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Vintergatan 19 
Väster  
Eskilstuna kommun 

Planbeskrivning 

Planprocessen – Standardförfarande 

I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras 
eller bevaras. Under plansamrådet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 
Därefter sker en bearbetning av planförslaget som sedan ställs ut för granskning. Om 
synpunkter lämnas, ska dessa redovisas och berörda underrättas innan planen antas. Efter 
antagandet har ”ej tillgodosedda sakägare” möjlighet att överklaga detaljplanen innan den kan 
vinna laga kraft. 
Om inga yttranden emot planförslaget inkommer under plansamrådet kan granskningsskedet 
uteslutas och planen tas istället upp till beslut om antagande i stadsbyggnadsnämnden. 
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Syfte Detaljplanen har som syfte att möjliggöra ett mer varierat nyttjande av 
planområdet, anpassat efter platsens förutsättningar och stadens avsedda 
utveckling av stadsdelen Väster. Detaljplanen prövar platsens lämplighet för 
etablering av kontor, handel, verksamheter, samhällsservice samt 
centrumändamål inom planområdet. Ovanstående åtgärder inverkar på 
riksintresset Eskilstuna D5 och prövas i detaljplanen. 

Detaljplanens 
huvuddrag 

Planområdet ligger i stadsdelen Väster, centralt i Eskilstuna tätort, vid 
Kungsgatan som leder in mot centrum. Platsens bebyggelse ska utgöra ett 
välavvägt tillskott till stadsdelen och dess kulturhistoriska värden. Detaljplanen 
avser medge samhällsviktig och annan verksamhet med en minimal yttre 
påverkan och med resiliens inför framtida klimatförändringar. 

Befintlig byggnad avses behållas och byggas om internt för bättre nyttjande av 
lokalerna. Lokalerna ska utformas för inhysning av polishus inklusive arrest 
och för att medge pågående tillverkningsindustri. Detaljplanen föreslås även 
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medge andra användningar. Denna del av planområdet – den del som idag ör 
bebyggd – prövas för centrumändamål utom hotell och vandrarhem (C1), och 
för verksamheter (Z) och kontor (K). 
 
Utöver det finns inom planområdet enligt gällande detaljplan en outnyttjad 
byggrätt på fastighetens västra del, idag bestående av mestadels asfalterade 
parkeringsytor. Detaljplanen möjliggör för etablering av kontor (K) 
verksamheter utom handel med skrymmande varor (Z1) samt parkering (P) 
inom denna del av planområdet. Den nya byggrätten som möjliggörs anpassas i 
syfte att ge utrymme för dagvattenhantering och parkering.  
 
Området utgör del av riksintresse för kulturmiljövården. Planförslaget är 
utformat med hänsyn till områdets kulturmiljövärden och platsens historia samt 
i linje med avsedd utveckling av stadsdelen Väster. Planförslaget är också 
utformat med hänsyn taget till kringliggande riskobjekt.  

 
 Plandata 
 

 
 Figur 1. Planområdets läge i Eskilstuna.  

 
Läge och areal Planområdet ligger inom stadsdelen Väster, väster om Eskilstunas centrala 

stadskärna. Avståndet till Centralstationen/Resecentrum är en dryg kilometer.  
  
Planområdets 
avgränsning 

Planområdet omfattar fastigheten Vintergatan 19 samt delar av Kungsgatan och 
Gredbyvägen.  

  
Markägande Fastigheten Vintergatan 19 ägs av CapMan Real Estate. Kringliggande gator 

ligger inom fastighet Gredby 1:1 som ägs av kommunen. 

Centralstation 
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 Kommunala ställningstaganden 
  
Översiktsplan Gällande Översiktsplan 2030 antogs 2013-08-29. Arbete pågår med att ta fram 

en ny översiktsplan. Denna är ute på granskning men ej ännu antagen. Nedan 
följer ställningstaganden enligt nu gällande översiktsplan.  
 
