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PLANENS SYFTE OCH 
HUVUDDRAG 

 
Syftet med planarbetet är att, inom föreslagna planområden, 
möjliggöra uppförandet av ny bostadsbebyggelse som omfattar 
cirka 150 nya bostäder mellan infartsvägen och de befintliga 
bostadshusen i området. 
 
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.  

Planförfarande Detaljplanen hanteras med standardförfarande. 

Tidplan Tidsplan för detaljplanens framtagande: 

Beslut om samråd:                                        2017-03-29 
Samrådsperiod:                                                         2:a kv 2017 
Beslut om granskning:                                             3:e kv 2017  
Granskningstid:                                                       3:e kv 2017 
Antagande:                                         4:e kv 2017  
Laga kraft:                                         1:a kv 2018 

 

FÖRENLIGHET MED 3, 
4 OCH 5 KAP, 
MILJÖBALKEN 

 
Bedömningen om förenlighet med MB 3-5 kap om att 
ianspråktaga området för bostadsbebyggelse har gjorts i 
översiktsplan 2014 Strängnäs kommun antagen av  
KF 2014-09-29.  

 
I Strängnäs stad blir det aktuellt med en stadsutveckling som går 
ut på kompletteringsbebyggelse och som därmed innebär 
förändringar av befintlig stadsmiljö. Genom 
kompletteringsbebyggelse kan områden inom cirka fem kilometer 
från järnvägsstationen användas mer effektivt. Komplettering av 
bebyggelse nära tågstation med goda pendlingsmöjligheter 
bedöms som föredömlig ur ett hållbarhetsperspektiv.   
 
Planförslaget i sin helhet anses inte överskrida de 
miljökvalitetsmål.  
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PLANDATA 

Lägesbestämning Planområdet ligger centralt, cirka 500 meter söder om 
resecentrum.  

Området angränsar i väster till infartsvägen, Kilenvägen 
och Södertäljevägen, i öster till Björkvägen, i nordost  till 
Finningevägen och i söder till en obebyggd del av 
fastigheten Strängnäs 3:1. Det omfattar fastigheterna 
Järpen 1, 3 och 4 samt del av Strängnäs 3:1.  

Areal Planområdet omfattar cirka 3,3 hektar. 

Markägoförhållanden Fastigheterna Järpen 1, 3 och 4 ägs av Fastighets AB 
Brunteglet. Strängnäs 3:1 ägs av kommunen. 

TIDIGARE 
STÄLLNINGS-
TAGANDEN 

 

Översiktliga planer I översiktsplanen är området angivet för bostadsändamål. 
Detaljplanen stämmer väl överens med översiktsplanens 
intentioner och översiktsplanens huvudsakliga 
utbyggnadsstrategi om ny bebyggelse i närheten av 
järnvägsstationen.  

Gällande planer 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 

- S-P12/10, Detaljplan för ”Finningerondellen”, laga 
kraft 2012 (kvarvarande genomförandetid t.o.m. 
2022) 

Program för 
planområdet 
 
 
 

 
Planarbetet föregås ej av något programarbete. 
 

Miljöbedömning En gemensam behovsbedömning för pågående 
detaljplanerarbete ”Järpen” och ”Kungsfiskaren” har tagits 
fram. Länsstyrelsen meddelade att man delar kommunens 
bedömning att planförslaget/en inte innebär betydande 
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påverkan på miljön men begärde en arkeologisk 
utredning, för den södra delen av ”Kungsfiskaren”. 
Resultatet av den arkeologiska undersökningen behandlas 
i planbeskrivningen för ”Kungsfiskaren”. 

Plan- och byggnämnden har efter samråd med 
länsstyrelsen tagit ställning vad gäller behovet av en 
miljöbedömning. 

Beslut i SBN 2016-05-25 (SBN §88) enligt följande: 
  
Att: 

Planen inte antas innebära någon betydande 
miljöpåverkan. En miljöbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap 11,12 
§§ bedöms därför inte behöva upprättas. 
 
