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Sammanställning av 
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 och 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. Handlingarna har också varit tillgängliga på 

kommunens hemsida. Utställningen pågick från och med den 3 juni 2019 till 

och med den 7 juli 2019.  
  
Inkomna 
synpunkter 

Tolv skriftliga yttranden och sju synpunkter har inkommit under 

samrådstiden. 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 Länsstyrelsens synpunkter – ingripandegrunder enl. 11 kap. 

10§ PBL 

 
Hälsa eller säkerhet 

Trafiksäkerhet 

Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning kring utmaningar i arbetet med 

trafiksituationen runt den planerade förskolan. Eftersom det är en förskola 

uppstår sannolikt ett ökat behov av att parkera bilar då föräldrar följer barnen 

hela vägen fram till dörren – till och från. I det fortsatta arbetet med 

trafiksäkerheten med avseende på fordon antar Länsstyrelsen att behovet av 

parkering blir utrett. 

 

Risk för olyckor, översvämning eller erosion 

Översvämning – klimatanpassning 

Som framgår av planbeskrivningen i avsnittet ”dagvatten” finns det en 

lågpunkt för dagvatten i bostadsparken för de befintliga bostäderna. Risken för 

översvämning vid skyfall är identifierad och genomförd dagvattenutredning 

pekar på vikten av att säkra avrinningsvägar och höjdsättning av marken så att 

byggnader inte riskerar att översvämmas. 

 

Länsstyrelsen vill tydliggöra att även tillgänglighet för samhällsviktiga 

funktioner bör beaktas vid planeringen och att de eventuella åtgärder som 

behövs säkerställs i planen, exempelvis höjdsättning av kritisk infrastruktur. 

Hemtjänst eller räddningstjänst är några av de funktioner som behöver ha 

tillgänglighet till byggnader vilket även finns beskrivet i Boverkets vägledning 

för bedömning av översvämningsrisk vid planläggning. Länsstyrelsen påtalar i 

sammanhanget att hänsyn vid planering av avrinningsstyrning även kan behöva 

tas till identifierade lågpunkter i bostadsområdet direkt sydväst om 

planområdet. 

 

I den dagvattenutredning, som redogörs för i planbeskrivningen (WRS 2019-

01-18), föreslås utöver höjdsättning även andra skyddsåtgärder som att träd i 

gatorna planteras med skelettjord, tjockare gröna tak samt att takdagvatten leds 

ut på gräsytor eller till växtbäddar. Parkeringsplatser rekommenderas vidare att 

anläggas med genomsläpplig beläggning och att kantstenar till planteringar och 

gröna ytor bör undvikas alternativt anläggas med släpp i kantstenen så att 

dagvatten även ytledes kan avledas till dessa ytor. 

Länsstyrelsen rekommenderar att de, i det fortsatta planarbetet, slutligen valda 

skyddsåtgärderna där så är motiverat även säkerställs med planbestämmelser. 

 

Länsstyrelsens synpunkter - råd enligt 2 kap. PBL 
Social robusthet 

I samrådshandlingen sidan 3, under rubriken ”övrigt”, sägs bl.a. att det finns 

bristande kopplingar mellan de olika stadsdelarna. De följande två meningarna 

skulle kunna omformuleras för att i positiva termer tydliggöra vad en bättre 

koppling kan åstadkomma t.ex. ”Genom att koppla ihop områdena bättre med 

varandra och komplettera med nya bostäder och service kan kvaliteten i 

området ökas. Det kan bidra till att ökad social sammanhållning, ökad trygghet 
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och tillgänglighet till den övriga stadens utbud samt minskat bilberoendet. 

Stadsdelens attraktivitet som livsmiljö kan därmed också öka”. 

 

Länsstyrelser tycker att det är positivt att dokumentet på ett par ställen lyfter 

betydelsen av mötesplatser för att skapa trivsel och trygghet (s. 4 och s. 11). 

Det går med fördel att lägga till att social gemenskap också bidrar till en god 

och jämlik hälsa. 