Vägledande för Eskilstunas utveckling är att funktionsblandning enligt 
blandstadsprincipen ska eftersträvas. Det innebär att bostäder, arbetsplatser och 
icke störande verksamheter placeras i anslutning till varandra. Då minimeras 
transporter och en tryggare stad eftersträvas. Stadsdelen Väster omvandlas till 
en funktionsintegrerad stadsdel och ökar på så sätt andelen boende i 
Eskilstunas centrala del. Detta gäller främst de delar av Väster som ligger 
närmast stadskärnan. Planområdet är inte särskilt utpekad i översiktsplanen 
som ett område som ska genomgå förändring till funktion eller struktur utan 
beskrivs som ett befintligt verksamhetsområde. Aktuell fastighet ingår i den 
kategori verksamhetsområden där det etableras ytkrävande verksamheter som 
kan ge upphov till direkta störningar och i vissa fall kräva miljöskyddande 
åtgärder. Inriktningen enligt översiktsplanen är att befintliga 
verksamhetsområden bibehåller sin funktion men att nyttjandegraden ses över.  

  
Årsplan  Detaljplanen stödjer Årsplan 2020:s prioriterade mål att möjliggöra att fler 

kommer i jobb genom att skapa förutsättningar för fler arbetsplatser inom 
denna del av Väster. Genom detta säkerställs också förutsättningar för 
näringslivstillväxt. Målet om en attraktiv stad och landsbygd stöds genom att 
möjliggöra bättre nyttjande av planområdet och förbättrade förutsättningar att 
bebygga tomma ytor som inte tillför något till stadsbilden.  

  
Grönstruktur-
plan 

Arbetet med att ta fram en ny grönplan pågår.  Grönplanen ska  
1. Bidra till att säkerställa behov av ytor.  
2. Ge fördjupat underlag och verktyg för att åstadkomma en god bebyggd 

miljö.  
3. Bidra till att tillgängliggöra friluftsliv för alla invånare.  

Förekomsten av grönytor och grönska inom planområdet är mycket begränsad. 
Längs Kungsgatan och Ståhlbergsgatan finns trädplanteringar. Sådana 
framhålls i den kommunala grönstrukturplanen som en urban trädstruktur som 
kan tillhandahålla reglerande ekosystemtjänster, luft- och vattenrening, 
klimatreglering och biologisk mångfald. Gatuplanteringar kan skapa gröna 
förbindelselänkar som kan stärka gröna stråk med betydelse både för rekreation 
och som kan fungera som spridningslänkar för att koppla ihop delar av den 
större gröna infrastrukturen. 

  
Detaljplan Gällande stadsplan för Kv. Vintergatan har plannummer 1-276 och medger 

industri (J) inom fastighet Vintergatan 19. Mindre delar av fastigheten utgör 
mark som inte får bebyggas (s.k. prickmark). Detta omfattar mark som vetter 
mot Kungsgatan och intilliggande fastighet Vintergatan 22. Men byggrätten 
medger att större delen av fastigheten bebyggs. Tillåten byggnadshöjd regleras 
till 22 respektive 12 meter. 
 
I planområdet ingår även Kungsgatan, Ståhlbergsvägen och Gredbyvägen vilka 
är reglerade som Gata samt har gällande gatuhöjder reglerade.    
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Figur 2. Utsnitt ur stadsplan med plannummer 1-276. Markering visar planförslagets 
planområde.  

  
Miljöbedöm-
ning 

För att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL har en 
Undersökning inför eventuell MKB gjorts av planförslaget. Planen är förenlig 
med hushållningsbestämmelserna i kap 3, 4 och 5 i miljöbalken. Inga 
naturvärden berörs och inga miljökvalitetsnormer överskrids. Planområdet 
ligger delvis inom riksintresse för kulturmiljön varför kulturmiljövärden berörs 
av detaljplanen. En analys av planförslagets påverkan på kulturmiljön och 
riksintresset genomförs inom detaljplanearbete.  
 
Planförslaget bedöms inte innebära någon betydande påverkan på miljön. En 
miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL upprättas därför inte, utan 
konsekvenser för miljö bedöms och beskrivs i föreliggande plandokument och 
tillhörande utredningar.  
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 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
  
 Natur och kultur 
  
Mark och 
vegetation 

De delar av planområdet som inte är bebyggda utgör till största del av 
asfalterade ytor, främst parkeringsplatser och ytor för transporter och 
inlastning. Inslag av gräs, träd och buskage förekommer kring entrén från 
Kungsgatan och en större gräsyta finns idag på den obebyggda västra delen av 
fastigheten. 
 
Längs med Kungsgatan finns rader med träd av sådan storlek och antal att de 
bedöms omfattas av biotopskydd som allé.  

  
Geotekniska 
förhållanden, 
skredrisk, 
grundläggning 

 
Figur 3. Utdrag ur SGU jordartskarta visar att området domineras av postglacial lera. Markerat 
område omfattas av genomförd geoteknisk utredning.  
 
