3.11
Vår beteckning
2005-10253

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Plannummer 1353

Planavdelningen

Detaljplan för

Slagsta 1:1 m.m.
Slagsta
Eskilstuna Kommun

ANTAGANDEHANDLING


Klippbergen

|
I

I

3

| Rävbacken
Y

|

|

Eskilstun

I
I
I

3

|

I



|

I
I

Ärnaberget

I

aån

Ärna gamla tomt

Lindhaga

`

Ärna
|

Y

I

Slagsta
Rastplats
Y
3

|

|

3

Ekeby våtmark
3
3

s

3

Reningsverk

3

Trafikövningsplats

Närjeholme
Löths
gamla tomt

|

Y

Löths gamla tomt

3
3

|

naån
Eskilstu
Ödekyrkogård

131 m

Vår beteckning 2005-10253

Aktnr 3.11

Antagandehandling

Detaljplan för

Slagsta 1:1 m.m.
Slagsta
Eskilstuna Kommun

Planbeskrivning

plannummer 1353

INLEDNING
Handlingar

Detaljplanen består av plankarta i skala 1:2000 med planbestämmelser,
denna planbeskrivning, konsekvensbeskrivning samt
genomförandebeskrivning.

Syfte

Detaljplanens syfte är att ge möjlighet att etablera kontor, handel, lätt
industri och bilservice inom planområdet.

Plandata
Läge och areal

Planområdet består av två geografiskt åtskilda delar inom stadsdelarna
Slagsta och Valhalla intill Västerleden, och omfattar delar av
fastigheterna Slagsta 1:1, 1:6, Valhalla 2:2, 2:10, del av Slagsta 1:10,
samt Slagsta 1:9. Planområdet har en areal på c:a 240 000 m2.
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Markägande

Slagsta 1:1, Valhalla 2:2 och Valhalla 2:10 ägs av Eskilstuna kommun.
Slagsta 1:9 ägs av Fastighets AB L E Lundberg, och Slagsta 1:10 ägs av
Brofast AB.

Kommunala ställningstaganden
Översiktsplan

I den fördjupade översiktsplanen för stadsbygden anges det aktuella
planområdet som utredningsområde för arbetsplatser respektive handel.
Området intill Klippbergen föreslås som naturpark.

Detaljplan

Huvuddelen av området är inte tidigare planlagt. För Slagsta 1:9 och
angränsande ytor gäller plan 1-498. För Slagsta 1:10 och angränsande
ytor gäller plan 1051-2.

Övrigt

Planområdet är låglänt och ligger delvis lägre än Eskilstunaåns
medelvattennivå. Ån är invallad längs den aktuella sträckan, och om inte
vallen hade funnits skulle området tidvis vara översvämmat. SMHI har
gjort bedömningen att stora delar av området kommer att översvämmas
åtminstone vart 100 år.
Delar av planområdet ligger inom en skredriskzon.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Natur och kultur
Mark, vegetation

Planområdet utgörs i huvudsak av plan åkermark. I väster, nära ån, finns
ett stråk med träd och buskvegetation.
Strax norr om planområdet ligger Klippbergen. Detta höjdparti med
värdefull ekskog anges som ett viktigt område för den biologiska
mångfalden i den fördjupade översiktsplanen för stadsbygden, och
fungerar som rekreationsområde. I anslutning till områdets östra del finns
höjdpartier med ekar. En mindre del av ett av dessa höjdpartier ligger
inom planområdet.
Stora delar av marken inom planområdet ligger i nivå med eller strax
under åns medelvattennivå, c:a – 0,7 i Eskilstunas lokala höjdsystem.

Markradon

Planområdet är klassat som lågriskområde.

Geoteknik

Marken inom planområdet består av upp till 20 meter djupa lerlager.
Under lerlagren finns medelfasta till fasta jordlager bestående av silt och
sand. Troligen finns morän med inslag av block under jordlagren. Öster
om Västerleden finns ett mindre parti med berg i dagen.

Markföroreningar

Inga kända markföroreningar finns inom planområdet.

Historik

Området har inte tidigare varit exploaterat.