 

I avsnittet ”Bostäder” (s. 11 – 12) sägs också att olika åtgärder ska åstadkomma 

en fysisk och socialt integrerad stad. De bidrar bl.a. till att främja tillänglighet 

och trygghet. Länsstyrelsen påpekar att därutöver kan de bidra till en god och 

jämlik hälsa (återigen), ökad jämställdhet mellan flickor och pojkar, kvinnor 

och män samt att barns rättigheter tillvaratas. Dessa perspektiv kan därför med 

fördel lyftas tydligare i dokumentet. 

 

På s. 18 finns tre rubriker som kort beskriver några att de tvärsektoriella 

perspektiven ovan; ”jämställdhet/intergration”, ”barnperspektiv”, 

”tillgänglighet”. Länsstyrelsen konstaterar att i samband med begreppet 

tillgänglighet används ofta också ”delaktighet”, dvs. möjligheten för alla, 

oavsett funktionsförmåga, att vara delaktiga i samhälles olika områden. 

 

Detta kan därför gärna läggas till. Det kan vidare vara lämpligt att lyfta fram 

dessa tvärsektoriella perspektiv tidigt i dokumentet, t.ex. i samband med att 

man talar om social integration och för att beskriva vad begreppet inneåller. 

Ex. utveckla rubriken ”övrigt” på s 3 (se ovan) med rubrikerna på sid 18. 

 

Kulturmiljö 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 

Länsstyrelsen kan konstatera att tillkommande bebyggelse har utgått från 

kulturmiljöanalysen och i huvudsak har placerats i tåliga områden i 

ytterkanterna, vilket gör att det samlade och enhetliga uttrycket bevaras. 

Länsstyrelsens bedömning är att den nya bebyggelsen har anpassats till 

befintlig bebyggelse och bebyggelsestruktur när det gäller placering, 

byggnadshöjd och volymverkan, i enlighet med PBL 2 kap. 6 §. 

 

Länsstyrelsen anser att förslaget tillgodoser områdets kulturhistoriska värden. 

För att bevara områdets karaktär kan preciserade varsamhetsbestämmelser med 

fördel anges för befintliga byggnader, i enlighet med PBL 8 kap. 17 §. 

 

Gestaltning grönområden 

Länsstyrelsen delar bedömningen i beskrivningen av ekosystemtjänster under 

rubriken ”natur- och vegatation”, att vid planering av dagvattenhantering så bör 

den potential för att parallellt tillskapa kapacitet för ekosystemtjänster som 

vattenrening och flödesreglering tas tillvara. Länsstyrelsen ser vidare positivt 

på att de identifierade värdena hos områdets trädmiljöer redovisats och till del 

säkerställts i planen. 

 

Upplysning 
Av planbeskrivningen framgår att en allé som omfattas av det generella 

biotopskyddet enligt 7 kap. 11§ miljöbalken eventuellt kan komma att påverkas 
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och att dispens från biotopskyddet då söks hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen 

rekommenderar att en sådan ansökan görs tidigt i planprocessen. Särskilda skäl 

ska anges och förslag på kompensationsåtgärder ska beskrivas i ansökan. 

 

Övrigt 
Redaktionella synpunkter 

I planbeskrivningen under avsnittet ”risker” anges att det ska göras en 

dagvattenutredning. Men under rubriken ”dagvatten” refereras till genomförd 

utredning (WRS 2019-01-18). Kommer det att ske ytterligare utredningar eller 

är detta ett formuleringsfel? 
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Svar: 

Trafiksäkerhet:  

 
Föreslagen trafiklösning kopplat till förskola.  
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Översvämning – klimatanpassning:  

Skyddsåtgärder kommer att säkerställas med planbestämmelsen ”Dagvatten 

ska fördröjas inom kvartersmark” för att hantera översvämningsrisken.  

 

 
Illustration visar sektioner var ny bebyggelse är tänkt att uppföras för att 

byggnader inte ska översvämmas. 
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Dagvatten- och skyfallshantering  

 

Social robusthet:  

Kommunen har tagit till sig av Länsstyrelsens synpunkter gällande social 

robusthet.  

 

Gestaltning grönområden 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning angående gestaltning av 

grönområden.  

