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synpunkter från samråd  

 

  
 Inledning 
  
Allmänt Sammanställningen av synpunkterna gör 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 
  
Plansamråd Planförslaget skickades till berörda fastighetsägare, kommunala 

förvaltningar, statliga myndigheter och hängdes upp i portar/dörrar i 
flerbostadshus inom planområdet. Övriga har informerats via annons i 
lokalpressen. 
 
Detaljplanen har under granskningstiden varit utställd i foajén i Värjan, 
Alva Myrdals gata 5 och på Medborgarkontoret i Torshälla. Handlingarna 
har också varit tillgängliga på kommunens hemsida. Utställningen pågick 
från och med den 21 oktober 2020 till och med den 15 november 2020.  

  
Inkomna 
synpunkter 

13 skriftliga yttranden har inkommit under detaljplanesamrådet, varav 10 
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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 Sammanfattning över inkomna synpunkter  
  
Länsstyrelsen   Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10§ 

PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen inte 
kommer att prövas, under förutsättning att nedanstående synpunkter 
avseende riksintresse/ miljökvalitetsnormer/ hälsa eller säkerhet/ risk för 
olyckor, översvämning eller erosion beaktas  
 
Riksintresse för kulturmiljövården 
Enligt genomförd kulturmiljöanalys har industrianläggningen höga  
kulturhistoriska värden som även har bäring på nationell nivå.  
 
Länsstyrelsen anser att det är positivt att industribyggnaden behålls och 
anpassas för delvis nya funktioner samt att bebyggelsen förses med skydds- 
och varsamhetsbestämmelser, i vissa delar även rivningsförbud.  
 
Länsstyrelsens ser att det är önskvärt med sådana bestämmelser även för 
särskilt värdefulla interiörer såsom exempelvis trapphus. 
 
Länsstyrelsen saknar bedömning av planförslagets påverkan på riksintresset, 
stadsbilden och kulturmiljön.  
 
Länsstyrelsen noterar att den tillbyggnad som möjliggörs på planområdets 
västra del avviker markant i höjd. Detsamma gäller den påbyggnad som 
föreslås mot Kungsgatan i norr. Den senare återfinns i direkt anslutning till 
byggnadsdelar med skydds- och varsamhetsbestämmelser  
och riskerar att påverka byggnadens karaktär negativt.  
 
Sammantaget anser Länsstyrelsen att kulturmiljöunderlaget därför bör 
kompletteras med en antikvarisk konsekvensbeskrivning av föreslagna 
ändringar. Även volymstudier bör tas fram som ett komplement till befintligt  
underlag. 
 
För att riksintresset ska tillgodoses anser Länsstyrelsen att ny bebyggelse noga 
behöver anpassas till omgivande kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, 
stadsbilden och riksintresset vad gäller placering, skala (höjd och volym), 
gestaltning, färgsättning och materialval. 
 
Länsstyrelsen delar uppfattningen att antikvarisk expertis bör medverka i det 
fortsatta arbetet, vilket gäller både plan- och genomförandeskedet. 
 
Riksintresse för kommunikationer – järnväg 
Länsstyrelsen konstaterar att det av planbeskrivningen inte går att utläsa hur 
riksintresse för järnväg avses tillgodoses. I bedömningen bör utöver hänsyn till 
järnvägen användning i dag även hänsyn tas till järnvägssystemets behov av 
utvecklingsmöjligheter. 
 
Hälsa och säkerhet – Markföroreningar 
Länsstyrelsen bedömer utifrån planunderlagen att det är av särskilt stor vikt 
att: 
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 Skydd mot återkontaminering vid delvis sanering ska utföras. 
 Åtgärder utförs vid föroreningskällor i närområdet som påverkar 

samma grundvattenförekomst. 
 Åtgärder vidtas för att minska påverkan på grundvattenförekomsten. 

I granskningsskedet ska det av underlagen framgå vilka åtgärder som 
planeras som skydd mot återkontaminering samt för att skydda och höja 
statusen för grundvattenförekomsten. 
 
Risk för olyckor  
Länsstyrelsen påpekar att verksamheter av större samhällsviktig betydelse, 
vilket polisen är, kan behöva extra skydd beroende på vad den består av och 
var den bedrivs, vilket bör beaktas i den fortsatta planeringen. Polisen 
behöver ha möjlighet till fortsatt verksamhet även under störda 
förhållanden.  
 
