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UNDERLAG TILL PLANUPPDRAG 

Detaljplanearbete för fastigheterna Järpen 1 m.fl. samt för 

Strängnäs 3:1, del av, ”område invid Björkvägen” i Strängnäs  

 

 
Strängnäs stad med områdets läge markerat 
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Sammanfattning 
 

Sökande D. Carnegie och Co., 

Strängnäs kommun genom mark- och 
exploateringsenheten 
 

Planbesked SBN AU, 15 februari 2016 (avseende Järpen 1 m.fl.).  

Planbesked för södra delen har ej begärts. 
 

Planprogram Planprogram har inte upprättats. Bedöms ej nödvändigt. 
 

Gällande Dp Det tilltänka området berör delar av flera gällande planer: 
- 0486K-S127, Stadsplan för Kv Järpen och Ripan 

m.m. fastställd 1964 
- 0486-p90/3, Detaljplan för Järpen 1, del av, laga 

kraft 1990 
- 0486-P04/14, Detaljplan för Ripan 2 och 3, laga 

kraft 2004  
- S-P12/10, Detaljplan för ”Finningerondellen”, laga 

kraft 2012 (kvarvarande genomförandetid t.o.m. 

2022) 
  

Antagande Antagande av detaljplan för Järpen 1 m.fl. ska preliminärt 

ske i SBN. 

Antagande av detaljplan för ”område invid Björkvägen” 

ska preliminärt ske i KF 

 

Planförfarande Detaljplan för Järpen 1 m.fl. hanteras med 
standardförfarande 

Detaljplan för ”område invid Björkvägen” hanteras med 
utökat planförfarande. 

Planavtal Detaljplanearbetet bekostas av beställarna enligt träffade 
planavtal. Nödvändiga utredningar bekostas av 
beställarna. 

 

Allmänt 

Detta underlag beskriver det aktuella projektet och vad planen/erna i huvudsak kommer 

att behandla. Underlaget uttrycker en viljeriktning men är ingen garanti eller löfte för 

vilken utformning som kan komma att genomföras. Markens lämplighet kommer att 

prövas i detaljplaneprocessen vilket kan medföra förändringar.  
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Syftet med planarbetet 

Syftet med planarbetet är att, inom föreslagna planområden, möjliggöra uppförandet av 

ny bostadsbebyggelse. Detaljplanearbetet är ett led i kommunens strävan att tillgodose 

bostadsförsörjningen. Planläggningen är också en del i arbetet med att omvandla f.d. E20, 

nuvarande infartsväg till Strängnäs stad, till en mer stadsmässig gata. Ny bebyggelse ska 

skapa en trygg och attraktiv gatumiljö som berikar upplevelsen av gaturummet och 

tydliggör entrén till Strängnäs stad. Befintliga och nya allmänna rörelsestråk ska säkras. 

Därutöver bekräftas nuvarande förhållande och befintlig bebyggelse inom området. 

Planläggningen avses ske genom två separata planärenden som drivs parallellt. 

 

 
 

 Preliminära planområden. Området ligger öster om infartsvägen, f.d. E20 och 

omfattar fastigheterna Järpen 1, 3 och 4 som ägs av D. Carnegie & Co samt del av 

Strängnäs 3:1 som ägs av kommunen. Området omfattartotalt cirka 5 ha. 

Detaljplanearbetet delas upp i två separata planärenden enligt bilden ovan.  

Dp för ”Järpen 1 m.fl.”, 

SBN 2016:225 

Dp för ”område invid 

Björkvägen”, SBN 2016:427 
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Bakgrund till planändringen 

Samhällsbyggnadskontoret har, från fastighetsägaren, fått förfrågan om planändring för 

fastigheterna Järpen 1 m.fl. i Strängnäs. Beståndet av hyresrätter är fullt uthyrt och det 

finns efterfrågan på fler bostäder i området. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

beslutade 15 februari 2016 § 8 om positivt planbesked. Därutöver planerar kommunen, 

genom mark- och exploateringsenheten, för ny bebyggelse i planområdets södra del. För 

att möjliggöra tilltänkta förändringar krävs att en eller flera nya detaljplaner upprättas för 

området. 

 

Befintliga förhållanden 

Befintlig bebyggelse 

Inom planområdet finns bostadsbebyggelse, fördelat på tre huskroppar i tre till fyra 

våningar, som uppförts i slutet av 1960-talet. Bebyggelsen är tydligt anpassad till 

dåvarande trafiklösning ”E3 förbifart”, senare E20, och nuvarande infart till Strängnäs. 

Området närmast den tidigare stora trafikleden har därför lämnats som en buffertzon 

som inte får bebyggas enligt gällande stadsplan från 1964. Fatigheterna inom 

planområdet rymmer 162 lägenheter och lika många parkeringsplatser, varav 42 i garage. 