Enligt SGU:s kartunderlag domineras planområdet av postglacial lera. 
Jorddjupet varierar mellan cirka 10-20 meter.  
 
En geoteknisk utredning har genomförts under december 2020. Denna utgör 
underlag för kommande projektering såväl som denna detaljplan. Provtagning 
har gjort norr och söder om befintlig byggnad samt invid den västra fasaden 
och på den obebyggda ytan på den västra delen av fastigheten.  
 
Generellt för området gäller att jorden överst består av ett fyllningslager av 
något varierade djup men omkring 1 meter. I detta lager förekommer sand och 
grus såväl som mulljord och lera.  Underliggande lager utgörs av naturligt 
lagrad jord som överst består av lera. Djupet varierar mellan 3,5 och 13,5 meter 
i undersökningspunkterna, med de största djupen i den västra delen av 
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fastigheten. Leran vilar på friktionsjord med minst hög relativ fasthet, sannolikt 
av morän. I utredningen beskrivs förhållandena uppdelat i olika delområden.  
 
Utifrån genomförda kontroller av grundvattenrör bedöms en grundvattennivå 
på mellan +7 och +8,5 kunna förväntas inom området. 
 
Pålning rekommenderas vid grundläggning. Stålpålar rekommenderas vid 
tillbyggnader och i lägen nära befintlig byggnad då omgivningspåverkan är 
mindre. Vid lägen längre från befintlig byggnad såsom för framtida byggnad på 
den västra sidan av fastigheten kan betongpålar användas i högre grad.  
 
Den förekommande leran inom området är att betrakta som sättningsbenägen. 
Utredningen beskriver möjliga åtgärder för att reducera framtida sättningar.  
 
Vid en plan marknivå bedöms markstabiliteten som tillräcklig vid mark-
belastningar på 40 kPa, vilket motsvarar en markuppfyllnad på ca 2 m. 
Sannolikt kan ännu större laster men detta behöver beräknas i varje särskilt fall.  
 
De planerade arbetena kommer att ge upphov till vibrationer främst i samband 
med pålning. Innan dessa arbeten påbörjas skall en riskanalys upprättas för att 
fastställa gränsvärden, behov av syneförrättning och omfattning av 
vibrationsövervakning. 
 

Markradon Mätningar har genomförts av markradon och halterna varierar mellan knappt 1 
kBq/m3 och 114 kBq/m3. På norra sidan av byggnaden bedöms marken utgöra 
lågradonmark. Dock rekommenderar utredningen att tillbyggnader på denna 
del av tomten dimensioneras för normalradonmark. I övrigt skall högradon- 
mark förutsättas vid dimensioneringen av grundläggning inom området. 

  
Markföro- 
reningar 

På fastigheten har Assa bedrivit industriell verksamhet sedan 1920-talet.  
Fastigheten har utretts för föroreningar vid ett flertal tillfällen. Vissa 
saneringsåtgärder har genomförts.  
 
Inför planläggning har en sammanfattande utredning tagits fram utifrån 
föreslagen markanvändning. Utredningen sammanfattar genomförda 
utredningar 2005, 2012-2014 och 2020, vilka omfattar provtagning i mark, 
grundvatten, huvudbyggnadens bjälklag, luftmätningar inomhus samt i mark 
under huvudbyggnaden.  
 
De metaller som uppmätts i högst halter är arsenik, krom, koppar, nickel, bly 
och zink. Utomhus är det framförallt koppar, bly och zink som påvisats i högst 
halter. 
 
Illustrationen nedan visar hur föroreningar påträffats i marken. 
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Figur 4. Undersökta stickprover i mark markerad med färgad punkt utifrån klassning 
(KM=känslig markanvändning, MKM=mindre känslig markanvändning och FA=farligt avfall) 
och samlingsprovtagning på ytor i EO (egenskapsområden) med klassning angiven i legenden. 
Sanerade ytor (till generella riktvärden för MKM) är markerade med rosa och bedömda 
åtgärdsområden är markerade med röd streckad linje. Figur av Structor (Kv Vintergatan 19, 
Eskilstuna. Markmiljöutredning för ny detaljplan 2020, 2020-06-01).   
 