Behovsbedömningen grundas på följande: 
 

• Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens 
intentioner och bedöms inte strida mot några andra 
kommunala eller nationella riktlinjer, lagar eller 
förordningar. Planens genomförande bedöms inte medföra 
att miljökonsekvensnormerna för luft och vatten samt 
riktvärden för buller överskrids. 

• Grönskan närmast Södertäljevägen/Kilenvägen bedöms 
inte ha någon avgörande betydelse för djur- och växtliv då 
området är bullerstört.  

• Planen bedöms sammantaget ge en ringa miljöpåverkan. 
 

Kommunala beslut i 
övrigt 

 
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2016-05-25, SBN § 88, 
samhällsbyggnadskontoret planuppdrag för detaljplanen.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
OCH  
FÖRÄNDRINGAR  

 

Natur  

Mark och vegetation 
 
 

 
Allé av lönn. Foto: 

Samhällsbyggnadskontoret 

Planområdet ligger nära Långberget som i grönplanen utpekas 
som grannskapspark med skogskaraktär. Området är tidigare 
planerat med flerbostadshus och planförslaget innebär en 
förtätning med ytterligare flerbostadshus.  

Inom gården till befintlig bebyggelse är marken beväxt med 
gräs och har inslag av såväl unga ekar och tallar. Inga 
förändringar föreslås.  

Längs med Södertäljevägen och Kilenvägen löper en trädridå 
av företrädesvis unga björk, tallar, ekar och tät buskvegetation. 
Området har måttliga naturvärden eftersom träden står tätt 
och buskvegetationen är alldeles för omfattande. Ekarna 
behöver även ges möjlighet till att bli äldre, solbelysta och 
ihåliga för att det ska resultera i högre naturvärden. 

Vegetationen längs vägen kommer att ge plats till nya 
bebyggelsen med tillhörande parkering medan vegetationen 
mellan nya och befintliga bebyggelsen föreslås bevaras.  

Längs Södertäljevägen går ett mindre vattenförande dike som 
föreslås byggas in och ge plats till en gång och cykelbana. Längs 
den befintliga och planerade cykelbanan planterades för några 
år sedan en allé av lönn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Flygfoto. Foto: 

D.Carnegie AB 
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Geotekniska 
förhållanden 

En översiktlig geoteknisk undersökning finns, daterad 2017-
02-27.  

Jorden i området består enligt SGU:s jordartskarta av 
omväxlande lera, morän och ytnära berg.  

Undersökningen visar att grundläggningsförhållandena inom 
delar av området är sådana att åtgärder erfordras för att 
undvika skadliga sättningar på framtida byggnader. När 
byggnaders utformning och läge fastställs under 
bygglovprocessen, erfordras kompletterande geoteknisk 
undersökning i huslägena inför fortsatt projektering. 

Byggnaderna bör grundläggas på plintar på fast botten eller 
berg alternativt pålning där lerdjupen är större. Delar med 
mindre jorddjup kan grävas ur och grundläggning kan ske 
direkt på fast botten eller berg.  

Grundläggning av vägar och hårdgjorda ytor kan anläggas utan 
grundförstärkningsåtgärder sedan organisk jord bortschaktats. 
Eftersom området innehåller ytnära berg vars exakta 
utbredning inte är känd kan sprängning bli aktuellt vid 
anläggningsskedet. 
 

Förorenad mark 
Inga kända markföroreningar finns i området. Om 
föroreningar påträffas vid byggnation ska kommunens miljöenhet 
kontaktas. 
 

Risk för skred/ höga 
vattenstånd 

Enligt bedömningen om risker för framtida högre vattenstånd 
lokaliseras bebyggelse inte på lägre nivå än cirka 3,0 meter över 
nuvarande medelvattennivå. Det föreligger ingen risk för 
stabilitetsproblem inom planområdet. Däremot ska lokal stabilitet i 
schakter beaktas under senare anläggningsskede, särskilt eftersom 
jordar med siltinnehåll kan vara flytbenägna vid nederbörd. 
 