 

Bostadshusen har en enhetlig och tidstypiskt utformning med fasader av rött tegel och fält 

av vit puts. Grannkvarteret i sydöst har ett släktskap med kvarteret Järpen, också i ett 

storskaligt planmönster, men med en mer stram och rätvinklig placering av huskroppar. 

Naturmarken är bibehållen tätt inpå husen och synliga berghällar finns. Området har 

tagit intryck av den så kallad ABC-stadens ideal som fick stort genomslag i 

stadsbyggnadsplaneringen i Sverige under efterkrigstiden. Funktionerna arbete, bostad 

och centrum återfinns inom och i anslutning till planområdet. 

 

Inom fastigheten Järpen 1 finns en liten centrumbildning med dagligvaruhandel i ett 

plan. Inom Järpen 1 finns även en mindre paviljongbyggnad uppförd under 1990-talet, 

ursprungligen som samlingslokal för äldre. Idag hyr kommunen byggnaden för 

caféverksamhet som drivs av en LSS-enhet som en daglig verksamhet. Nuvarande 

kontraktsperiod löper till 2018-09-30.  

 

 Flygfoto från väster 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
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Beskrivning av förslaget 

Övergripande  

Förslaget innebär att området kompletteras med ny bostadsbebyggelse mellan 

infartsvägen och de befintliga bostadshusen i området. Den tillkommande bebyggelsen 

ska bidra till att åstadkomma ett tryggt och attraktivt gaturum. Den föreslagna 

bebyggelsen föreslås variera i höjd mellan fyra till sex våningar. Delar av botten-

våningarna ska kunna rymma lokaler, dessa kan användas för bostadskomplement eller 

centrumändamål. Förslaget innehåller totalt cirka 150-200 bostäder, varav cirka 50 i den 

södra delen av området. 

Detaljplan för Järpen 1 m.fl. (SBN/2016:225) 

Förslaget innebär att ny bebyggelse, uppdelat på flera huskroppar, tillförs kvarteret 

Järpen. För att rymma den tilltänkta bebyggelsen och åstadkomma ett attraktivt gaturum 

och ett större gårdsrum föreslås kvartersmarken utökas i riktning åt infartsvägen. 

Samtidigt ska tillräckligt utrymme säkras för en ny gång- och cykelväg på Södertälje-

vägens södra sida. Planförslaget förutsätter att befintlig paviljongsbyggnad från 1990-

talet rivs.  

 

Befintlig bebyggelse är tidstypiskt utformad och avses bekräftas i detaljplanen, inklusive 

befintlig närservice. Planen ska ta hänsyn till byggnadernas särdrag, så som de platta 

taken, fasadmaterial och färgsättning. Ny bebyggelse görs tydligt urskiljbara så att den 

ursprungliga bebyggelsen behåller sin identitet. Fastighetsägaren har ett intresse av 

påbyggnad av befintlig bebyggelse, vilket kan komma att prövas i detaljplanen. För att det 

ska vara möjligt och lämpligt behöver parkeringsbehov och tillgänglighetsfrågor lösas.  

 

Angöring till den nya bebyggelsen sker ifrån Finningevägen och Björkvägen. Bostädernas 

parkeringsbehov ska tillgodoses inom kvartersmarken. Fastigheterna Järpen 1,3 och 4 

rymmer idag 31 platser mer än vad kommunens parkeringsnorm kräver (12 

platser/1000kvm BOA). Sett till dagens beläggning är 22 platser vakanta, vilket 

motsvarar ett p-tal om 0.85 p-platser per lägenhet. En viss överkapacitet råder således i 

dagsläget. Den tilltänkta bebyggelsen invid kvarteret Järpen genererar ett 

parkeringsbehov om ca 90 platser (beroende på boendeytan) efter att dagens 

överkapacitet räknats bort. Dagens centrala gårdsyta ska värnas från markparkering.   

 

Utformning av kvartersmark och gårdar kommer att studeras i det fortsatta planarbetet, 

där ingår även utformning och placering av entréer, avfallshantering och 

komplementbyggnader. Rekreativa och ekologiska funktioner ska behållas i så stor 

utsträckning som möjligt inom fastigheterna.  
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Schematisk skiss. Skissen visar tilltänkt utformning och en sammanfattning av 

förutsättningarna för planarbetet. Även andra utformningar kan vara möjliga. 
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Detaljplan för ”Område invid Björkvägen”, (SBN/2016:427) 

I den södra delen av planområdet föreslås ny bostadsbebyggelse på kommunal mark. 