Kulturmiljövärden

Inga särskilda kulturmiljövärden finns inom planområdet.
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Fornlämningar

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Vid Klippbergen
strax norr om planområdet finns fornlämningar, bestående av bl.a. en
vallanläggning och ett antal hällristningar.
Länsstyrelsen har meddelat att inga krav på arkeologisk utredning av
planområdet kommer att ställas.

Bebyggelseområden
Planområdet är idag obebyggt. Omedelbart intill planområdet, norr om
E20, finns byggnader som inrymmer bensinstation med servicebutik,
hamburgerrestaurang, samt en möbelhandel. Öster om planområdet finns
småhusbebyggelse i Slagsta, respektive byggnader för handel och
industri i Valhalla.

Friytor
Planområdet består i huvudsak av friytor.

Vattenområden
Eskilstunaån löper längs planområdets västra kant. Medelvattenståndet i
denna del av ån är c:a – 0,7 i Eskilstunas lokala höjdsystem, högsta
högvatten är c:a ± 0,0.
På sträckan intill planområdet är ån invallad med en jordvall. Längs delar
av sträckningen ligger vallens överkant lägre än ± 0,0 , vilket innebär att
stora delar av planområdet kan komma att översvämmas vid höga
vattenstånd.
Strandskydd gäller inom 100 meter från Eskilstunaån. En begäran om
upphävande av strandskydd inom del av planområdet har skickats till
Länsstyrelsen.

Gator och trafik
Västerleden är genomfart och huvudgata genom området, med en trafik
på f.n. c:a 7000 fordon per vardagsmedeldygn på sträckan norr om E20,
och c:a 11 000 fordon på sträckningen söder om E20. E20 har c:a 11 500
fordon per vardagsmedeldygn.
Befintliga fastigheter intill planområdet har tillfart direkt från
Västerleden.
Västerleden har inga separata gång- eller cykelbanor.
Planområdet har ingen kollektivtrafikförsörjning. Närmaste
busshållplatser finns vid Hedevägen i villaområdet i Slagsta, samt vid
Folkestaleden intill Ekeby våtmark.
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Störningar
En kraftledning löper parallellt med E20 genom den södra delen av
planområdet.
Trafikbuller från E20 respektive Västerleden är märkbart inom hela
planområdet.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp Ledningar för vatten och avlopp finns inom planområdet.
Elnät

Området försörjs av Eskilstuna Energi & Miljö.

Värme

Fjärrvärmenätet är inte utbyggt inom planområdet.

Avfall

Idag produceras inget avfall inom planområdet.

Dagvatten

Planområdet avvattnas genom öppna diken anslutna till det
dräneringsdike som löper parallellt med Eskilstunaån. Vatten pumpas
från diket till ån.

FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING
Natur och kultur
Mark, vegetation

På grund av översvämningsrisken och närheten till ån måste marken
inom stora delar av planområdet höjas med upp till drygt en meter
jämfört med dagens nivå för att kunna tas i anspråk för bebyggelse, till en
plushöjd på lägst ± 0,0 i Eskilstunas lokala höjdsystem. Den nya högre
plushöjden gäller som lägsta nivå för färdig mark intill nya byggnader
samt för passager mellan byggnader och kommunal gata. Lägsta höjd för
färdigt golv i nya byggnader är + 0,3 i Eskilstunas lokala höjdsystem.
Höjningen av marknivån ställer särskilda krav på grundläggning av såväl
byggnader som mark, se vidare under underrubriken ”Grundläggning”.
Större delen av planområdet kommer att omvandlas till kvartersmark och
hårdgöras eller bebyggas. Nya vegetationsinslag inom kvartersmark kan
utgöras av träd och/eller planteringar i anslutning till kommande
etableringar.
De delar av planområdet som ligger intill ån planläggs som naturområde,
med plats för befintlig invallning. Planområdets nordligaste del mot
Klippbergen planläggs som parkmark mellan Västerleden och
naturstråket längs ån.
För Västerleden säkerställs ett markreservat med en bredd som medger
anläggande av gång- och cykelbanor, samt anläggande av en ny
cirkulationsplats i områdets norra del. Övriga delar av planområdet
planläggs som kvartersmark.
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Fornlämningar

Fornlämningarna vid Klippbergen ligger utanför det aktuella
planområdet. Länsstyrelsen har under planarbetet framfört önskemål om
att viss visuell kontakt mellan fornlämningarna och ån skall bibehållas
genom att ett område lämnas obebyggt mellan Klippbergen och
tillkommande bebyggelse. Detta anspråk tillgodoses i planen genom att
den nordligaste delen av planområdet planläggs som parkmark.