Länsstyrelsen förutsätter att möjlig risk kring antagonistiska hot 
omhändertas i det fortsatta planeringsarbetet, där även en avvägning görs 
mot befintliga risker när det gäller den verksamhet polisen bedriver. 
 
Ingående data för godstransporter på järnvägen är hämtat från en 
bullerprognos Trafikverket gjort. Länsstyrelsen anser att beräkningarna 
istället bör utgå ifrån Trafikverkets prognos för godstransporter 2040.  
 
Länsstyrelsen lämnar vad som uppfattas vara redaktionella synpunkter vad 
gäller  

 Uppgift om järnvägens godstransporter (ÅDT) 
 Saknad redovisning av mer känslig verksamhet i tabell 10 samt 

otydlighet huruvida arrest och övernattningsrum tillhör den kategorin 
eller ej.  

 Avsaknad av utrymningsriktning under utredningens ”Slutsats och 
rekommendationer” 

 
Länsstyrelsen konstaterar att plankartan inte har reglerat att skydds-
avståndet för mer känslig verksamhet omhändertas. Detta anser 
Länsstyrelsen behöver ses över utifrån riktlinjen om att nybyggnation ska 
placeras minst 30 meter från järnväg.  
 
Länsstyrelsen ställer sig bakom Trafikverkets syn på förhållningssätt och 
bedömning av behov av riskutredning vid ändrad användning av befintliga 
byggnader. 
 
I den inledande sammanfattningen av riskutredningen beskrivs det att det 
finns osäkerheter kring vilka verksamhetstyper som kommer att finnas på 
fastigheten och att det därför är lämpligt att i ett senare skede summera 
risknivån för den slutliga planen, givet förändringar av förutsättningarna för 
utredningen, alternativt om det inte går att genomföra skyddsåtgärder. 
Länsstyrelsen kan inte se om detta har gjorts.  
 
Länsstyrelsens påpekar att planens relativt fria etablering av verksamheter 
sammantaget skulle kunna rendera i en förhöjd risknivå.  
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Länsstyrelsen anser att planen kan behöva ses över utifrån möjlighet att 
utrymma bort från en olycka. 
 
En skyddsåtgärd som anges i riskutredningen är att ventilationen ska kunna 
stängas av vilket är effektivt om den genomförs. Länsstyrelsens erfarenhet 
är att den typen av åtgärd är svår att få hållbar över tid om den inte regleras 
per automatik och här rör det sig om många olika verksamheter med många 
olika ventilationsaggregat vilket också försvårar. Länsstyrelsen anser, mot 
denna bakgrund, att denna åtgärd inte kan räknas in som skyddsåtgärd 
varför det bör redovisas alternativ till denna. 
 
För samhällsrisken har beräkningen för vilken yta som berörs i händelse av 
olycka avgränsats enligt en cirkulär modell och inom ett avstånd av 150 m 
från järnvägsspår. Länsstyrelsen saknar motsvarande för hur samhällsrisken 
för vägtransporter beräknats. Beräkningen bör ske enligt exempelvis 
beskrivning i Riktsam.  
 
En slutsats som dras i riskutredningen är att polisen ska kunna genomföra 
utryckningar både norrut och söderut för att inte begränsas vid en händelse 
från någon av riskkällorna i närheten. Länsstyrelsen ser inte att denna 
möjlighet till alternativa utryckningsvägar är omhändertagen i plankartan 
och ser även svårigheter med att reglera denna åtgärd. Länsstyrelsen anser 
dock att frågan behöver behandlas i den fortsatta planeringen. 
 
Översvämning  
Länsstyrelsen delar dagvattenutredningens bedömning att det behövs  
en uppdaterad skyfallsanalys för att säkerställa planens lämplighet till 
utökad byggrätt. Länsstyrelsen anser också att planen behöver kompletteras 
utifrån resultatet av en sådan uppdaterad skyfallsanalys. 
 
Länsstyrelsen anser att en sådan bedömning bör beakta att planläggning av 
verksamheter av större samhällsviktig betydelse ska kunna hantera 
betydligt kraftigare skyfall med avsevärt längre återkomsttider än en årlig 
sannolikhet på 1/100 år.  
 
Förutom att garantera tillgänglighet för räddningstjänsten vid eventuell 
insats inom planområdet bör det även utredas eventuell påverkan på 
polisens verksamhet och utryckningsvägar vid översvämning. 
 
Länsstyrelsen anser att de utifrån en uppdaterad skyfallskartering 
identifierade behov av skyddsåtgärder mot översvämning inom planområde 
och nedströms detta exempelvis höjdsättning och ytor för fördröjning/ 
flödesutjämning ska säkerställas genom bestämmelser i planen. 
 