Inriktningen är att placera två till tre flerbostadshus, med fyra våningar, utmed 

Kilenvägen. Planerad bebyggelse skapar, tillsammans med nyligen planerad bebyggelse 

på andra sidan Kilenvägen, en stadsgata med dubbelsidig bebyggelse. Bebyggelse 

planeras också som fondmotiv som markerar Björkvägens avslut, vilket ökar 

orienterbarheten i området. Bebyggelsen i söder genererar ett behov om ca 50-60 nya 

parkeringsplatser som avses lösas som markparkering.  

 

Föreslagen bebyggelse berör allmän parkmark med en yta som innehåller bollplan och 

lekredskap. Medel ska avsättas inom projektet för att kompensera ianspråktagandet av 

parkmark. Lekredskapen avses flyttas och placeras nära nuvarande plats. 

Kvartersmarkens utbredning ska vidarestuderas så att tillräcklig yta för lekredskap kan 

skapas i närområdet. Befintlig bollplan avses ersättas med en ny cirka 150 meter söderut. 

Det kan också bli aktuellt att upprusta och förstärka närliggande park- och 

naturmarksområden, t.ex. med belysning längs gång- och cykelväg. 

  
 

 
 
Volymstudie Bilden visar principen med ny bebyggelse utmed infartsleden.  
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Tidigare kommunala ställningstaganden 

Överensstämmelse med översiktsplanen 

Kommunens detaljplanering utgår från den kommunövergripande översiktsplanen. Den 

föreslagna markanvändningen är förenlig med översiktsplanens intentioner och 

utvecklingsstrategier. Området ligger mycket strategiskt med närhet till kommunik-

ationer och service. Planområdet ligger endast 500 meter ifrån Strängnäs järnvägsstation. 

Projektet är viktigt för Strängnäs bostadsförsörjning. 

Detaljplan 

Planförslagen berör delar av fyra olika gällande planer. För området anges framför allt 

kvartersmark för bostadsändamål, men även parkmark och gatumark berörs. Dagens 

förhållanden stämmer i huvudsak med gällande plan. 

Pågående planer i omgivningen 

I närområdet (inom 1 km) pågår tre planeärenden: 

- Detaljplan för ”Södra Stadsskogen” (SBN 2015:4068) 

- Detaljplan för ”Vattentornshöjden” (SBN 2015:4104) 

- Detaljplaneändring ”ÄDp Rocken 8”  (SBN 2015:4159) 

 

Kommande detaljplanearbeten ska, så långt det är möjligt, samordnas med övriga 

detaljplaner som berör infartsvägens omdaning, inte minst planen för Vattentornshöjden. 

 

Konsekvenser 

Bedömning av miljöpåverkan 

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas 

medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL(2010) 4 kap 34§ eller MB 6 

kap 11§ att en miljöbedömning behöver göras. Planförslaget överensstämmer med 

gällande översiktplan. Planförslaget bedöms inte strida mot några andra kommunala eller 

nationella riktlinjer, lagar eller förordningar. Planförslaget berör inte område av 

nationell, gemenskaps- eller internationell skyddsstatus. Den planerade verksamheten 

bedöms inte medföra väsentlig påverkan på miljö, kulturarv eller människors hälsa. De 

miljöfrågor som har betydelse för projektet ska studerats under planarbetet och redovisas 

i planbeskrivningen. 

 

En gemensam behovsbedömning har tagits fram och skickats på samråd till länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen meddelar i sitt svar 2016-04-20 att man delar kommunens bedömning att 

planförslaget/en inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen begär en 

arkeologisk utredning, i första hand för den södra delen av planområdet (enligt 

förtydligande 2016-04-21).  
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Behov av utredningar och fördjupade analyser 

Planområdet är utsatt för buller från infartsvägen. En bullerutredning behöver utföras 

under planarbetet med förslag på åtgärder på hur en god ljudstandard kan uppnås. Det är 

troligt att användande av så kallad ”tyst sida” kommer att tillämpas i enlighet med den 

nya trafikbullerförordningen (2015:216). 

 

En riskutredning avses genomföras under planarbetet, med anledning av närhet till 

befintlig bensinstation, för att säkerställa en acceptabel risknivå. Riskutredningen 

samordnas med pågående planarbete för ”Vattentornshöjden”. Därutöver ska en 

arkeologisk utredning tas fram under planarbetet, i enlighet med Länsstyrelsens begäran. 

 

Övriga viktiga frågor att studera i planarbetet är: 

- Gräns mellan privat och allmän yta 

- Parkeringsbehov och parkeringslösningar 

- Gårdsmiljön och möjligheten att bevara grönska/LOD 

- Utformning av den nya bebyggelsen 

- Eventuell påbyggnad av befintlig bebyggelse 

- Möjlighet att finna/skapa ersättningslokal åt Café Järpen  

- Kompensationsåtgärder för i anspråkstagande av ytor för lek. 

 

Även andra frågor kan komma att behöva studeras och utredas under planarbetet. 