 

Kulturmiljö: Länsstyrelsen anser att framtida bebyggelse är anpassad till 

befintlig bebyggelse. 

 

Gestaltning grönområden 

Under rubriken ”Översvämning – klimatanpassning” ovan ingår gårdsmiljö 

och landskap i hantering av dagvatten och skyfall.  

 

Övrigt: 

Kommunen är medveten angående ansökan av dispens från biotopskyddad 

allé. Kommunen har tagit till sig framförda synpunkter.  
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Lantmäteriet Tomtindelning: Lagmannen (0484K-1423C) 

Inom det nya planområdet upphävs tomtindelningen per automatik 

men så är det inte utanför det nya planområdet. Det innebär att de 

delar av tomtindelningen som gäller utanför planområdet kommer 

att gälla kvar vilket kan ställa till problem vid framtida fastighetsbildning/ 

ombildning. LM rekommenderar därför kommunen att se 

över om inte även övriga delar av tomtindelningen kan upphävas i 

samband med detta detaljplanearbete. Det är Lagmannen 2, 3 och 5 som 

berörs av kvarvarande delar av tomtindelningen om ingen justering sker, se 

rosa skraffering i kartskiss på sida 2. 

 
 

Fastighetsgränsen mellan Lagmannen 2 och 3 

Fastighetsgränsen mellan Lagmannen 2 och 3 verkar vara redovisad i 

fel läge i registerkartan. Gränsen stämmer inte överens med varken 

tomtindelningen (redovisad med rosa streck ovan) eller tomtmätningen. 

Det är inget som kommunen behöver göra någonting åt men 

kan vara bra att veta. LM undersöker saken. 

 

Svar: 

Tomtindelningen kommer att upphävas i planprocessen. Lantmäteriet har 

rättat gränserna i registerkartan 11 juni 2019. 
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Statens 
geotekniska 
institut  

Enligt planhandlingen utgörs planområdet främst av glacial lera med inslag av 

sandig morän. Planområdet är mestadels flackt och marken faller från ungefär 

+25 m till som lägst +22 m (RH2000). I planbeskrivningen har kommunen 

bedömt att risk för ras skred och erosion inte finns inom planområdet. SGI har 

inga invändningar mot denna bedömning och har inga övriga frågor eller 

synpunkter på planförslaget.  

 

Svar: 

Synpunkter från Statens geotekniska institut har beaktats. 

 

 
Miljö och 
räddning/Rädd
ningstjänsten 

Brandposter  

Befintliga brandposter inom planområdet utgörs av väggbrandposter. 

Funktionaliteten på dessa brandposter är inte säkerställd. En förtätning av hus 

kräver ett mer utbyggt brandpostnät, detta är särskilt viktigt utifrån etablering 

av ny förskola. För att säkerställa att behov av nya/kompletterande brandposter 

möts bör behovet skrivas in i planbeskrivningen. Antal, placering och kapacitet 

för nya/kompletterande brandposter bör ske i samråd med räddningstjänsten.  

 

Möjlighet till hjälp med utrymning av räddningstjänsten  

Om utrymning ska ske med hjälp från räddningstjänstens höjdfordon får 

översta planets fönster högst vara beläget 23 meter ovan mark, och med 

bärbarstege så är det 11 meter ovan mark (cirka fyra våningar) och det ska 

finns utrymme för uppställning av dessa olika typer av stegar. Eventuella 

växter, som exempelvis träd, får inte förhindra utrymning med hjälp av 

räddningstjänsten om man i byggnadsskedet vill kunna dimensionera 

byggnaderna genom att tillgodoräkna sig räddningstjänstens hjälp för 

utrymning.  

 

Räddningstjänstens framkomlighet   

Framkomlighet för räddningstjänsten skall finnas så att det finns möjlighet att 

avståndet mellan räddningsfordonens och byggnadens angreppspunkt 

understiger 50 meter. (Källa: BBR 5:721)   

 

Svar: 

Brandposter: 

Eskilstuna Energi och Miljö AB (EEM AB) är huvudman för brandposter. 

Exploateringsavtalet revideras för att inkludera uppförandet nya brandposter. 