Länsstyrelsen pekar i sammanhanget på att prickmarken som inte får förses 
med byggnad i Z1 kan behöva utökas.  
 
Länsstyrelsen noterar att kartan i Figur 2. I dagvattenutredningen (med 
förslag på åtgärder/utformning av ytor som krävs för området) och 
plankartan skiljer sig åt.  
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Geoteknik 
Länsstyrelsen ställer sig bakom SGI:s synpunkt om att planbeskrivningen 
bör förtydligas avseende bedömningen att markstabiliteten inom 
planområdet. 
 
Miljökvalitetsnormer vatten 
Det ska i granskningsskedet framgå vilka åtgärder som planeras för att skydda 
och höja statusen för den berörda grundvattenförekomsten. 
 
Brandspridning mellan byggnader 
Länsstyrelsen noterar att det inte framgår av planbeskrivningen om det i 
gällande planer finns någon reglering kring avstånd för byggnader till 
fastighetsgräns, som ett sätt att förhindra brandspridning mellan byggnader. 
Länsstyrelsen konstaterar att i den nya planen tillåts bebyggelse ända ut i 
fastighetsgräns.  
 
Trafikutredning - utryckningsvägar 
Det konstateras i utredningen att framtida förändringar kommer att innebära 
bättre tillgänglighet, tekniska åtgärder på signalsystem för utrycknings-
fordon, överkörningsbar mittremsa och varnings- eller stoppsignal vid 
utryckningsfordonens utfarter från fastigheten. Länsstyrelsen ser att 
beskrivna åtgärder i utredningen sannolikt inte går att säkerställa i planen 
vilket bör beaktas i det fortsatta arbetet med avseende på tillgänglighet för 
polisens utryckningsfordon. 

  
 Svar: 

Riksintresse för kulturmiljövården 
Länsstyrelsen synpunkter kring rivningsförbud, skydds- och 
varsamhetsbestämmelser exteriört och interiört noteras. Kommunens 
bedömning är dock att den samhällsviktiga verksamhet som planeras i 
berörda delar där interiöra bestämmelser diskuteras har behov att nyttja 
lokalerna på sådant sätt att de går emot möjligheten att reglera interiöra 
kulturmiljövärden. Kommunen bedömer att ett flexibelt nyttjande av lokalerna 
i detta fall väger tyngre och några skydds- eller varsamhetsbestämmelser för 
interiören avses därför inte införas.  
 
En antikvarisk konsekvensbedömning liksom en volymstudie tas fram och 
biläggs granskningsförslaget.  
 
Riksintresse för kommunikationer – järnväg 
Ett avsnitt om riksintresse för järnvägen har lagts till i planbeskrivningen. 
Riksintresset eller dess utveckling bedöms inte påverkas. 
 
Hälsa och säkerhet – Markföroreningar 
Utredning om markföroreningar har kompletterats utifrån länsstyrelsens 
synpunkter och föreslagna åtgärder beskrivs i planbeskrivningen.  
 
Risk för olyckor  
Gällande antagonistiska hot och de arbete polisen möjlighet att bedriva sin 
verksamhet även vid störda förhållanden, har detta diskuterats med 
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representanter från polisen inför detaljplanens granskningsskede. Detta har 
resulterat i en beskrivning i planbeskrivningen. Sannolikhet för antagonistiska 
dåd går inte att beräkna, och likaså kan inte deras effekter förutses varför den 
inte inkluderas i riskutredningen. 
 
Trafikverkets prognos för godstransporter kan användas men det är mer 
konservativt att använda det högre värdet som finns i bullerprognosen. 
Eftersom järnvägen, där det transporteras farligt gods, ändå ligger på ett 
tillräckligt avstånd från området gör en sådan omräkning ingen skillnad för 
resultatet. Ingen revidering av utredningen har därmed gjorts med avseende 
på den synpunkten.  
 
Redaktionella ändringar i riskutredningen genomförs.  
 
Generellt gällande åtgärder för riskhantering nämns flera möjliga åtgärder i 
riskutredningen vilka kan ha betydelse för risknivån i byggnaden. Under 
slutsatser sammanfattas ett antal av dessa vilka av utredningen har bedömts 
som rimliga. Denna lista har varit utgångspunkt för detaljplanen. I den mån 
kommunen har bedömt att det kan göras ytterligare åtgärder för att höja 
skyddet för byggnader och verksamheter har ytterligare krav ställts på dessa.  
 