Radon 
Planområdet är inte klassat enligt Strängnäs kommuns radon-karta. 
En radonmätning rekommenderas därför innan projektering av 
byggnaderna för att avgöra behov av eventuella 
åtgärder för radonsäkring vid projekteringen. Alternativt kan 
grundläggningen direkt förberedas för så kallat radonsäkert 
utförande. 
 

Fornlämningar 
I dag finns inga kända fornlämningar inom området. Påträffas 
fornlämning skall det anmälas till länsstyrelsen, enligt 
kulturminneslagen.  
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Naturskyddsområden 
Inga Natura 2000, Biotopsskydd, Nyckelbiotoper eller 
Naturvårdsprogram riskerar att påverkas negativt av planens 
genomförande.  
 

Ljusförhållanden 
En solstudie har tagits fram under planarbetet som visar 
ljusförhållanden på vårdagjämning, sommar och höstdagjämning 
under förmiddagen, mitt på dagen och eftermiddagen. 
Ljusförhållandena i den nya bebyggelsen kommer bli mycket goda. 
Omkringliggande hus påverkas marginellt av skuggning från 
exploateringen.  
 

 

Bebyggelseområden  

Bostäder  

 

 

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 
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till Strängnäs. Området närmast den tidigare 
stora trafikleden har därför lämnats som en 
buffertzon som inte får bebyggas enligt gällande 
stadsplan från 1964. Fastigheterna 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.  

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 över planområdet. Foto: D Carnegie AB 

 

Ny bebyggelse 

 

Den föreslagna bebyggelsen visar en 
linjeraritet utåt, föreslås variera i höjd 
mellan fyra till fem våningar och delas upp 
i flera huskroppar. För att rymma den 
tilltänkta bebyggelse och åstadkomma ett 
attraktivt gaturum och gårdsgata föreslås 
kvartersmarken utökas i riktning åt 
infartsvägen och har också anpassats efter  

resultatet från riskutredningen på grund av 
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närheten till bensinstation och transport av 
farligt gods. Planförslaget förutsätter att 
befintlig paviljongbyggnad från 1990-talet 
rivs. 

Delar av bottenvåningarna ska kunna 
rymma parkering och användas för 
bostadskomplement. P-platser planeras 
delvis under husen och runt den ”egen” 
gård. Förslaget innehåller totalt cirka 150 
bostäder. 

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

Planen tar 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. 

Ett nytt inslag är ett punkthus på 8 
våningar för handel/bostäder i nordöstra 
delen av planområdet. Huset placeras 
delvis på befintlig parkering till 
matbutiken. 
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Visualisering. Flygperspektiv från nordost. Foto: Tyréns AB  

 

Visualisering. Vy gårdssida. Foto: Tyréns AB 
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Situationsplan, Tyréns AB 
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 Sektion A-A, Tyréns AB 



Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING  14(21) 

Järpen 1, 3, 4 och Strängnäs 3:1 del av, 
Strängnäs kommun 

Datum: 2017-03-20  DNR: SBN/2016:225 

 

 

Arbetsplatser och 
övrig bebyggelse 

Offentlig service I nära anslutning till området ligger förskola, vårdcentral med 
folktandvård, livsmedelsbutik, polis och Lotteriinspektionen. 
Avstånd till Strängnäs resecentrum är cirka 500 meter.  

Kommersiell service Inom planområdet finns en livsmedelsbutik och en restaurang. 
I nära anslutning finns en bensinstation. 

Tillgänglighet Planområdet är flackt, vilket medför att förutsättningarna är 
bra för bostäder som är tillgängliga för rörelsehindrade. 
Höjdförhållandena på marken bör inte medföra några 
problem. Flerbostadshusen, 4-5 våningar, kräver hiss.  

Kravet på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 
skall tillgodoses enligt Plan- och bygglagen.  

 

Byggnadskultur och 
gestaltning 

Området uppfördes i slutet av 1960-talet och har tagit intryck 
av den så kallad ABC-stadens ideal som fick stor genomslag i 
stadsbyggnadsplaneringen i Sverige efter krigstiden. 
Funktionerna arbete, bostad och centrum återfinns inom och i 
anslutning till planområdet. 