Saneringsåtgärder har genomförts i huvudbyggnaden krypgrund samt på 
innergård. Bortschaktning av massor sker vid uppförande av entrébyggnad för 
ASSA. Sanering planeras av betongbjälklag i två rum inomhus i samband med 
ombyggnad. Projektering har påbörjats även i andra delar av byggnaden för 
åtgärder i betongbjälklag i samband med planerad omställning.   
 
Utredningen anger att mindre känslig markanvändning MKM, bedömts kunna 
utgöra riktvärde för åtgärder. Detta inkluderar även skyddsbehov för 
grundvatten, ytvatten och sediment, samt markmiljö. 
 
Kvarlämnade föroreningar i mark under byggnad eller i byggnad bedöms inte 
utgöra risk för pågående befintlig verksamhet. Vid omställning till planerad 
verksamhet motsvarande kontor, handel, centrumverksamhet gäller att åtgärder 
krävs i byggnad i delar av mark- och källarplan (vilka delar beskrivs i 
utredningen).  
 
I mark och grundvatten utgör kvarlämnade föroreningar ingen risk för planerad 
verksamhet. Skydd för grundvatten och skydd för markmiljö på platsen bedöms 
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inte enskilt motivera åtgärder på fastigheten då skyddsbehoven bedöms vara 
begränsade.  
 
Vid arbeten som innebär att hårdgjorda ytor bryts upp, byggnader rivs eller 
annan markschakt/markanläggning sker krävs åtgärder i områden som är 
markerade i figur 4 ovan. Detta då förutsättningar för spridning och lakning 
kan förändras vid schaktarbeten och för att undvika att man anlägger något som 
eventuellt förhindrar framtida sanering. Detaljplanen reglerar inom del av 
planområdet att startbesked inte får ges för ny byggnad eller tillbyggnad förrän 
sanering av markföroreningar till en nivå motsvarande mindre känslig 
markanvändning (MKM) kommit till stånd, a1. 
 
Den planerade markanvändningen bedöms inte påverka grundvattenkvaliteten 
eller markmiljön så att den försämras utifrån dagens status eller att den 
förhindrar att miljökvalitetsnormer för grundvatten i området uppnås i 
framtiden.  Saneringsåtgärder i byggnad samt utomhus kommer att minska den 
totala föroreningsbelastningen på fastigheten och på grundvattenförekomsten. 
Detta ger bättre förutsättningar för markmiljön på platsen och närområdet. 
 
För alla åtgärder i mark och byggnad krävs anmälan om schakt i förorenat 
område. Behov av sanering eller omhändertagande av massor eller 
byggnadsmaterial avgörs av kommunen. Om åtgärden utförs i saneringssyfte så 
krävs en anmälan om efterbehandling.   
 
Vid projektering och anläggning ska följande beaktas.  

 Skydd mot återkontaminering vid delvis sanering ska utföras.  
 Skydd för ledningar i mark kan krävas, material på 

dricksvattenledningar som är motståndskraftiga mot organiska ämnen 
som olja, PAH och klorerade alfiater ska övervägas.  

 Klassning av massor för olika avfallskategorier krävs innan 
schaktsanering eller anläggningsschakt utförs. 

 
Gällande skydd mot återkontaminering vid delvis sanering: För 
oljeföroreningar och klorerade alifater rekommenderas ogenomsläppliga 
barriärer som gummidukar, lerlager eller liknande som har en beständighet mot 
oljeämnen (även klorerade ämnen om det förekommer). Dessa ska placeras så 
att de förhindrar spridning in i sanerat område. För ämnen i partikelform, som 
metaller och PAH, bedöms materialskiljande lager med geotextil vara 
tillräckligt skydd.   
 
Vid installationer som berör grundvatten krävs särskild riskbedömning.   
 
Gällande ledningsgravar ska noteras att ledningsgravar i tät lera lätt kan 
transportera lösta föroreningar och även ansamla föroreningar i separat fas. Det 
bör beaktas vid framtida markarbeten att ledningsgravar specifikt ska 
kontrolleras med avseende på föroreningsförekomst.  
 
Att grundläggning bedöms behöva ske med pålning bedöms inte innebära en 
risk för spridning av föroreningar. Detta beskrivs närmre i genomförd 
utredning.  
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Historik Stadsdelen Väster växte fram när stadens fabriker fick förändrade ytbehov 

kring sekelskiftet 1800/1900. Traditionellt hade fabrikerna legat på bakgårdar, 
främst i nuvarande centrum samt i stadsdelen Nyfors. Allt eftersom fabrikerna 
växte uppstod behov av större tomter. Utifrån en stadsplan ritad a stadsingenjör 
Ö. Sjöling 1907 växte nya industriområden fram väster om staden, både söder 
och norr om Eskilstunaån.  
 