Utifrån riskutredningen bedöms de känsligare formerna av polisens 
verksamhet utgöra häkte/arrest där sovande och tillika inlåste personer kan 
hållas. En planbestämmelse införs som reglerar att häkte och övernattnings-
rum placeras minst 30 meter från farligt godsled eller järnväg.  
 
Ingen förändring har skett av de planens användningsbestämmelser sedan 
riskutredningen togs fram och därmed bedöms inte någon uppdatering med 
avseende på detta behövas.  
 
Gällande att planen medger flera typer av verksamheter kommer det reglera i 
avtal mellan Polisen och fastighetsägaren att Polisen ska ges möjlighet att 
godkänna hyresgäster i övriga delar av byggnaden.  
 
Gällande utrymning läggs en planbestämmelse om utförande till detaljplanen, 
vilken reglerar att byggnad ska utföras så att utrymning till säkert plats är 
möjlig i händelse av olycka på farligt godsled eller järnväg. I plan-
beskrivningen utvecklas vilken riktning som behöver möjliggöras för befintlig 
respektive ny byggnad.  
 
Gällande utförande av ventilation är detta en vanligt förekommande åtgärd 
för den typ av riskhändelse det avser skydda emot. Dialog med projektör av 
ventilationen i bygganden har klargjort att aggregaten i byggnaden placeras 
högt. Samtliga aggregat stoppas och spjäll stänger vid indikation på 
rök/brand. Därmed bedöms åtgärden vara rimlig och kunna ge det skydd den 
kräver.  
 
Utredningen förtydligas med avseende på modell för beräkning av 
samhällsrisk. Utredningen använder sig av 1 km och 1 km2 för beräkning av 
samhällsrisk i enighet med ”Värdering av risk”. I använd modell för 
beräkning av samhällsrisk beräknas risken för en sträcka på 1 kilometer och 
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för bebyggelse på båda sidor om transportleden. Detta för att kunna bedöma 
samhällsrisken med samma mått oavsett hur stort planområdet är. Detta 
innebär att förändringar längs med aktuell sträcka inte bör påverka den 
risknivå som räknas fram i betydande grad förutsatt att ytterligare 
förändringar är i liknande storleksordning som i denna riskutredning.  
 
Gällande utryckning anordnas flera utfarter för polisen fordon, i enlighet med 
polisens egna riktlinjer så att alternativa utfarter finns en någon skulle vara 
blockerad. Detta medför att polisen kan välja att köra mot Kungsgatan eller 
Gredbyvägen om olycka sker i någon av dessa riktningar, antingen direkt ut 
på gata eller via parkeringsyta.  
 
Översvämning  
En skyfallsanalys har tagits fram inför detaljplanens granskningsskede. Denna 
tar i beaktande större regn med tätare återkomsttider än hundraårsregn och 
drar som slutsats att förhållande på de allmänna gatorna är sådana att 
översvämmande vatten kan avrinna mot Eskilstunaån så att vattennivån på 
gatorna närmast fastigheten inte överstiger 0,3 meter oavsett storlek på regn. 
Därmed bedöms inte polisens verksamhet påverkas vid översvämning genom 
att utryckning försvåras.  
 
För att skydda tillkommande bebyggelse anges i plankartan att nivån på 
färdigt golv som lägst ska vara +9,35 över angivet nollplan. Några ytterligare 
åtgärder bedöms inte nödvändiga av genomförd utredning.  
 
Geoteknik  
En geoteknisk utredning för fastigheten Vintergatan 19 tas fram och 
planbeskrivningen uppdateras med avseende på dess slutsatser.  
 
Miljökvalitetsnormer vatten 
Utredning av markföroreningar har kompletterats för att förtydliga åtgärder 
som kan påverka status på grundvattenförekomst. Den planerade mark-
användningen bedöms inte påverka grundvattenkvaliteten eller markmiljön så 
att den försämras utifrån dagens status eller att den förhindrar att miljö-
kvalitetsnormer för grundvatten i området uppnås i framtiden. De sanerings-
åtgärder som kommer att utföras bedöms minska totala förorenings-
belastningen och ge möjlighet till förbättrad status för grundvatten och 
markmiljö på platsen. 
 
Brandspridning mellan byggnader 
Beskrivningen av gällande detaljplan har reviderats med avseende på 
prickmark.  
 