Friytor  

Lek och rekreation I södra delen av planområdet finns det plats för lek. Ett natur- 
och parkområde för rekreation, cirka 100 meters avstånd 
planeras i angränsande detaljplan.   

Naturmiljö Inget naturområde föreslås inom planområdet.  
 

Gator och trafik  

Gatunät, gång-, cykel- och 
mopedtrafik 

Längs sydvästra sida finns det cykelväg in till resecentrum och andra 
delar i centrala Strängnäs. Planförslag innehåller en förlängning av 
den befintliga cykelvägen vilket innebär att Södertäljevägen förses 
med cykelväg på både sidor fram till resecentrum. 

Planområdet gränsar till infarten till Strängnäs, Kilenvägen och till 
Finningevägen. Angöring till den nya bebyggelsen sker ifrån 
Finningevägen och Björkvägen.   

Kollektivtrafik Kollektivtrafikförsörjning består av busslinje 1 (Sundbypark - 
Dammen) och 2 (Tingstuhöjden – Dammen) som kör en till två 
gånger i timme.  Det är cirka 500 meter till resecentrumet.  

Parkering, varumottagning, 
utfarter 

Befintlig bebyggelse omfattar 162 lägenheter med en snittstorlek om 
cirka 66 kvm per lägenhet. 
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Ny bebyggelsen omfattar cirka 150 lägenheter med cirka 53 kvm per 
lägenhet.  

Parkeringsbehovet har angetts till 12 bilplatser per 1 000 m² BOA, 
besöksplatser inkluderade.  

Fastigheten innehåller 8 050 m² BOA, varvid bilplatsbehovet med 
detta sätt att räkna blir 97 platser (8 050/1000x12 = 96,6)  

För fastigheten planeras det att anläggas markparkering delvis i 
bottenvåning av hus, delvis under tak. Inklusive besöksparkeringar 
så byggs det 83 platser.  

5 bilpool-platser anordnas. Dessa anses motsvara 20 parkeringar. De 
samnyttjade bilarna ges förtur till parkeringsplats. Med denna 
förutsättning har här antagits att i snitt 3 lägenhetsinnehavare delar 
på en bil.  

Bilplatsbehovet är 97, men tillgängliga platser är 83. Med ett 
tillämpande av principerna på delad bil på fem av dessa möjliga 
platser uppnås talet 98.(78 + 5x4) Detta ger 69 platser för privatbil, 5 
platser för bilpool och 9 besöksplatser.  

Handelsparkering om 30 platser är exklusive och inte medräknade i 
behovsberäkningen ovanför utan dessa tjänar endast till 
handelslokalerna. 

En fungerande bilpools bolag som tillhandhåller tjänsten ska finnas 
inför bygglov.  

Tillgänglighet för  
Räddningstjänsten och 
Renhållning. 

Framkomlighet för Räddningstjänstens fordon förutsätts vara 
tillgodosedd på gatumark. Inom kvartersmark ska angöringsgator 
m.m. utformas så att utrustning och slang inte behöver bäras och 
dras mer än 50 meter. Om utrymning förutsätts ske med höjdfordon 
får avståndet mellan gatan och husväggen inte överstiga 9 meter. 
Vägen fram ska ha en fri höjd av 4 meter, bärighet motsvarande ett 
axeltryck av 100kN och vara hårdgjord. På raksträckor ska 
körbanebredden vara minst 3 meter. Inre radien i kurvor ska vara 
minst 7 meter. 
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Situationsplanen redovisar sophanteringen (röda linje) samt p-plats markering inom 
planområdet. I förslaget är vägbredd/gårdsgatan 3,5 meter och körspår 8,5 meter. Sophusen är 
cirka 25 kvm och antal hushåll/sophus 24-26 st. Grovsoprums mått 5,4 x 10,5 meter.  