Bebyggelseområden
Utformning

Byggnader får uppföras till en högsta nockhöjd om 12 meter över
angränsande färdig mark inom området väster om Västerleden, och till en
högsta nockhöjd om 9 meter inom området öster om Västerleden.
Byggnader skall placeras på det avstånd från kvartersgränsen som anges
på plankartan, dock minst 5 meter. Byggnader ska utföras utan källare.
Erforderlig parkering, erforderliga kör- och angöringsytor samt plats för
hantering av dagvatten ska rymmas inom den egna fastigheten.
Avståndet ska vara minst 55 meter mellan den befintliga kraftledningen
söder om E20 och de byggnader, bensinpumpar, bensintankar etc. som
kan tillkomma inom den mark som medger användning för handel,
kontor, lätt industri och bilservice.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildning får ske fritt inom de begränsningar som anges på
plankartan. Ingen övre eller nedre gräns för fastigheters storlek anges i
planen.
Fastigheter får inte bildas på ett sådant sätt att resterande del eller delar
av kvartersmarken inte kan bebyggas eller på annat sätt utnyttjas i
enlighet med planens intentioner. Fastigheter får inte bildas på ett sådant
sätt att resterande del eller delar av kvartersmarken inte kan angöras.
Slagsta 1:9 får tas i anspråk för en avfart från ny cirkulationsplats på
Västerleden och för nya fastigheter.

Grundläggning

I anslutning till planarbetet har en översiktlig geoteknisk undersökning
och analys av planområdet genomförts av SGI.
En exploatering av området väster om Västerleden kommer att medföra
kraftiga sättningar om inte geotekniska förstärkningsåtgärder vidtas. För
att så långt som möjligt begränsa grundläggningskostnaderna för
byggnader inom denna zon bör dessa i så stor utsträckning som möjligt
placeras i de östra delarna av området, intill Västerleden.
Den höjning av marknivån med upp till drygt en meter som krävs inom
stora delar av området ställer särskilda krav på grundläggningen. En
uppfyllning kommer att resultera i kraftiga sättningar och försämrade
stabilitetsförhållanden om inte jordlagren först förstärks.
I SGIs analys rekommenderas kompensationsgrundläggning eller
grundläggning på pålar för byggnader, och kalk-cementpelarförstärkning
för icke bebyggda ytor. Eventuellt kan kompensationsgrundläggning
användas för obebyggda ytor.
För alla exploateringar inom de delar av planområdet som ligger väster
om Västerleden måste mer ingående geotekniska undersökningar
genomföras innan bygglov kan lämnas och detaljprojektering påbörjas.
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Vid grundläggning med kalk-cementpelarförstärkning måste först
inblandningsförsök för den aktuella jordtypen genomföras.
Markföroreningar

Om misstanke om markföroreningar framkommer ska marken
undersökas och samråd hållas med Miljö- och byggförvaltningen
om vilka åtgärder som behöver vidtas.

Verksamheter

Inom de delar av planområdet som ligger väster om Västerleden får
marken bebyggas och på annat sätt utnyttjas för handel, småindustri och
kontor.
Inom del av planområdet söder om E20 får marken även bebyggas och på
annat sätt utnyttjas för bilservice.
Inom del av planområdet öster om Västerleden får marken bebyggas och
på annat sätt utnyttjas för handel och kontor.

Friytor
Planområdets nordligaste del planläggs som parkmark. Området längs ån
och dräneringsdiket planläggs som naturmark. Övriga befintliga fria ytor
inom planområdet planläggs som kvartersmark.