Plankartan har reviderats så att ett avstånd på 4,5 meter ska hållas mellan 
tillkommande byggnad och fastighetsgräns mot Vintergatan 22. Prickmarken 
har anpassats så att befintlig byggnad vid fastighetsgräns mot Gredbyvägen 
inte blir planstridig.  
 
Trafikutredning - utryckningsvägar 
Länsstyrelsen synpunkt noteras. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder eller 
åtgärder för framkomlighet är exemplifierade i utredningen. Utrymme och 
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möjlighet att utföra sådana åtgärder finns. Behov av faktiska åtgärder, och typ 
av åtgärder får utvärderas i samråd mellan kommunen och Polisen.  

  
Lantmäteriet  Lantmäteriet påtalar att vid eventuell ansökan om avstyckning för p-området, 

vilken har givits en gräns med många brytpunkter i plankartan, kan 
utformningen på p-området komma att bli ett problem vid Lantmäteriets 
prövning. 
 
På sida 34 framgår att vid eventuell fastighetsreglering ska ny servis beställas 
då varje fastighet ska ha en separat förbindelsepunkt. Om ny fastighet ska 
bildas, som leder till att ny servis måste beställas, så kan inga nya fastigheter 
bildas genom åtgärden fastighetsreglering. Fastighetsreglering innebär 
ombildning av befintliga fastigheter och tillhörande rättigheter. För bildning 
av nya fastigheter krävs fastighetsbildningsåtgärder så som avstyckning, 
klyvning eller 3D-fastighetsbildning. Därmed bör formuleringen ändras så rätt 
åtgärd anges. 
 
Hur säkerställer kommunen ansvarsfördelningen som framgår av sida 33 i 
planbeskrivningen, om inget exploateringsavtal upprättas? Det bör i så fall 
framgå vad för alternativt sätt detta regleras genom. 
 
Utskriftsformat på plankartan saknas. 

  
 Svar: 

Sedan samråd har Ståhlbergsvägen inklusive område för parkering utgått från 
planområdet.  
  
Avsedd formulering om behov av att beställa ny servis justeras. 
 
Någon ombyggnad av allmän platsmark sker inte som följd av detaljplanen 
och texten gällande ansvarsfördelning har reviderats.  
 
Utskriftsformat anges enligt kommunens standard med SBN 2019:84-1 (avser 
A1).  

  
Statens 
geotekniska 
institut 

SGI påtalar att den geotekniska utredning som nämns i planbeskrivning, och 
som omfattar del av planområdet, inte återfinns som underlag för detaljplanen.  
Som underlag för en detaljplan ska geotekniska säkerhetsfrågor bedömas för 
hela planområdet avseende befintliga förhållanden och för det som planen 
medger. Planbeskrivningen är otydlig huruvida bedömningen att 
markstabiliteten bedöms som tillfredsställande innefattar hela planområdet 
eller del av detta. Förutsättningarna förefaller gynnsamma men detta måste 
klargöras. SGI ser sålunda från geoteknisk synvinkel att planläggning är 
möjlig förutsatt att ovanstående synpunkt beaktas i det fortsatta planarbetet. 

  
 Svar: 

En geoteknisk utredning som omfattar hela planområdets obebyggda delar 
har tagits fram och detta avsnitt i planbeskrivningen har reviderats.  

  
Trafikverket  Trafikverket påtalar att planområdet gränsar till järnvägsområdet Gredby 

bangård, med närmsta spår cirka 20 meter från byggrätten i planförslaget. 
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Svealandsbanans/Sala-Oxelösundsbanans genomgående spår ligger cirka 120 
meter från planområdets byggrätt. Transporter med farligt gods kan 
förekomma på Svealandsbanan/Sala-Oxelösundsbanan, liksom uppställning av 
farligt gods inom Gredby bangård.  
 
Trafikverket anser generellt att nybyggnation ska placeras minst 30 meter från 
järnväg. Vid ändrad användning av befintliga byggnader bör samma 
förhållningssätt tillämpas och risksituationen studeras.  
 
Till planförslaget har en riskutredning tagits fram, som visar att en acceptabel 
risknivå kan fås inom planområdet genom ett antal skyddsåtgärder.  
 
Trafikverket tar inte ställning till om föreslagna skyddsåtgärder enligt vad som 
regleras i detaljplanen och föreslås i riskutredning är tillräckliga för att nå en 
acceptabel risksituation för tredje man.  
 