Placering av brandposter kommer att ske i samråd med räddningstjänsten.  

 

Möjlighet till hjälp med utrymning av räddningstjänsten och 

räddningstjänstens framkomlighet:  

Inga fönster är placerade högre än 23 meter ovan mark. Beroende på hur 

angöringen anordnas/utformas på gårdssidan kan det uppstå situationer där 

inte en brandbil kommer åt från båda sidorna. Det kan uppstå en sådan 

situation ovan en eventuell förskola också om den ”sticker ut” på gårdssidan. 

Om denna situation uppstår kommer översta våningen (våning 5) inte vara 

åtkomlig via stege (11m) heller. Om så blir fallet kan det lösas genom att inga 

enkelsidiga lägenheter placeras på översta plan i dessa situationer eller genom 

TR2 trapphus. 
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Naturskyddsför
eningen 

Naturskyddsföreningen önskar att utförd kulturmiljöanalys samt 

ekosystemtjänstanalys beaktas och att rekommendationerna följs. Detta skulle 

då innebära att de nya byggnaderna placeras utifrån platsens förutsättningar 

och naturmiljö. För att bevara områdets naturvärden rekommenderar 

ekosystemtjänstanalysen att parkområdets ek- och tallmiljöer samt den gamla 

särskilt skyddsvärda klass 1 pilen sparas. Tyvärr kunde det konstateras att pilen 

sågades ner dagen före (!) samrådsmötet den 12/6. Naturskyddsföreningen 

saknar fortfarande en godtagbar förklaring till kapningen av klass 1 pilen.  

Utöver detta , trots rekommendationerna ovan, så framgår det av 

Samrådshandlingen att delar av ekmiljön sannolikt kommer att försvinna.  

Längs Domaregatan löper en enkelsidig lönnallé som omfattas av 

biotopskyddet vilket gäller för trädradens hela längd och bredd. Längan med 

hus som planeras utmed Domaregatan medför att delar av lönnallén sannolikt 

också tas ner. För detta krävs dispens från Länsstyrelsen. Enligt Tovatt 

Architects & Planners så finns ett alternativ 2 vilket innebär att huskropparna 

placeras längre in från Domaregatan. Naturskyddsföreningen förordar detta 

alternativ vilket skulle innebära att lönnallén kan bevaras i sin helhet.  

Under planarbetet kommer vägarnas utformning att ses över för att förbättra 

förutsättningarna för fotgängare och cyklister. Detta innebär att Domaregatan 

behöver breddas med en meter mot dagens mått. Naturskyddsföreningen 

förutsätter att en sådan breddning ej blir på Lönnalléns bekostnad.  

 

Svar: 

Ny bebyggelse kommer att placeras utifrån platsens befintliga natur- och 

kulturvärden med hänsyn till utredningar i form av ekosystemtjänstanalys och 

kulturmiljöanalys. Angående avverkning av pilen så uppger Victoria Park att 

en mängd trädgrenar fallit ned från trädkronan och att det fanns håligheter i 

den övre trädstammen. Victoria Park bedömning var att trädet utgjorde en 

säkerhetsrisk. Domaregatans lönnallé är biotopskyddad och ingrepp i denna 

kräver dispens från Länsstyrelsen.  

 

Framkomligheten för fotgängare och cyklister kommer inte ske på bekostnad 

av allén längs Domaregatan. Domaregatan kommer att bestå av 3,5 meter 

gång och cykelväg respektive 5,5 meter körbana.   

 

 
Funktionsrätt Bra att planering för bostäder kompletteras med service som förskola, skolor 

och omsorgsboende. För en levande stadsmiljö bör även affärsverksamheter 

tillåtas.  Bra att på ett övergripande plan belysa konsekvenserna av 

stadsmiljöns bristande tillgänglighet mellan Lagersberg, Råbergstorp och 

Fröslunda, samt vad den innebär för områdenas invånare. Men då tillgänglighet 

är en lagstadgad fråga som berör alla invånare föreslås att den blir bättre belyst 

i Planbeskrivningens rubrik Tillgänglighet.  Att komplettera text med bild kan 

underlätta läsningen. Däremot är Tovatts illustrationer Vy från sydost över 

området  Vy från sydväst över området Vy från nordost över området 

överflödiga då de är tagna från en vinkel ingen människa använder och det 

därmed är svårt att se relationen mellan befintlig och föreslagen bebyggelse. 