Vattenområden
Jordvallarna längs Eskilstunaån är i behov av underhåll, och de behöver
generellt sett höjas om de ska kunna fungera som ett skydd mot
översvämningar vid mycket höga vattenstånd. För att bli verkningsfull
måste emellertid en höjning av vallarna genomföras längs en längre
sammanhängande sträcka än inom det aktuella planområdet. Samtidigt
kräver en höjning av vallen sannolikt omfattande och kostsamma
förstärkningsåtgärder av vallarnas undergrund om höjningen ska bli
varaktig och stabiliteten i angränsande mark inte ska äventyras.
Arbetsgruppens bedömning har därför varit att en förstärkning och
höjning av vallarna är angelägen och eftersträvansvärd, men att ett sådant
arbete inte kan rymmas inom denna detaljplan.
En ansökan om upphävande av strandskydd kommer att lämnas till
Länsstyrelsen. Den mark som idag omfattas av strandskyddet har
bedömts som möjlig för exploatering för kontor, handel, lätt industri och
bilservice, och i kommunens centrala delar är det svårt att hitta andra
lägen med motsvarande goda tillgänglighet för denna typ av
verksamheter utan att störningarna för närboende blir mycket
omfattande. Strandskyddets syfte att säkra allmänhetens tillgång till
Eskilstunaån tillgodoses i planen genom att invallningsområdet planläggs
som naturmark, och en passage inom område betecknat med g3 på
plankartan garanterar den allmänna tillgängligheten till detta område.

Gator och trafik
Gatunät och trafik

I planområdets norra del anläggs en ny cirkulationsplats på Västerleden.
All tillfart till angränsande fastigheter samlas till avfarterna från
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cirkulationsplatsen. Befintlig tillfart till Slagsta 1:10 läggs igen, och ny
tillfart ordnas via gemensamhetsanläggningar.
I planområdets södra del sker tillfart till de nya fastigheterna via en
gemensamhetsanläggning som ansluts till det kommunala gatunätet vid
Ebba Malmborgs rondell och vid Mått Johanssons rondell.
Gång och cykel

I planen har Västerleden givits en bredd som medger anläggande av
gång- och cykelbanor på båda sidor om körbanan. Passagemöjligheter
över Västerleden för gående och cyklister ordnas i anslutning till den nya
cirkulationsplats som anläggs.
Tillsammans med Slagstavägen och Nordviksvägen erbjuder de nya
avfarterna från cirkulationsplatsen en sammanhängande öst-västlig
förbindelse för gående och cyklister genom Slagsta och planområdet.
Möjligheten att i framtiden anlägga en gång- och cykelbro, och
därigenom förlänga denna förbindelse fram till det befintliga gång- och
cykelstråket längs Eskilstunaåns västra sida, hålls öppen i detaljplanen.

Parkering

Erforderlig parkering ska ordnas inom den egna fastigheten. Gällande
parkeringstal för Eskilstuna kommun skall följas.

Störningar
Transporter och besökstrafik till de verksamheter som tillkommer
inom planområdet innebär att trafiken längs Västerleden kommer
att öka, och därmed även trafikbullret. Trafikökningen bedöms
dock inte bli så omfattande att den kommer att leda till att några
riktvärden för buller överskrids för bostadsfastigheterna öster om
planområdet.
Tillkommande bebyggelse inom fastigheterna öster om Västerleden
ska utformas och placeras på ett sådant sätt att byggnaderna bidrar
till att dämpa trafikbuller från Västerleden för bakomliggande
enfamiljshus. Buller som genereras av verksamheter som bedrivs
inom dessa fastigheter ska hanteras genom anläggande av plank
eller andra bullerdämpande åtgärder. Den ekvivalenta nivån får inte
överstiga 55 dB(A) dagtid och 45 dB(A) nattetid vid tomtgräns till
befintliga bostadsfastigheter.
I kvartersgränsen mot Klippbergens koloniområde ska bullerskydd
ordnas, så att den ekvivalenta bullernivån vid koloniområdets södra gräns
inte överstiger 55 dB(A).

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp Vatten och avloppsledningar finns framdragna inom planområdet.

Befintliga ledningsstråk i mark säkras i planen genom u-områden.
Anslutning av enskilda fastigheter ska ske i samråd mellan
fastighetsägare och huvudman för ledningsnätet.
Befintliga vatten- och avloppsledningar inom del av Slagsta 1:1 öster om
Västerleden ska flyttas till ett nytt läge i samband med exploatering av
marken mellan Slagsta 1:10 och område betecknat med g3.
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Elnät

Elledningar finns framdragna inom planområdet. Befintliga ledningsstråk
i mark säkras i planen genom u-områden.
Befintlig luftledning i planområdets södra del som löper parallellt med
Eskilstunaån flyttas och förläggs i mark.
Anslutning av enskilda fastigheter ska ske i samråd mellan
fastighetsägare och huvudman för ledningsnätet.