  

Planprocess 

Av flera orsaker bedömer kontoret att området bör omfatta två separata detaljplaner. Den 

norra delen är större till ytan men kommer sannolikt inte att innefatta lika många svåra 

ställningstaganden som den södra och kommer kunna drivas snabbare om den hanteras 

separat. Detaljplanen för den södra delen uppfyller kriterierna för utökat planförfarande 

och behöver antas av fullmäktige. Dessutom behöver en markanvisningsprocess samt 

arkeologisk utredning genomföras för den södra delen. Kommande planarbeten ska 

drivas jämsides och samordnas så långt som möjligt. 

Preliminär tidplan 

Detaljplanearbetena påbörjas under våren 2016. Efter samrådet planeras markanvisning 

för tilltänkt bebyggelse i den södra delen av planområdet. Kommunens mark- och 

exploateringsenheten ansvarar för markanvisningsprocessen i samråd med planenheten. 

En preliminär tidplan för projekten: 

 

 Dp för Järpen 1 m.fl. 

SBN/2016:225 

Dp för ”område invid 

Björkvägen, SBN/2016:427 

Planuppdrag  25 maj 2016 25 maj 2016 

Samråd  4:e kv 2016 4:e kv 2016 

Granskning 2:a kv 2017 3:e kv 2017 

Antagande/Godkännande 3:e kv 2017 1:a kv 2018 

Antagande (KF)  2:a kv 2018 
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Samhällsbyggnadskontorets bedömning 

I en sammantagen bedömning anser samhällsbyggnadskontoret att området är lämpligt 

för planläggning av bostäder och att det finns goda förutsättningar att den nya 

bebyggelsen upplevs som ett positivt tillskott i området. Förslagen innebär att 

kompletteringsbebyggelse tillförs i ett centralt och mycket stationsnära läge, helt i 

överensstämmelse med översiktsplanens intentioner. Bebyggelseförslagen skapar en 

tätare och mer sammanhållen, mångsidig och levande bebyggd miljö. Placeringen av 

föreslagna bostadshus utmed infartsvägen bidrar till att skapa en mer stadsmässig gata, 

ett tydligare gaturum och entré till Strängnäs centrala stadskärna. Därtill skapar 

tillkommande huskroppar en mer överblickbar och trafik- och bullerskyddad gårdsmiljö 

för nuvarande och framtida boende. Förslagen ger på så vis mening åt både gata och gård. 

Kontoret vill dock uppmärksamma att en bullerutredning, som behöver utföras i 

planskedet, kan komma att inverka på byggnadernas placering.   

 

En stor del av grönskan närmast infartsvägen kommer att försvinna för att ge plats åt 

bostäder. Kontoret bedömer dock att trädridån och området närmast Södertäljevägen 

saknar höga rekreations- och ekologiska värden att det behöver bevaras i sin helhet. Här 

väger intresset av ny bebyggelse tyngre än bevarandet av grönska. Det mer skyddade 

gårdsrummet som bildas har goda förutsättningar att fungera som en mötesplats för 

boende i kvarteret och som lekyta för barn. Den skogsklädda kullen i söder värnas. 

 

Fastigheten Järpen 1 har sedan 1960-talet varit planlagd för handelsändamål. Kontoret 

anser att det är betydelsefullt att de planmässiga förutsättningarna för handel får finnas 

kvar även i framtiden. Flera bostadsprojekt pågår i planområdets närhet, vilket kommer 

generera flera hundra nya bostäder och därmed ett bättre underlag för befintlig 

närservice. Den pågående LSS-verksamhet inom fastigheten Järpen 1 är mycket viktig för 

kommunen och förutsättningarna för att skapa en ny lokal, eventuellt i bottenplan på den 

nya bebyggelsen, eller annan ersättningslokal ska undersökas under planarbetet. 

 

Den södra delen av området berör allmän parkmark med ytor för lek. För att möjliggöra 

projektet är det avgörande att dagens funktioner kan kompenseras i närområdet och att 

delar av parkmarken kan behållas.  Tilltänkt ersättningsplats för bollplan bedöms som 

likvärdig nuvarande plats. Den är tillgänglig för många barn i närområdet, inte minst 

genom befintlig gångtunnel under Kilenvägen. Behovet av förbättrings- och 

skötselåtgärder i närliggande parkområden och parkstråk diskuteras tillsammans med 

kommunens mark- och exploateringsenhet.  

 

Det framtida behovet av förskoleplatser bedöms täckas av befintliga närliggande förskolor 

samt genom den outnyttjade förskoletomt som finns cirka 400 meter väster om 

planområdet. Med hänvisning till och beaktande av ovanstående bedömer kontoret att 

förslagen kan prövas i en planprocess, som två separata detaljplaneärenden. 

 

Gunilla Östling    Johan Filipsson 

Planchef    Planarkitekt 