Bild: Tyréns AB 
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Exempel på miljöhusutformning, Tyréns AB 

 

Störningar  

Buller 
En bullerutredning finns, daterad 2017-03-02. Beräkningarna visar 
att det grundläggande riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
fasad från trafik överskrids vid de byggnadsfasader som vetter mot 
trafiken (upp till 59 dBA ekvivalent ljudnivå förekommer). Samtliga 
byggnader har dock fasader som kan klara riktvärdet för ljuddämpad 
sida enligt trafikbullerförordningen. Lägenheter på upp till 35 kvm 
kan därmed planeras fritt i byggnaderna. Med genomgående 
planlösningar, där hälften av rummen har tillgång till ljuddämpad 
sida, kan större lägenheter som kan klara riktvärden planeras. 
 
På gårdssidan kan gemensamma uteplatser som klarar riktvärden 
planeras för alla bostadsbyggnaderna. Därmed kan bostäderna ha en 
ytterligare balkong eller terras i valfritt läge. 
Resultaten av beräkningarna redovisas i detalj i bullerutredningen.   
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Störande verksamheter Det finns en riskutredning, daterad 2016-09-08, som togs fram på 
grund av byggande av bostäder intill bensinstation och sekundär led 
för transport av farligt gods. 

Slutsats visar på bebyggelsefria ytor, 35 m från påfyllningsplats på 
bensinstation och 15 m skyddsavstånd från vägkant. Planförslaget 
följer rekommendationer i riskutredningen. 

 
Utdrag från riskutredningen. Den visar bensinstationens placering 
(röd ring), möjlig transportväg för farligt gods (prickad linje) och 
möjlig plats för nya byggnader (vita byggnader). 

 

Teknisk försörjning  

Vatten och avlopp 
Området ligger inom verksamhetsområdet för kommunens vatten 
och avloppssystem. Området ska anslutas till kommunalt vatten och 
avlopp.  
 
Dagvatten ska omhändertas och/eller fördröjas lokalt. Varje fastighet 
ska ha anordnad fördröjning för dagvatten och dränering som ska 
godkännas av Strängnäs kommuns VA-enhet.  
 

El SEVAB ansvarar för elförsörjningen inom området (nätägare). Ett E-
område för transformatorstation markeras på plankartan.   
 

Avfall 
Avfallshanteringen i Strängnäs kommun är en viktig del i arbetet för 
en hållbar utveckling. Sophanteringen redovisas under avsnitt för 
tillgänglighet av renhållning s.16. Källsortering av sopor förutsätts.  
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PLANENS 
GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska 
frågor 

 

Genomförandetid 
Genomförandetid är 10 år från det detaljplanen vunnit laga kraft (4 
kap. 21-25 §§ PBL). Efter genomförandetidens utgång fortsätter 
detaljplanen att gälla tills den ändras eller upphävs. 

Huvudmannaskap Kommunen är huvudman för allmänna platser. 

Ansvarsfördelning Kommunen genom samhällsbyggnadskontoret upprättar detaljplan 
och svarar för myndighetsutövning vid bygglovprövning.  

Kommunens mark- och exploateringsenhet medverkar genom sitt 
markägaransvar, upprättar exploateringsavtal och medverkar i 
genomförandebeskrivningen.  

Exploatören ska ansöka om och bekosta de lantmäteriförrättningar 
inklusive fastighetsbildningar och bildandet av 
gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar för 
förvaltning av dess, som behövs inom detaljplanen. 
Fastighetsbildningsåtgärder handläggs av lantmäterimyndigheten. 

Ledningsägaren ansöker om, och exploatören bekostar, de 
lantmäteriförrättningar inom kvartersmark eller allmän platsmark 
som erfordras för den allmänna tekniska infrastrukturen. 

Exploatören ansvarar för och bekostar tomtmarkens anordnande och 
anslutningar mot allmänna platser. 

Inom kvartersmark ansvarar fastighetsägare för genomförande, drift 
och underhåll av samtliga anläggningar och byggnader.  

Kommunen ansvarar för anordnande av allmänna anläggningar på 
allmän platsmark enligt detaljplanen. 

Tidplan Detaljplanen beräknas bli antagen under sista kvartalet 2017, se 
detaljerad tidplan s. 3. 

Exploatören ska samordna sin tidplan för genomförandet på 
kvartersmark med kommunens tidplan för genomförandet på 
kvartersmark och kommunens tidplan för genomförande av allmänna 
anläggningar. 