Värme

Fjärrvärme kan byggas ut till den del av planområdet som ligger söder
om E20. Den norra delen av planområdet ligger för närvarande inte inom
området för fjärrvärmedistribution, men en utbyggnad till detta område är
tänkbar i samband med de exploateringar som denna detaljplan ger
möjlighet till.

Tele

Befintlig luftledning för telefon öster om Västerleden flyttas och förläggs
i mark intill Västerleden. Tillkommande bebyggelse kan anslutas till
befintliga telefonledningar.

Avfall

Gällande regler för avfallshantering i Eskilstuna kommun ska följas.

Dagvatten

Dagvatten ska tas omhand och renas inom den egna fastigheten.
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.

Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän platsmark.

ARBETSGRUPP
Arbetet med detaljplanen har bedrivits i projektform. Medverkande
tjänstemän har varit:
Eleonore Albenius
Lennart Almrud
Svante Andersson
Håkan Björnfot
Patrik Bäckström
Johan Forsberg
Fredrik Granlund
Kristina Knutsson
Inga Krekola
Henrik Storbjörk
Fredrik Tinglöw

Eskilstuna 2007-02-20
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Planavdelningen

Johan Johansson
Planarkitekt

Ingrid Carlsson
Förvaltningschef
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Vår beteckning 2005-10253

Aktnr 3.12

Antagandehandling

Detaljplan för

Slagsta 1:1 m.fl.
Valhalla industriområde
Eskilstuna kommun

Genomförandebeskrivning

plannummer 1353-1

Inledning
Genomförandebeskrivningen har till syfte att redovisa de
organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder
som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt
genomförande av detaljplanen. Denna beskrivning tar upp principiell
ansvarsfördelning och möjligheter till genomförande av detaljplanen.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan

Maj - Juni 2006

Samrådsutställning

Dec. 2006 – Jan. 2007

Utställning

April 2007

Kommunfullmäktige antar detaljplanen

Maj 2007

Detaljplanen vinner laga kraft under
förutsättning att den inte överklagas.

Genomförandetid

Planens genomförandetid är 5 år från det att detaljplanen vunnit laga
kraft. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla
tills den ändras eller upphävs.

Huvudmannaskap

Detaljplanen anger att kommunen är huvudman för allmän platsmark.
Det innebär att kommunen inom planområdet ska ansvara för drift och
skötsel av allmänna platser.

Ansvarsfördelning

Fastighetsägarna ansvarar för anläggnings- och byggnadsarbeten på
kvartersmark.
Nätägaren ansvarar för VA-ledningar (vatten och avlopp),
fjärrvärmeledningar och bredband fram till anslutningspunkt. För
elledningar ansvarar nätägaren fram till elmätare. För teleledningar
ansvarar nätägaren fram till kopplingspunkt.
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Berörda fastigheter Slagsta 1:1, 1:6, 1:9-10, Valhalla 2:2 och Valhalla 2:10.
Fastighetsbildning

Inom planområdet ska tomter avstyckas för tillåtna ändamål i enlighet
med detaljplanen.
Fastigheten Slagsta 1:9 anpassas till planen och ombildas till en tomt för
handels- och kontorsverksamhet norr om område betecknat med g3. En
ny fastighet får bildas mellan Slagsta 1:10 och område betecknat med g3.
Detta sker genom fastighetsreglering med Slagsta 1:1.

Gemensamhetsanläggningar

Rätt till tomtinfarter säkerställs genom bildande av gemensamhetsanläggning eller servitut.
Område för gemensamhetsanläggning med beteckningen g3 ska dels
utgöra tillfart till enskilda tomter dels vara tillgängligt för allmän gång-,
cykel- och körtrafik. Kommunen ska för detta behov delta med andelar i
gemensamhetsanläggning med beteckning g3.

Ledningsrätt

Rätt till utrymme för allmänna ledningar, inom u-område, säkerställs med
ledningsrätt. Om ledningar som är skyddade med ledningsrätt måste
flyttas får den orsakande exploatören stå för dessa kostnader. Befintliga
ledningar inom del av Slagsta 1:1 öster om Västerleden flyttas i samband
med exploateringen av Slagsta 1:9. Flytten av dessa ledningar ombesörjs
av Eskilstuna kommun, se även nedan under Tekniska frågor /
Ledningar.