Stadsdelen växte gradvis fram under 1900-talet. Områdets äldsta byggnader 
med traditionella tegelfasader finns i kvarteret sydöst om planområdet, på 
fastigheterna Valnöten 1 och 10. Dessa uppfördes under tidigt 1900-tal. 
Bebyggelsen utformades utifrån individuella initiativ och olika verksamheters 
olika förutsättningar och behov. 
 
ASSA som idag har sin verksamhet inom planområdet flyttade till platsen 
under 1920-talet. Dessförinnan skedde produktionen i verkstäder i kvarteret 
Väpnaren 4 i centrum (Drottninggatan/Nygatan).  
 
Uppförandet av industribebyggelsen på det som idag är fastigheten Vintergatan 
19 inleddes år 1921. Den första bebyggelsen uppfördes på fastighetens östra 
del, utmed Stålbergsvägen, och kom därefter att successivt och i takt med nya 
och utökade behov att byggas ut och kompletteras under hela 1900-talet. Innan 
den pågående byggnationen av en ny entrébyggnad, gjordes den senaste större 
tillbyggnaden under 1990-talet, när anläggningen försågs med en ny 
besöksentré mot Kungsgatan. 

  
Kulturmiljö-
värden 

Planområdet ligger delvis inom område för riksintresse för kulturmiljövården 
Eskilstuna (D 5) enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Riksintresset ska skyddas från 
åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön.  
 
I riksintressets motivering anges stadens värden som smides-, manufaktur- och 
industristad vilken speglar många olika utvecklingssteg och de sociala 
förhållandena från medeltiden och 1600-talet fram till tiden efter 1950. Till 
uttrycken för riksintresset hör bl.a. industrianläggningar och stadsplanemönster 
från 1800-1900-tal. 
 
För att riksintresset ska tillgodoses, behöver ny bebyggelse noga anpassas till 
omgivande kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, stadsbilden och riksintresset 
vad gäller placering, skala (höjd och volym), gestaltning, färgsättning och 
materialval, i enlighet med PBL 2 kap. 6 §. En kulturmiljöutredning finns 
framtagen inom ramen för planarbetet. 
 
Den successiva utbyggnadsprocess på fastighet Vintergatan 19 under större 
delen av 1900-talet har resulterat i en ytkrävande och i huvudsak låg 
industribebyggelse, med en ”besöksinriktad” framsida mot Ståhlbergsgatan-
Kungsgatan, och en ”produktionsinriktad” baksida mot Gredbyvägen och 
järnvägen samt mot grannfastigheten i väster.  
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Figur 5-8. Fasader mot Kungsgatan och Ståhlbergsvägen. Foto av Tovatt Architects and 
Planners, Google och Sweco Architects.  
 
Fabriksområdets kulturvärden består i följande teman vilka utvecklas i 
utredningen:  

 Anläggningen är en viktig del av Eskilstunas industriella utveckling och 
identitet. Anläggningen besitter stadsbyggnadshistoriska värden, 
industrihistoriska värden och identitetsvärden för Eskilstuna. De 
industrihistoriska värdena är så stora att de även anses vara av nationellt 
intresse. 

 Anläggningen har en karaktäristisk industrikaraktär och uppvisar en 
värdefull provkarta över 1900-talets industriarkitektur. Anläggningen 
besitter industrihistoriska värden, teknikhistoriska värden, 
arkitekturhistoriska värden och arkitektoniska värden. 

 
Särskilt värdefulla karaktärsdrag för fastigheten som helhet utgörs av den i 
huvudsak låga bebyggelsehöjden, med högre byggnadskroppar placerade så att 
de markerar en betydelsefull gatukorsning i stadsbilden. Vidare uppvisar 
anläggningen tydliga fram- och baksidor, samt en gestaltningsmässig variation 
hos dess olika byggnadskroppar.  
 
Fasadgestaltningen i anslutning till gathörnet Ståhlbergsvägen-Kungsgatan, 
som under långt tid varit en del av stadsbilden och fabriksanläggningens sätt att 
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annonsera sig mot staden utgör ett värdefullt karaktärsdrag. Likaså fasad-
gestaltningen med den långsträckta tegelväggen utmed Gredbyvägen. 
 