Exploateringsavtal/ 
markanvisningsavtal 

Ett exploateringsavtal ska upprättas mellan exploatören och 
Strängnäs kommun. 

Exploateringsavtalet reglerar kostnader och ansvar för genomförandet 
av allmänna anläggningar inklusive förrättningar, projektering, 
samverkansfrågor, bygg- och projektledning m.m. 
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Ett markanvisningsavtal finns mellan kommunen och exploatören. 
Enligt avtalet får exploatören köpa den mark inom 
exploateringsområdet som idag tillhör Strängnäs 3:1 och som i 
detaljplanen kommer att bli kavartersmark. 

Fastighetsrättsliga 
frågor 

 

Berörda fastigheter Järpen 1, 3 och 4 som ägs av Fastighets AB Brunteglet, och del av 
Strängnäs 3:1 som ägs av Strängnäs kommun. 

Fastighetsbildning, 
gemensamhetsanläggning 
m.m. 

För den nya bebyggelsen längs Södertäljevägen och Kilenvägen bildas 
en ny fastighet. Till den nya fatigheten tillförs mark från Järpen 1 och 
4 samt från den del av Strängnäs 3:1 som är utlagd som kvartersmark 
i detaljplanen.  

I det fall infart eller anläggningar nyttjas av flera fastigheter kan 
rättigheter skapas genom bildande av gemensamhetsanläggning eller 
servitut. 

Konsekvenser av 
fastighetsrättsliga åtgärder 

 

En ny fastighet bildas från delar av Järpen 1, Järpen 4 och Strängnäs 
3:1. 

Gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter bildas efter 
behov. 

Ekonomiska frågor  

Planekonomi Exploatören ska till kommunen erlägga gatukostnadsersättning för 
utbyggnad av allmänna anläggningar som utförs av kommunen i 
enlighet med exploateringsavtalet. Åtgärderna genomförs inom och i 
anslutning till detaljplanen som en konsekvens av detaljplanens 
genomförande. 

Ersättningen ska motsvara kommunens faktiska interna och externa 
kostnader som behövs för genomförandet av de allmänna 
anläggningarna inom detaljplanen.  

De kostnader som uppstår vid upprättande av detaljplanen debiteras 
exploatören enligt planavtal. 

Exploatören ska erlägga anslutningsavgifter för el och VA. 

Tekniska frågor  

Tekniska utredningar Fastigheten ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.  

Följande utredningar är framtagna: 

• Bullerutredning 
• Översiktlig geoteknisk utredning 
• Riskutredning för byggande nära bensinstation 
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Till granskningsskedde ska följande utredningar vara framtagna: 

• Dagvattenutredning 
• Förprojektering av VA 

KONSEKVENSER 
AV PLANENS 
GENOMFÖRANDE 

 

Konsekvenser för barn 
Planområdet ligger nära strövområden och skogsområden i stadens 
utkant lämpade för spontan lek och utevistelse. Närheten till skolor, 
förskolor och passage genom området på gator samt anslutning till 
gång- och cykelvägnät som når både skol- och arbetsområden bidrar 
till en trafiksäker miljö för både barn och vuxna. 

 

Jämställdhetskonsekvens
er 

Närheten till goda kommunikationer gör att boende inte är 
hänvisade till bil för transporter till och från arbete eller för att få 
vardagen att fungera med skola, förskola och andra aktiviteter.  

Planområdet ligger väl samlat och kan lätt nås med bil, buss eller 
cykel vilket underlättar vardagen för både män och kvinnor. 

MEDVERKANDE 
 

Planförslaget har upprättats av samhällsbyggnadskontorets 
planenhet genom planarkitekt Roseana De Almeida. För avsnitt om 
genomförande har mark- och exploateringsingenjör Stina Norrbom 
deltagit. Bebyggelseförslag har tagits fram av Tyréns AB i Eskilstuna. 

 
 
 
 
 
Gunilla Östling Roseana De Almeida 
Planchefen Planarkitekt - SAR/MSA 
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