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi

Kommunen bekostar nybyggnad av cirkulationsplats på Västerleden, ny
infart till fastigheten Slagsta 1:10, flyttning och nedgrävning av
TeliaSoneras luftledning öster om Västerleden samt nedgrävning av den
luftburna elledningen i planområdets södra del. Kostnaderna för detta
täcks av de intäkter som kommunen erhåller i samband med försäljning
av tomtmark.
Fastighetsägarna ansvarar för all grundläggning inom kvartersmark, samt
för iordningställande av mark, vägar, parkeringar, bullerskydd och övriga
anläggningar som erfordras inom kvartersmark.

TEKNISKA FRÅGOR
Dagvatten

Dagvatten ska renas och fördröjas inom den egna fastigheten.

Geoteknik

Kommunen har låtit göra en översiktlig geoteknisk undersökning mellan
Västerleden och Eskilstunaån. Övriga geotekniska undersökningar som
behövs för byggande på kvartersmark ombesörjs och bekostas av berörd
fastighetsägare.
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Ledningar

Befintlig vatten- och avloppsledning över fastigheten Slagsta 1:1 flyttas
till nytt läge i samband med exploateringen av Slagsta 1:9.
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Näringsliv
Mark- och fastighet

Per Idesten
Markingenjör

3 (3)

Vår beteckning 2005-10253

Akt nr 2.25

Detaljplan för

Slagsta 1:1 m.m.
Slagsta
Eskilstuna kommun

Konsekvensbeskrivning

Plannummer 1353

ALLMÄNT
Process

I PBL ställs krav på att detaljplaner som medför betydande påverkan på miljö,
hälsa eller hushållningen med mark och resurser ska miljökonsekvensbeskrivas.
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är en process och ett dokument som
grundligt undersöker och värderar tänkbara konsekvenser av en detaljplan. För
de detaljplaner som inte bedöms medföra en betydande påverkan ska, i enlighet
med fattade politiska beslut, konsekvenserna beskrivas på ett enklare sätt,
utifrån flera olika aspekter.
Detaljplanen för Slagsta 1:1 m.m. har inte bedömts medföra en så betydande
påverkan på miljö, hälsa eller hushållningen med mark och resurser att en
MKB är påkallad. Därför görs en enklare beskrivning av planens möjliga
konsekvenser. Konsekvensbeskrivningen ska ingå som en del i
detaljplanearbetet och utvecklas under planprocessens gång. Analysen ska
finnas med i beslutsunderlaget när planen antas.

Läsanvisningar

Konsekvensbeskrivningen är indelad i två avsnitt, dels en Konsekvensbeskrivning (KB), dels en Hälsokonsekvensbeskrivning (HKB). Innehållet i
beskrivningarna ligger ganska nära varandra och kan ibland tendera att
behandla samma frågor. Det som skiljer dem åt är att KB beskriver
planförslagets inverkan på den fysiska miljön medan HKB beskriver
planförslagets effekter på den enskilda människans hälsa.

Arbetssätt

Den projektgrupp som har bildats för planarbetet svarar för innehållet i denna
konsekvensbeskrivning. I arbetsgruppen ingår representanter från Eskilstuna
Energi & Miljö, Kommunstyrelseförvaltningen, Miljö- och byggförvaltningen
samt Stadsbyggnadsförvaltningen.

Omfattning

Planområdet omfattar delar av fastigheterna Slagsta 1:1, 1:6, Valhalla 2:2,
2:10, del av Slagsta 1:10 samt Slagsta 1:9.
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KONSEKVENSBESKRIVNING
INLEDNING
Syfte

Avsikten med konsekvensbeskrivningen är att:
1. Tydliggöra effekter och konsekvenser av en tänkt åtgärd.
2. Ge enskilda och organisationer ökade möjligheter att påverka beslut.
3. Åstadkomma en standardhöjning av beslutsunderlaget.
Planförslaget bedöms utifrån ett nollalternativ och ett förändringsalternativ.
Nollalternativet innebär att ingen förändring kommer till stånd, dagens
utformning och användning bibehålls. Förändringsalternativet innebär att mark
mellan Västerleden och Eskilstunaån får grundförstärkas och tas i anspråk för
handel, kontor, lätt industri och bilservice. Ett mindre markområde öster om
Västerleden får tas i anspråk för handel och kontor.

