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Undersökning 
 
Planprocessen 

 

 
 
Enligt 6 kap 5 § Miljöbalken och lagen om strategiska miljöbedömningar av planer och program skall kommunen 
genomföra en miljöbedömning för alla detaljplaner som kan medföra en betydande miljöpåverkan.  

 
Som stöd för kommunens ställningstagande görs en undersökning i ett tidigt skede av planarbetet. Om 
undersökningen visar på en betydande miljöpåverkan skall en miljöbedömning göras i form av en 
miljökonsekvensbeskrivning(MKB). 

 
I undersökningen finns 3 alternativ: 
 
• Ja indikerar att planförslaget kommer att leda till en betydande miljöpåverkan i enskild aspekt eller sammanvägt 

med andra aspekter.  
 

• Nej indikerar att planförslaget inte kommer att leda till en betydande miljöpåverkan enskilt eller i en sammanvägd 
bedömning.  
 

• Osäker indikerar att det finns en osäkerhet och att frågan kräver djupare analys för att ett ställningstagande ska 
kunna göras. 

 
Bedömningarna är preliminära. Ny kunskap som tillförs under planarbetet kan innebära att bedömningarna måste 
omvärderas. 
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Planområdets avgränsning.  
 
Inledning 
  
Planens syfte Syftet med planen är att pröva en förtätning av bostäder samt förskola på 

befintliga fastigheter. Syftet är också att stärka befintliga ekosystemtjänsterna 
inom området genom att bevara befintliga ek- och tallmiljöer inom kvarteret. 
Ek- och tallmiljöerna ska bidra till reglering av vattenflöden, rening av luft och 
temperaturreglering. De ska också stärka bostadsområdets identitet och bidra 
till att skapa en attraktiv boendemiljö. 
 

  



Eskilstuna kommun   3 (9) 
    
    
    

 

 
 

Översiktlig 
beskrivning av 
planområdet 
 

Enligt Översiktsplan 2030 antagen den 2013-08-29 är huvudprincipen för ny 
bebyggelse att begränsa stadens utbredning genom att förtäta den inifrån och ut. 
Ny bebyggelse ska - där så är möjligt - lokaliseras till befintliga och nya 
kollektivtrafikknutpunkter eller stråk. I översiktsplanen pekas området inte ut som 
omvandlingsområde. Området ligger inom område med detaljplanekrav. 
 
Råbergstorp byggdes på 1960-talet. Befintliga byggnader förhåller sig till 
befintlig vegetation och formar (trafik)skyddade gemensamma rum i form av 
sammanhängande parkliknande gårdsmiljöer av olika karaktär (å ena sidan 
naturmiljö i form av ekbackar å andra sidan mer plana grönområden med 
bollplaner och lekplatser). Mer intima områden närmast husen och koppling till 
parkmark och skogen kompletterar varandra och ger möjlighet till rekreation och 
god boendemiljö på flera nivåer. 
 
Lagmannen 2 och 3 ingår i Stadsläkningsområdet Lagersdal (som innefattar 
stadsdelarna Lagersberg, Råbergstorp och Fröslunda). I området finns det idag 
infrastrukturbarriärer och bristande kopplingar mellan de olika stadsdelarna. 
Bristerna i den fysiska miljön kan förstärka och upprätthålla social segregation 
och utanförskap, otrygghet, begränsad tillgänglighet till den övriga stadens utbud, 
högt bilberoende och en negativ uppfattning om stadsdelen som livsmiljö. Genom 
att koppla ihop områdena bättre med varandra och komplettera med nya bostäder 
och service kan kvalitéten i området ökas.  

 
Arbetet med att ta fram en utvecklingsplan som visar på den långsiktiga 
inriktningen för utveckling av Lagersdal pågår. Utvecklingen för Lagmannen 2 
och 3 stämmer överens med intentionen i utvecklingsplanen. Särskild fokus i 
utvecklingsplanen ligger  på att kvaliteten i det offentliga rummet stärks och att 
befintlig grönstruktur ska värnas och utvecklas. I samband med planering av ny 
bebyggelse ska nya mötesplatser skapas, som med sin utformning bjuder in till 
möten mellan människor och bidrar till ökad trivsel och trygghet. 
 