Trafikverket uppmärksammar om Länsstyrelsen Södermanlands läns 
vägledning Farligt gods som bl.a. beskriver lämpliga avstånd mellan farligt 
gods led och olika typer av markanvändning. 
 
Trafikverket ställer sig undrande till om plankartan bör reglera placering av 
mer känslig verksamhet inom området, d.v.s. så att känsligare verksamheter 
inte placeras närmast t.ex. järnvägsområdet? 

  
 Svar: 

Trafikverkets synpunkt kring generella avstånd till järnväg noteras. 
Genomförd riskutredning har analyserat vilka avstånd som bör hållas från 
järnväg och andra riskobjekt. 30 meter kommer hållas för tillkommande 
byggnader på fastigheten medan befintlig byggnad delvis ligger närmre än så.   
 
En planbestämmelse som anger att häkte och övernattningsrum (känslig 
verksamhet) ska placeras minst 30 meter från farligt godsled eller järnväg 
läggs till planförslaget.  

  
Miljö- & 
räddnings-
tjänstnämnden 

En av de planerade verksamheterna, polishus, utgör samhällsviktig 
verksamhet. Fastigheten som planförslaget rör är belägen mellan flera olika 
riskobjekt vilket innebär att det finns en ökad risk för att verksamheter på 
fastigheten påverkas av olyckor med farliga ämnen och att de blir mer sårbara 
för riktade attentat.  
 
Detaljplanens riskutredning tar inte hänsyn till riktade attentat. Dock 
omnämns den eventuellt ökade risken för antagonistiska hot med avseende på 
den tänkta samhällsviktiga verksamheten.  
  
Närheten till riskobjekt gör att räddningstjänsten ifrågasatt lämpligheten i att 
placera tänkt samhällsviktig verksamhet på platsen. Framförallt är det viktigt 
att kommande verksamheter på fastigheten är medvetna om kringliggande 
riskobjekt och tar hänsyn till dessa i sina risk- och sårbarhetsanalyser och 
arbetet med dessa.   
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Det finns i dagsläget flera verksamheter i direkt anslutning till planområdet 
som hanterar brandfarliga varor. Etablering med nybyggnation för 
centrumändamål kan påverka dessa verksamheters möjlighet/förutsättningar 
att hantera brandfarliga varor. 
 
Åtgärden att utföra fasad i obrännbart material är enligt riskutredningen 
lämplig för nya fasader och vid ändring av befintliga fasader inom 20-30 
meter från Kungsgatan och Gredby bangård. Fönster i fasad bör utföras ej 
öppningsbara och med EW-klassning. Detta gäller enligt detaljplanens 
planbestämmelse b2 enbart för nybyggnad på fastigheten. Räddningstjänsten 
anser att bestämmelse ”b2” (eller en version av denna) bör skrivas med även 
för den befintliga byggnaden eftersom betydande delar av befintlig byggnads 
fasad (särskilt för den höga kontorsbyggnaden) ligger inom 30 m från 
transportled för farligt gods, se riskutredningen figur 24, sidan 45.  
 
Räddningstjänsten noterar att detta eventuellt kan vara åtgärder som direkt 
strider mot intresset av att bevara exteriöra kulturmiljövärden hos den 
befintliga byggnaden. 

  
 Svar: 

Gällande antagonistiska hot beskrivs denna riskhändelse närmre i 
planbeskrivningen. Sannolikhet för sådana händelser går inte att beräkna, och 
likaså kan inte deras effekter förutses varför den inte inkluderas i 
riskutredningen.  
 
Det ligger inte inom kommunens rådighet att säkerställa vilken information 
som delges de framtida hyresgästerna inom fastigheten. Dock bedrivs 
planarbetet i dialog med Polisen som kommer bli en av verksamhetsutövarna 
inom planområdet. Polisen genomför sin egen lokaliseringsprövning inklusive 
analys av risksituationen och lokaliseringen har bedömts lämplig. Polisen 
utför inom ramen för sin verksamhet också en kontinuerlig bedömning av 
riskläget.  
 
Gällande närliggande verksamheter som inkluderar brandfarliga varor är 
dessa inkluderade i riskutredningens bedömning. Planen bedöms inte påverka 
verksamheternas förutsättningar att hantera brandfarliga varor utifrån 
dagens förutsättningar. 
 