Däremot kan föreslagna planer kompletteras med sektioner.    
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Svar: Synpunkter från Funktionsrätt har beaktats. Illustrationer och sektioner 

har uppdaterats i planbeskrivningen.  

 

 
Boende i 
Råbergstorp 

Rå bergstorp är ett bostadsområde som har byggts i parkmiljö med 

grönområden som nyttjas flitigt av oss som bor i området. Det ger en känsla av 

att bo nära naturen och det finns mycket vilt, inte bara i Kronskogen som det 

ligger granne med utan man ser både rådjur och harar inne i bostadsområdet. 

Där finns även ett rikt fågelliv. Det är lummigt och grönt av alla lövträd och 

variationen av trädsorter bidrar positivt inte minst med hur de framhäver 

årstidsskiftningarna. Det är ett område som bidrar till en god livskvalite genom 

att vara en naturlig oas i Eskilstuna, med närheten till centrum. Ett sådant 

bostadsområde är i allmänhetens intresse att bevara som ett unikt 

bostadsområde. Om förslaget till detaljplan genomförs förlorar Rå bergstorp 

sin själ och den funktion det har idag.  

 

Svar: 

En ekosystemtjänstanalysen har genomförts för att undersöka var det är 

lämpligt med ny bebyggelse. Ekosystemtjänstanalysen har utgjort underlag i 

detaljplaneförslaget för att skydda gröna kvaliteter i området.  

 

Ett samhälle och dess bostadsområden behöver byggas och planeras så att de 

passar människor med olika behov och förutsättningar samt är tillgängliga både 

för de boende och för besökare. Att vara självständig och kunna klara sig utan 

hjälp från samhället så länge som möjligt med funktionshinder, krämpor, 

skador, sjukdom, ökande allergier och för en åldrande befolkning är något som 

är aktuellt för alla och behöver finnas med vid planering av bostadsområden. 

Dessa hänsyn har inte tagits i det nya förslaget på detaljplan.  

 

Svar:  

Nya bostäder kommer att uppfylla krav på tillgänglighet, Framkomligheten för 

fotgängare och cyklister kommer att öka i området i samband med detta 

detaljplaneförslag.  

 

Enligt planen kommer samtliga garagelängor att rivas och det kommer endast 

att finnas utomhusparkeringar;  samtliga utan tak. Detta gör att personer som av 

olika skäl inte kan t ex vistas i kyla eller av andra hälsoskäl eller 

funktionshinder inte kan rengöra en bil från snö och is inte längre kan bo på Rå 

bergstorp. Där det idag går att ha bilen parkerad utanför bostaden blir det i 

förslaget lång väg att gå, tex vid Rådmansgatan 9. Detta försvårar tex 

veckohandling. Även ur ett trygghetsperspektiv gör de längre gångsträckorna 

till bilar att det kan inskränka möjligheten att delta i sena kvällsaktiviteter och 

påverkar det sociala livet. För vissa av oss är garagen en förutsättning för att 

hantera tillvaron av hälsoskäl.  

 

Svar:  

Victoria Park har genomfört beräkningar för områdets parkeringar:  

”I Victoria Parks område i Råbergstorp finns idag 77st garageplatser i 

bottenplanet på de befintliga husen. Det finns även 73 st Termogarage.Vid 

arbetet med detaljplanen planeras samtliga 77 parkeringar i befintliga 

huskroppar behållas. Dessa finns på adresserna Lagmansgatan 4,6,12, 
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Rådmansgatan 1,4,7,8, Domaregatan 4,8 samt Assessorsgatan 3,5,11,13 och 

15. Idag är flertalet uthyrda men det finns 11st vakanta platser. 

 

När det gäller termogaragen på Rådmansgatan och Domaregatan planeras dessa 

att rivas vid en utbyggd detaljplan. På Rådmansgatan kommer det ge plats åt 

nya bostäder och på Domaregatan kommer det ge plats åt bostäder samt nya 

markparkeringar. Markparkeringarna kräver mindre yta jämfört med garage. 