 

  
Miljöbalken 

 
 Ja Nej Osäker Kommentar 
Bestämmelser  
Är ett genomförande av planen 
förenligt med bestämmelserna om 
hushållning med mark och vatten i 3 
och 4 kap miljöbalken? 

x 
 

  Förtätningen av bostäder sker mestadels 
på asfalterad parkeringsyta. En 
kulturmiljöanalys samt 
ekosystemtjänstanalys ha gjorts för att 
placera nya byggnader utifrån platsens 
förutsättningar och naturmiljön. 
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Iakttas gällande miljökvalitetsnormer 
enligt 5 kap miljöbalken? 

x   Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
uppfylls i området. Luftföroreningar från 
trafiken bedöms inte innebära nivåer som 
överskrider gällande miljökvalitetsnormer 
(MKN). Enligt den SLB-analys som 
gjorts på uppdrag av Östra Sveriges 
Luftvårdsförbund på ”Beräknad halt av 
partiklar (PM10) för det 36:e värsta 
dygnet för nuläget (år 2015)” ligger 
planområdet på 10-15 ug/m3 . 
Miljökvalitetsmålet är 30 ug/m3 . 
Planförslaget bedöms inte innebära risk 
att gällande MKN för luftföroreningar 
överskrids. 
Miljökvalitetsnormerna för 
omgivningsbuller tas hänsyn till med 
hjälp av en bullerutredning. 
Vattenförekomster samt fisk- och 
musselvatten är ej aktuella i området. 

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

 x   

 
Gällande regleringar och skyddsvärden 
 
 Ja Nej Osäker Kommentar 
Förordnanden/skydd 
Berör planen område med lagenligt 
skyddad natur enligt miljöbalken?  
 

 x  Naturreservatet Kronskogen ligger norr 
om planområdet. En 
ekosystemtjänstanalys har tagits fram för 
området för att säkerställa att förtätningen 
inte ska påverka spridningskorridorer 
m.m. 

Berör planen kulturreservat, bygg-
nadsminnen eller fornminnen? 

 x   

Riksintressen 
Berör planen riksintresse för natur- 
eller kulturminnesvård, rörligt frilufts-
liv eller Natura 2000-område? 

 x  Inom planområdet finns det inga 
riksintressen. 

Högt naturvärde 
 Berör planen område, som bedömts 

ha högt regionalt eller kommunalt 
naturvärde? 
 
  

 x  Naturreservatet Kronskogen ligger norr 
om planområdet. En 
ekosystemtjänstanalys har tagits fram för 
området för att säkerställa att förtätningen 
inte ska påverka spridningskorridorer 
m.m. 

Skyddsavstånd 
Lokaliseras planerade verksamheter 
så att skyddsavstånd till befintlig 
bebyggelse inte uppfylls? 

 x  Planförslaget pekar inte ut några ytor för 
verksamhetsändamål. 
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Effekter på miljön 
 
 Ja Nej Osäker Kommentar 
Mark 
Kan ett genomförande av planen 
skada befintliga markförhållanden? 
 

 x  Det finns ingen känd risk för skred, ras 
eller erosion i området. Bebyggelsen 
ligger i huvudsak på redan hårdgjort mark 
vilket begränsar ingreppet i befintliga 
markförhållanden. 

Ligger delar av planområdet inom det 
av SMHI karterade riskområdet för 
översvämning? 

 x  Det finns en lågpunkt för dagvatten i 
bostadsparken för de befintliga 
bostäderna. Ingen planerad bebyggelse är 
placerad i lågpunkten. En 
dagvattenutredning tas fram som 
beskriver hur den framtida 
dagvattenlösningen ska se ut. 

Kan miljö- och hälsofarliga ämnen 
finnas lagrade i marken?  
 

 x  Fastighetsägaren har inventerat PCB i 
fogmassa, det var mycket höga halter i en 
annan del av Råbergstorp men inom 
planområdet var halterna PCB låga. En 
sanering utfördes år 2014 utanför 
planområdet, på adresserna 
Lagmansgatan 2, 4, 6, 8, 10, 12. 

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

 x  Biltrafiken ökar med nya bostäder, men 
luftutsläppen anses inte omfattande. 

Vatten 
Kan ett genomförande av planen 
medföra försämringar av vattnets 
kvalité eller orsaka förändrade flö-
desmönster? 
 

 x  Planområdet ligger inte i närheten av ett 
yt- eller grundvattentäkt. Planens 
genomförande innebär att flera ytor 
hårdgörs. En dagvattenutredning belyser 
framtida hanteringen av dagvatten i 
området. 

Vegetation 
Kan ett genomförande av planen 
påverka vegetationsförhållandena i 
området? 
 
 

 x  Förtätningen sker på befintliga 
parkeringsplatser samt en grön yta. Längs 
med Domaregatan löper en enkelsidig 
lönn allé som omfattas av biotopskyddet.  
 
En fördjupad ekosystemtjänstanalys har 
tagits fram för planområdet för att 
säkerställa att befintliga värden i området 
bevaras/kompenseras. 

Djurliv 
Kan ett genomförande av planen 
påverka djurlivet i området? 
 

 x   
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Stads-/landskapsbild 
Kan ett genomförande av planen 
påverka stads/landskapsbilden? 
 
 

 x  En förändring av stadsbilden kommer att 
ske i planens närområde då planen ger 
möjlighet till att uppföra nya byggnader. 
En förtätning av området kommer 
innebära att det blir en ny entré in till 
området. En kulturmiljöanalys tas fram 
för att säkerställa att ny bebyggelse 
placeras på ett sådant sätt att den inte 
förstör läsbarheten av området. 