Riskutredningen listar under Slutsatser och rekommendationer ett antal 
åtgärder som bedöms vara rimliga att vidta för att nå en acceptabel risknivå i 
området. Där anges att åtgärder enligt tabell 10 i utredningen 
rekommenderas för nybyggnation på fastigheten, dvs. bl.a. krav att fasad ska 
vara obrännbart eller enligt angiven klassning ställs. Kommunen bedömer 
därför att ytterligare krav på redan befintliga byggnader samt byggnader som 
har givits bygglov och kan betraktas som befintliga inte är rimliga att ställa.  

  
Eskilstuna 
Energi & Miljö, 
VA-Planering 

ESEM VA önskar att en administrativ bestämmelse enligt PBL, 4 kap 14§ ska 
läggas till plankartan som reglerar att bygglov inte får ges förens fastigheterna 
har en godkänd dagvatten-, vatten- och spillvattenlösning.  
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ESEM påtalar att planbeskrivningen sid. 29 behöver ange att ”Dagvatten-
anläggningar och dagvattenledningar ska dimensioneras baserat på metodiken 
i Svenskt Vattens publikation P110: Avledning av dag-, drän och spillvatten.” 
 
Eftersom delar av planen kommer att översvämmas vid skyfall och att 
samhällsviktig verksamhet ska bedrivas på platsen anser ESEM att i planen 
föreslaget dagvattenmagasin ska dimensioneras för ett 100 årsregn. Således är 
det lämpligt att se över möjligheten att införa bestämmelser enligt 4 kap 12§ 
PBL för att säkerhetsställa att ett dagvattenmagasin med kapacitet på 1300 m3 
kan byggas.   
 
ESEM påtalar att den yta intill Kungsgatan som översvämmas inte är lämplig 
för bebyggelse med hänsyn till översvämningsrisken.   

  
 Svar: 

Krav på godkänd dagvatten-, vatten- och spillvattenlösning hanteras vid 
bygglov och behöver inte regleras särskilt i detaljplanen.  
 
Planbeskrivningens text om dimensionering dagvattenanläggningar och 
dagvattenledningar ändras enligt ESEMs synpunkt.  
 
Enligt genomförd skyfallsutredning är fördröjning av 100-årsregn inte 
nödvändig för att föreslagen byggrätt ska vara lämplig för platsen. Ett krav på 
sådan fördröjning införs därför inte.  

  
Eskilstuna 
Energi och 
Miljö Elnät AB 

Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB har tagit del av översända handlingar 
utan synpunkter under förutsättning att transformatorstation får sättas upp 
inom både ljusa och mörka delen av fastigheten på plankartan. 

  
 Svar: 

Planen medger att transformatorstation får sättas upp inom område för Z1KP 
såväl som C1KZ2.  

  
Miljökontoret   Miljökontoret saknar en noggrann beskrivning/bedömning av bullerpåverkan 

på området från både trafiken, spårområdet och omkringliggande 
verksamheter. Detta är särskilt viktigt att beakta med tanke på att 
Gredbyvägen kommer att öppna för trafik.  
 
Miljökontoret saknar en beskrivning om vilken påverkan den kommande 
exploateringen kommer att ha på luftkvaliteten inom området tillsammans 
med den tillkommande/ökande trafiken. En beskrivning utifrån mätningarna 
som Östra Sverige luftvårdsförbund gör bör finnas med i planhandlingar.  

  
 Svar: 

Planbeskrivningen kompletteras med en bedömning av bullerpåverkan på 
fastigheten samt en bilagd utredning med beräkning av trafikbuller.  
 
Planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning av luftkvalitet samt 
möjlig påverkan av planen.  
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PostNord Kontakta PostNord i god tid för dialog gällande godkännande av 

postmottagning i samband med nybyggnation. 
  
 Svar: 

Synpunkt noteras   
  
Polis-
myndigheten, 
lokalpolis-
område 
Eskilstuna  

Från lokalpolisområdets perspektiv är det viktigt att trafikmiljön medger den 
trafik som kommer att uppstå till och från fastigheten i samband med 
etableringen av ett nytt polishus, där främst utryckningsverksamheten inte får 
hindras av regelbunden köbildning i korsningar och på gator.  
 
Det är för lokalpolisområdet också viktigt att allmänheten som ska besöka 
polisstationen kan ta sig fram säkert till fastigheten både med motorfordon och 
till fots och på cykel.  
 
Baserat på genomförda beräkningar i trafikutredningens scenario BAS2030 
känner lokalpolisområdet oro för trängsel på främst Ståhlbergsvägen. 
Köbildning på en smal gata kan ställa till problem för polisens utryckning. 
Olyckor och trafikbrott upplevs sammanfalla med rusningstid, den så kallade 
maxtimmen.  
 
