till kommunen för att kunna 

registreras som inkommen synpunkt och besvaras i detta dokument.  

Både mötet och information om mötet har skötts enligt gällande praxis för 

planprocessen genom annons i lokaltidningen och sakägarbrev till boenden. 

För att nå ut till fler sattes lappar upp i varje trappuppgång och i Årby 

centrum, totalt ca 70 stycken.  

 

Synpunkten om att bjuda in och informera på flera språk har tagits upp med 

kommunens kommunikatörer. Kommunen har inte haft de resurser som krävs 

för att hålla och informera om mötet på flera språk. Kommunen välkomnar att 

konkreta synpunkter lämnas in på hur dialoger kan utvecklas så det når ut till 

så många som möjligt. Kommunen har också jobbat med mer illustrativa bilder 

i det fortsatta arbetet, som visualiserar hur området kan komma att förändras 

till följd av detaljplanen. 

 

Byggnadsvolymerna på 8 våningar har brutits upp på vissa delar. 

 

Ekonomiska bedömningar tas inte med i detaljplanen.  

 

En bedömning om hyresättningen i det nya garaget görs inte inom ramen för 

detaljplanearbetet. 
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Reserverade platser för bostadsrättsföreningen har inte utlovats. 

Planavdelningen genom kommunens trafikplanerare gör bedömningen att de 

tilltänkta parkeringshusets kaperiet ska räcka för befintliga boende. 

 

Detaljplanen är inte antagen utan samrådet är det första formella möjligheten 

att inkomma med skriftliga synpunkter. Efter samrådet kommer detaljplanen 

ställas ut på granskning där det finns möjlighet att komma med ytterligare 

synpunkter på förslaget. Därefter kan detaljplanen antas av 

Stadsbyggnadsnämnden.  
  
Sakägare 4 P-platser och garage på Årbygatan försvinner vid nybyggnationen. Önskar få 

mer p-platser i parkeringshuset. Anser att planerade platser inte räcker till för 

de boende. 
  
 Svar: 

Detaljplanen medger för att ca 1000 nya parkeringsplatser skapas. Dels i det 

kommunala parkeringsgaraget i nordöst, i tre nedgrävda garage samt 

besöksparkering på gatorna. Planavdelningen genom kommunens 

trafikplanerare gör bedömningen att de ska räcka för befintliga boende och 

nytillkomna.  
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 Ytterligare förändringar som gjorts sedan samrådet 
 I samrådsförslaget hade de nya skivhusen mot E20 samma höjdreglering i 

plankartan. I granskningshandlingarna har de nya skivhusen brutits upp med 

varierande höjdregleringar för att skapa en volymvariation mot E20. 

 

I granskningsförslaget har också en ny bostadstypologi införts – mindre 

punkthus om 4-5 våningar. 

 

I granskningsförslaget möjliggörs också att ett parkeringsgarage (P2) kan 

byggas under en av parkerna i den västra delen av planområdet. 
   
  
 Yttranden utan erinran 
  
  Försvarsmakten 

LFV 

Räddningstjänsten 

 
  
 Fortsatt handläggning  
  
 Förslag till detaljplan för Notarien 17, m.fl. (Årby Norra) ställs ut på 

granskning i april-maj 2020 
  
  
 Stadsbyggnadsförvaltningen 

Planavdelningen 

 

 

 

 
 Jacob Lithammer 

Planchef 

Robin Ljunggren Bergström 

Planarkitekt   

 