Nollalternativet
Användningssätt

Planområdet förblir obebyggt.

Stadsbild

Karaktären av öppet till halvöppet landskap och den visuella kontakten mellan
Västerleden och vegetationen längs ån bevaras.

Säkerhet

Inga åtgärder vidtas för att skydda marken inom området från översvämningar
och skred. Inga åtgärder som påverkar trafiksäkerheten genomförs.

Trafik

Inga verksamheter som alstrar ny trafik tillkommer. Framkomligheten inom
och till planområdet förblir begränsad för gående och cyklister.

Luftemissioner

Den främsta utsläppskällan är trafiken på Västerleden och E20. Nuvarande
trafikmängder innebär ingen risk för att gällande riktvärden för gaser och
partiklar överskrids.

Buller

Den främsta bullerkällan är fordonstrafiken på Västerleden och E20.

Dagvatten

Planområdet avvattnas genom öppna diken anslutna till det dräneringsdike som
löper parallellt med Eskilstunaån. Vatten pumpas från diket till ån.

Biologisk mångfald Området längs ån norr om E20 kan på sikt utvecklas till en artrik biotop, enligt

den fördjupade översiktsplanen för stadsbygden. I övrigt har planområdet ingen
särskild betydelse för den biologiska mångfalden.
Förorenad mark

Inga kända markföroreningar finns inom planområdet.

Förändringsalternativet
Användningssätt

Planområdet grundförstärks, iordningställs och tas i anspråk för ny bebyggelse
för handel, kontor, småindustri och bilservice.
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Stadsbild

Markområdet mellan Västerleden och Eskilstunaån förändras från ett öppet halvöppet åkerlandskap till en miljö för arbetsplatser och handel. Norr om
befintlig möbelaffär tillkommer nya byggnader. Byggnadernas maximala höjd
blir 12 meter över färdig mark väster om Västerleden och 9 meter över färdig
mark öster om Västerleden.

Säkerhet

Marken väster om Västerleden förstärks och stabiliseras, vilket innebär en
förbättring ur säkerhetssynpunkt. Genom att marken inom området med
översvämningsrisk höjs till höjden ± 0,0 minskar risken för att människor eller
egendom ska komma till skada vid en eventuell översvämning.
En ny cirkulationsplats anläggs på Västerleden inom den norra delen av
planområdet, vilket bidrar till att sänka hastigheten för fordonstrafiken och
därigenom förebygga eller mildra olyckor. Planen ger utrymme för separata
gång- och cykelbanor längs Västerleden, vilket skulle innebära en förbättring
av säkerheten jämfört med dagens situation, där cykeltrafiken går på
Västerledens körbanor.

Trafik

En ny cirkulationsplats anläggs på Västerleden. Tillfart till nybildade
fastigheter och till Slagsta 1:10 samlas till skaft som ansluts till den nya och till
de befintliga cirkulationsplatserna på Västerleden. Genom att tomttillfarterna
samlas till cirkulationsplatserna förtydligas Västerledens roll som genomfart.
Utrymme ges för att anlägga separata gång- och cykelbanor längs Västerleden,
och övergångsställen anläggs vid den nya cirkulationsplatsen, vilket
sammantaget förbättrar framkomligheten för gående och cyklister.
Erforderliga körytor och parkeringsplatser iordningställs inom de enskilda
fastigheterna.

Luftemissioner

Halterna av gaser och partiklar kommer att öka till följd av den fordonstrafik
som alstras av tillkommande verksamheter längs Västerleden. Trafikökningen
bedöms emellertid inte bli så omfattande att någon risk föreligger för att
gällande riktvärden ska överskridas.

Buller

Trafikbullret kommer att öka till följd av den fordonstrafik som alstras av
tillkommande verksamheter längs Västerleden. Trafikökningen bedöms
emellertid inte bli så omfattande att någon risk föreligger för att gällande
riktvärde på 55 dBA ekvivalent nivå ska överskridas vid tomtgränserna till
bostadsbebyggelsen i Slagsta. Bullerskydd ska ordnas mot Klippbergens
koloniområde.