Vid en parkeringsräkning av markparkering i området va där en 

medelbeläggning på 0,56 bilar/plats och en maxbeläggning på 0,67 bilar/plats 

när det gäller hela området. Detta kommer att tillgodoses trots att vissa 

parkeringar tas i anspråk vud byggnation av nya bostäder. Anmälan om att 

önska hyra garage kan göras till Victoria Parks områdeskontor i Råbergstorp. 

De som har termogarage och som eventuellt blir drabbade av att dessa ska rivas 

har sedan förtur till lediga platser i befintliga garage.Om nya hus byggs 

kommer dessutom efterfrågan på garage med största sannolikhet att öka. 

Nybyggda lägenheter hyrs i större utsträckning av personer med högre inkomst 

som i större utsträckning har bil och har råd att hyra garage. Antalet bilar i 

området kommer att öka.  

 

Svar:  

Se svar från Victoria Park ovan angående parkering i området.   

 

Att köra in i en trång passage mellan husen och kanske behöva backa ut varje 

gång man behöver lasta i och ur bilen ökar risken för olyckor då det finns 

många barn i området. 

 

Svar:  

Det kommer finnas möjlighet att vända eller köra en slinga att behöva backa i 

området för nybyggnation. 

 

I Eskilstuna hänvisas ofta till att man ska åka buss i stället för att köra bil. Detta 

är inte ett alternativ för alla av olika skäl så som långt att gå i kyla på vintern, 

packning som är för tung att bära så långt, starka parfymdofter på bussarna, 

pälsdjur, överfulla bussar som gör att man måste stå och balansera med kassar 

och väskor samt för vissa även små barn. Bussarna från och till Rå bergstorp 

har vid vissa tider på dygnet under alla år jag har bott där varit överfulla. Det 

finns även de som måste använda bil för att ta sig till och från jobb då det inte 

finns fungerande allmänna kommunikationsmedel överallt och vid alla tider på 

dygnet eller alla dagar i veckan. 

 

Svar:  

Ett ökat befolkningstal i området skapar bättre kundunderlag för 

kollektivtrafikens turtäthet. Parkeringsplatser kommer att fortsätta finnas i 

området. 

 

Husen på Rå bergstorp är idag placerade så att man inte ser in i varandras 

lägenheter och det är ordentliga avstånd till hus mitt emot. De hus som planeras 

utanför Rådmansgatan 9 kommer att byggas mycket nära befintliga hus. Detta 

gör inte bara att man ser in i varandras bostäder på nära håll utan också att de 

ser malplacerade ut och inte passar in i området och miljön.  
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Svar:  

Avståndet kommer att vara cirka 13 meter i närmsta punkten, det vill säga 

hörnet, till närmsta fönster kommer det att vara något mer än 13 meter.  

Insyn har beaktats på ett flertal sätt: husen är vinklade i förhållande till 

befintliga hus vilket betyder att direkt insyn minskar och siktlinjer blir längre. 

De nya husen är planerade som radhusliknande enheter vilket gör att de mest 

aktiva rummen som kök och vardagsrum planeras ligga på markplan. I de 

befintliga husen finns inga lägenheter på markplan. Ingen av de planerade 

lägenheterna är tänkta att vara enkelsidiga mot befintlig byggnad. De nya 

byggnaderna är fristående byggnader i två till tre våningar vilket ger vyer 

både mellan och över dem från fönster i de befintliga byggnaderna. 

 

Om man tittar på solstudien för Rådmansgatan 9 och de planerade husen 

utanför har viktiga delar utelämnats. På bilderna som visar hur skuggorna faller 

efter hur solen flyttar sig visas endast fram till klockan 15 då solen lyser på 

gaveln på befintligt hus. Senare flyttar sig skuggorna så att de planerade husen 

skuggar befintligt hus. Detta gör att det blir mörkare inomhus. Ingen bild visar 

heller hur skuggorna faller under vintern när solen står lågt dagtid. De 

planerade husen kommer då att stå i skuggan från befintligt hus. Det blir stor 

påverkan på både befintliga och planerade hus. Påverkan ökar av att de 

planerade husen står på snedden. Detta försämrar även utsikten mot 

Kronskogen för befintliga kunder. På bilden ser det dessutom ut att vara träd 

inplanerade som blockerar utsikten och skuggar. 