Miljöpåverkan från omgivningen 
Kan befintlig miljöstörande verksam-
het i omgivningen ha negativ inver-
kan på projektet? 
 

 x  Det finns inga kända miljöstörande 
verksamheter i omgivningen som kan 
antas ha negativ inverkan. 

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

 x  Med en förtätning av bostäder kommer 
det bli en bullerökning från den ökade 
trafiken. Det totala trafikflödet är även 
fortsättningsvis lågt och ökningen är 
marginell.  

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

 x   

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

 x  Boverkets rekommendationer för 
friyta/barn kan uppfyllas på 
kvartersmarken. 
 
I närheten av planområdet ligger 
Kronskogen. 

 
Effekter på hushållning av mark, vatten och andra resurser 
  

 Ja Nej Osäker Kommentar 
Mark- och vattenanvändning 
Kan ett genomförande av planen 
medföra avsevärd förändring av mark 
och vattenanvändning i området? 

 x   

Naturresurser 
Kan ett genomförande av planen 
medföra ett avsevärt uttömmande av 
någon ej förnyelsebar naturresurs? 
 

 x   
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Transporter/Kommunikation 
Kan ett genomförande av planen ge 
upphov till betydande ökning av for-
donstrafik? 

 x  Tillkommande bostäder ger ökad trafik på 
befintliga vägar i området. Under planarbetet 
kommer vägarnas utformning att ses över för 
att förbättra förutsättningarna för fotgängare 
och cyklister att röra sig i området. 
 
Runt den planerade förskolan planeras för att 
förbättra trafiksituationen för barn som går, 
cyklar eller tar bussen till skolan. Det är dock 
svårt att veta hur stor andel barn som kommer 
att skjutsas av föräldrarna. 
 
Genom att förtäta i detta läge kan befintlig 
kollektivtrafik nyttjas effektivt och med den 
tillkommande och befintliga gc-
infrastrukturen finns goda möjligheter för en 
hög andel hållbart resande i området. 
 
 

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

 x  Boverkets rekommendationer för 
friyta/barn kan uppfyllas på 
kvartersmarken. 
 
I närheten av planområdet ligger 
Kronskogen. 

Kulturminnesvård 
Kan ett genomförande av planen 
negativt påverka område med forn-
lämning eller annan värdefull kultur-
historisk miljö? 

 x   

 
 
Övergripande miljömål och bärkraftsprinciper 
 
 Ja Nej Osäker Kommentar 
Långsiktiga miljömål 
Finns det någon risk att ett genom-
förande av planen åstadkommer 
effekter som strider mot de fyra 
kretsloppsvillkoren eller andra lång-
siktiga miljömål? 
 

 x   

Har ett genomförande av planen 
effekter som var för sig är begrän-
sade men tillsammans kan vara 
betydande? 

 x   

Har ett genomförande av planen 
miljöeffekter som kan orsaka skada 
på människors hälsa, direkt eller 
indirekt? 

 x   
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Sammanfattning 
 
Positiva effekter 
av planens 
genomförande 

Planförslaget föreslår en förtätning av bostäder samt förskola på befintliga 
parkeringsplatser i Råbergstorp. Bostäder och förskola är funktioner som det 
idag finns hög efterfrågan för. 

  
Negativa effekter 
av planens 
genomförande 

Markparkering kommer att försvinna. 

  
Nollalternativ Marken kommer fortsättningsvis att användas till markparkering. 
  
Sammanfattande 
kommentarer 

Planen möjliggör för en förtätning av bostäder i nära anslutning till centrala 
Eskilstuna med god tillgång till samhällsservice, kollektivtrafik, gång- och 
cykeltrafik, infrastruktur och teknisk infrastruktur. Planen bedöms inte 
medföra en betydande miljöpåverkan. 
 
Ett genomförande innebär att en förtätningsmöjlighet kan tas tillvara, redan 
utbyggd infrastruktur samt service kan nyttjas och bidrar därmed till god 
resurshushållning. 

  
Kommunens ställningstagande 
 

Med utgångspunkt i ovanstående gör kommunen följande bedömning: Markera 
med X 

Ett genomförande av detaljplanen har inte någon påvisbar negativ effekt på miljön, hälsan eller 
hushållningen med mark, vatten och andra resurser.  

Planbeskrivning enligt PBL. 

x 

Ett genomförande av detaljplanen kan få negativa effekter, men under förutsättning att 
förebyggande åtgärder att vidtas så kan man undvika att dessa blir betydande.  

Konsekvenser och åtgärder redovisas i planbeskrivningen, enligt PBL. 

 

Ett genomförande av detaljplanen kan få en betydande påverkan på miljön, hälsan eller 
hushållningen med mark, vatten eller andra resurser. 

En MKB enligt 4 kap. 34 § PBL erfordras. 

 

Miljöpåverkan är så betydande att andra lokaliseringsalternativ bör utredas.  
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