Dagvatten

Dagvatten kommer att tas om hand och renas inom respektive fastighet innan
det leds vidare till ån, vilket bidrar till att höja vattenkvaliteten i ån.

Biologisk mångfald Planen i sig medför inga särskilda förbättringar eller försämringar av

förutsättningarna för biologisk mångfald inom de delar av planområdet som
ligger väster om Västerleden. Planen påverkar inte möjligheterna att låta
området vid vallen och ån utvecklas till en vital biotop.
I den del av planområdet som ligger öster om Västerleden genomförs ingrepp i
höjdpartiet strax norr om Slagsta 1:10 (Mio möbler), och flera stora träd
kommer att fällas. Detta kan innebära försämrade förutsättningar för biologisk
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mångfald, om än inom ett begränsat område. De mest värdefulla delarna inom
detta område tas inte i anspråk för bebyggelse, men totalt sett minskar de gröna
ytorna öster om Västerleden.
Förorenad mark

Om markföroreningar påträffas inom planområdet kommer dessa att avlägsnas
i samband med markarbetena.

Miljöeffekter under byggtiden
Miljöeffekterna under byggtiden bedöms främst bestå av ökat buller till följd
av byggnadsarbeten och leveranser till byggarbetsplatser. Såväl
byggnadsarbeten som leveranser sker normalt på vardagar under dagtid.

HÄLSOKONSEKVENSBESKRIVNING
Syfte

Syftet med att belysa hälsokonsekvenserna separerade från miljökonsekvensbeskrivningen är att noggrannare kunna precisera de effekter som påverkar
människors hälsa.
Ett nollalternativ och ett förändringsalternativ redovisas inte var för sig som i
KB. Här belyses i stället punkt för punkt de förändringar för den enskilda
människan som blir följden av det nya användningssättet.

Fysisk hälsa
Luftens kvalitet

Halten av luftföroreningar ökar till följd av den fordonstrafik som alstras av de
nya etableringarna. Dessa utsläpp har bedömts komma att ligga inom godkända
riktvärden.

Vattnets kvalitet

Dagvatten kommer att tas om hand lokalt och fördröjas, vilket minskar
belastningen på de kommunala reningsverken.

Markens kvalitet

Eventuella förorenade jordmassor kommer att lokaliseras och saneras vilket
minskar risken för att dessa ska spridas och förorena grundvattnet.

Buller

Angränsande bostadsbebyggelse ligger på ett sådant avstånd från Västerleden
att den ekvivalenta bullernivån inte kommer att överstiga 55 dB.

Förutsättningar
för fysisk aktivitet

Möjligheterna att cykla och gå inom planområdet förbättras, vilket i högre grad
än idag inbjuder till dessa former av fysisk aktivitet.

Säkerhet

Trafiksäkerheten förbättras, både för bilister och för oskyddade trafikanter,
genom att en ny cirkulationsplats med övergångsställen anläggs. Separata
gång- och cykelbanor anläggs längs Västerleden.
Risken för att människor ska komma till skada vid en eventuell översvämning
minskas genom att marken mellan Västerleden och Eskilstunaån höjs till en
nivå på lägst ± 0,0 i Eskilstunas lokala höjdsystem. Färdigt golv i byggnader
ska ligga på en lägsta nivå på + 0,3, och byggnader ska uppföras utan källare.
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Psykisk hälsa
Planen har inga entydigt positiva eller negativa konsekvenser för människors
psykiska hälsa. Att nya verksamheter och byggnader tillkommer i området
upplevs sannolikt olika av olika människor.

Social hälsa
Integration

Planen innebär ingen uppenbar förbättring eller försämring av förutsättningarna
för social integration.

Social gemenskap Planen innebär inga uppenbara förbättringar eller försämringar av

förutsättningarna för social gemenskap.
Tillgänglighet

Tillgänglighet för rörelsehindrade ska tillgodoses i byggnaderna och på de
obebyggda ytorna inom fastigheterna. Hur tillgänglighetskraven uppfylls
kommer att prövas i kommande bygglovgranskning.

Eskilstuna 2006-11-14
Stadsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen

Johan Johansson
Planarkitekt

Elisabeth Lindblad
Planchef
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