 

Svar: Solstudien har kompletterats med fler datum och tidpunkter i 

planbeskrivningen.   

 

När det gäller befintliga träd i områd0et behöver de finnas kvar. I planen ligger 

fokus på tall och ek men övriga träd bidrar till miljön i området och behöver 

finnas kvar. De senaste åren har många träd tagits ner vilket har minska det 

trevliga lummiga intrycket. Senast i juni togs ett träd ner som i utredningen 

benämns " Jätteträd av pil" och var klassat i skyddsvärdeklass 1, dvs högsta 

klass, med rekommendation om bevarande. Dessa frekventa trädfällningar 

utarmar området. Eftersom det ska vara parkmiljö är träden viktiga. De behöver 

bevaras och ett förslag är att pedagogiskt sätta en liten skylt med trädets 

artnamn och lite information vid träden som man kan se i vissa parker. Det ger 

ett lärande inte minst för barnen i området. 

 

Svar:  

Målsättningen är att så många träd som möjligt ska bevaras och därför 

kommer ny bebyggelse i huvudsak att uppföras på parkeringsplatser. Angående 

pilträdet så menar fastighetsägare Victoria Park att en mängd grenar fallit 

från trädkronan och att det fanns flertalet håligheter i den övre stammen. Av 

denna anledning menar Victoria Park att trädet utgjorde en säkerhetsrisk och 

beslutet togs att såga ned trädet. 

 

Övriga planerade hus bör inte göras högre än befintliga hus då de inte passar in 

i den idag enhetliga miljön. Lägre är att föredra så att man inte möts av höga 

massiva väggar som skymmer området. Idag är området öppet och 

välkomnande. 
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Svar:  

Detaljplaneförslaget följer kulturmiljöanalysen för området.  

 

Förslaget innebär en stor försämring av livskvalitet och möjligheten att ha ett 

fungerande liv. Förslaget till ny detaljplan behöver därför ses över.  

 

Svar: 

En genomförd ekosystemtjänstanalys respektive en kulturmiljöanalys har tagits 

fram för att skapa underlag i planprocessen. Dessa två planhandlingar har 

tagits i beaktning gällande komplettering av bebyggelse med hänsyn till natur- 

och kulturvärden i planområdet. Ny bebyggelse planeras i huvudsak på 

befintliga hårdgjorda parkeringsytor och gräsytor. Genom att förlägga 

framtida bebyggelse på hårdgjord ytaparkeringsyta och gräsyta utanför 

befintliga innergårdars plan- och grönstruktur kommer områdets kvaliteter att 

beaktas i stadsutvecklingen. Befintliga parkeringsplatser kommer att tas i 

anspråk vid nybebyggelse. Kompensation av att befintliga parkeringar 

försvinner kommer att kompenseras på kvartersmark. Antalet 

parkeringsplatser kommer att vara i enlighet med Eskilstuna kommuns 

parkeringstal. Parkeringsplatser kommer att fortsätta finnas tillgängliga i 

området. Fastighetsägare har valt att omorganisera dessa från termogarage 

till garageplatser. Bedömningen är att planområdet kommer att kännetecknas 

av att vara grönt bostadsområde även efter uppförandet av nya bostäder i 

planområdet. I samband med uppförandet av ny bebyggelse planeras det för 

förbättrad framkomlighet i området för fotgängare och cyklister längs 

Domaregatan. 

 

Yttranden utan erinran 
EEM VA 

EEM Elnät 

Miljökontoret 

Trafikverket 

Vattenfall Eldistrubition 

 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Planavdelningen 

 

 

 

 

Jacob Lithammer Philip Rivander 

Planchef  Planarkitekt 
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