Lokapolisområdet känner vidare oro för säkerhet för främst cyklister, om 
gång- och cykelvägarna görs smalare än kommunens standard. Cyklister som 
tvingas ut i gatan blir en trafikfara och deras säkerhet påverkas negativt.  
 
Det är viktigt att oskyddade trafikanter separeras säkert från 
utryckningsfordonen.  
 
Vad gäller korsning Ståhlbergsvägen /Kungsgatan behöver köande bilar kunna 
evakueras norrut vid utryckning, och fordon in i korsningen måste kunna 
stoppas. Stoppförbud Ståhlbergsvägen är angeläget. 
 
Med utgångspunkt i genomförd trafikutredning och de ytbehov som i 
framtiden kan uppkomma i gaturummet och vid korsningar anser lokalpoliso-
mrådet att det inte är lämpligt att planlägga del av Ståhlbergsvägen för 
parkering inom kvartersmark, då det riskerar påverka framkomlighet i 
framtiden om kommunen inte har rådighet över marken. Lokalpolisområdet 
beskriver sin fordonsrelaterade verksamhet, typer samt antal in- utfarter mm i 
yttrandet. 
 
Ståhlbergsvägen behöver vara framkomlighet, inledningsvis minst i nuvarande 
omfattning men handlingsfrihet för förändring av vägen behöver säkras om 
det visar sig att trafikbelastningen ökar enligt prognoserna.  
 
Lokalpolisområdet noterar likaså uppgift om problem med snöupplag och 
vattenavrinning vid stora regnmängder som kan påverka trafiksituationen. 
 
Tekniska lösningar som prioriterade signaler är önskvärt men det kan inte 
uteslutas att Ståhlbergsvägen behöver förändras enligt BAS 2030. 
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Om det i framtiden kommer bli aktuellt med kollektivtrafik på Ståhlbergs-
vägen kommer det ännu mer fresta på utrymmet som finns att tillgå. Desto 
viktigare blir det med kommunal handlingsfrihet gällande tillgängligt 
markutrymme i anslutning till Ståhlbergsvägen.  
 
Önskar att detta yttrande tillförs beslutsunderlag gällande beslut kring 
gatumiljön kring Vintergatan 19. 

  
  Svar: 

Ståhlbergsvägen utgår ur planen och därmed förblir gaturummet planlagt 
med gällande detaljplan. Detta medför att ingen del av gaturummet övergår 
till kvartersmark med denna detaljplan. Och kommunen behåller rådighet att 
utföra såväl tekniska som större förbättringar för bibehållen eller förbättrad 
framkomlighet om behov uppstår.  
 
Kommunen har likaså rådighet att bygga om gatorna kring området med 
avseende på utrymme för cyklister och fotgängare om sådant behov bedöms 
föreligga. Någon sådan ombyggnad planeras dock inte som följd av 
detaljplanen.  
 
Behov av förbättringar med avseende på snöupplag får utvärderas i 
framtiden. Gällande översvämmande vatten visar genomförd skyfallsutredning 
att vattenmängder som mest uppgår till 0,3 meter i korsningen 
Kungsgatan/Ståhlbergsvägen.  

  
  
 Ytterligare förändringar som gjorts sedan samrådet 
  

Detaljplanen har reviderats utifrån inkomna synpunkter genom att 
planbestämmelser rörande risk har lagts till (utrymning, placering av 
häkte/övernattningsrum samt krav på mur vid gräns mot Kungsgatan).  
 
Utöver ovan har utredningar med avseende på geoteknik, buller, skyfall samt 
antikvarisk konsekvensbedömning tagits fram. Utredningar med avseende på 
risk och markföroreningar har reviderats.  
 
Utöver ovan har detaljplanen justerats på ytterligare punkter. Byggnadshöjder 
har reviderats och anges från angivet nollplan. Utformningsbestämmelser har 
lagts till. Byggrättens utbredning har reviderats. Lägsta golvnivå regleras. 
Förtydliganden har gjorts i skydds- och varsamhetsbestämmelser. 

   
  
 Yttranden utan erinran 
  
  Fastighet och exploatering  
 Luftfartsverket  
 Vattenfall Eldistribution AB 
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 Fortsatt handläggning  
  
 Förslag till detaljplan för Vintergatan 19 ställs ut för granskning.  
  
  
 Stadsbyggnadsförvaltningen 

Planavdelningen 
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Planchef 
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Planarkitekt 

 