Den kulturmiljöhistoriska utredningen listar enskilda byggnadsdelar och 
byggnadselement som är särskilt värdefulla och som bedöms behöva värnas. 
Några av dessa skyddas genom skydds- eller varsamhetsbestämmelser i 
detaljplanen.  
 
Rester av stickspåret som ansluter till järnvägen, är en viktig del av det tidiga 
1900-talets industrianläggningar och skyddas med planbestämmelser q1. 
 
Tornet och värmeanläggningen, delen med tegelfasad, liksom det högre huset 
vid korsningen Kungsgatan/Ståhlbergsvägen, byggt på 1950-talet förses med 
rivningsförbud (r1). Byggnaderna vittnar om ASSAs verksamhetshistoria på 
platsen och därmed om Eskilstunas industrihistoria. De utgör därmed särskilda 
värdefulla byggnader som ska bevaras.  
 
Ursprungliga fönster och dörrpartier liksom exteriöra vertikala förstyvningar i 
flertal fasader bedöms generellt som värdefulla.   
 
Planbestämmelse q2 innebär att den högre byggnadens fasader mot Kungsgatan 
och Ståhlbergsvägen bevaras och inga öppningar för fönster eller entréer 
medges, samt att ingen förändring av befintlig fönstersättning medges. 
Däremot kan nya entréer medges på byggnadens nordvästra och sydvästra 
fasad, om dessa utförs med hänsyn till fasadens ursprungliga gestaltning (se 
bestämmelse k3 och k4). 1950-talshusets fasader omfattas även av 
varsamhetsbestämmelse k2 som reglerar förändringar i material och kulör.  
 
Skydd för tornets fasad, q3, innebär likaså att inga nya öppningar för fönster 
eller entréer medges. Dock anges här att igensatta öppningar i fasaden får 
återställas till dess ursprungliga gestaltning och utformning. Tornet och värme-
anläggningens fasader skyddas med varsamhetsbestämmelser k2 och k3. Denna 
skillnad medför bland annat att förändringar såsom nya öppningar i fasad kan 
medges i värmeanläggningen för att få in ljus och bättre kunna nyttja lokalen.   
 
Vid eventuella förändringar på fasad eller exteriört i övrigt är det viktigt att 
industrikaraktären och den individuella gestaltningen hos respektive byggnad 
bibehålls. Tillbyggnader och ändringar på övriga fasader/exteriören i övrigt ska 
anpassas till karaktären hos respektive byggnadskropp (k3 samt f2). Fasad-
material och färgsättning på fasader som vetter mot Kungsgatan och Gredby-
vägen får inte byta ut till annat än ursprungligt utförande för respektive 
byggnadskropp (k2).  
 
Fönster på 1950-talsbyggnaden vid Kungsgatan/Ståhlbergsvägen har en unik 
form med vissa mindre variationer, se figur 9-10 nedan. Dessa anses särskilt 
angelägna att bevara till sin ursprungliga utformning och förses med 
varsamhetsbestämmelse k4. Säkerhetshöjande åtgärder kan bli aktuella för 
fönstren. Hur detta görs behöver avgöras utifrån en helhetsbedömning av hur 
planbestämmelsen bäst kan uppnås.  
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Figur 9-10. Fönster med sådan utformning som bör bevaras till sin utformning. (Foton: Tovatt 
Architects and Planners och Wenanders byrå) 
 
Byggnaden förses med varsamhetsbestämmelser som anger att taklanterniners 
ursprungliga storlek och form ska bibehållas samt vara försedda med 
ljusgenomsläppligt glas. Ombyggda lanterniner får justeras till ursprungligt 
utförande (k1). Byggnadshöjd anges till befintlig höjd på stora delar av 
byggnaden för att inte medge påbyggnader.  

  

 
Figur 11. Foto över taklandskap med taklanterniner. Foto av Tovatt Architects and Planners.  

Utöver ovan har alla byggnader i anläggningen en eller flera byggnadselement 
som är unikt och karaktäristiska för just den byggnaden. Exempel på sådana är 
den exteriöra takfrisen av tegel på bostadshuset, altanen på den höga 
byggnaden utmed Ståhlbergsvägen och mönstermurningen på den kvarvarande 
delen av den äldre tegelfasaden utmed Ståhlbergsvägen. Dessa byggnads-
specifika detaljer och element måste inventeras separat och specificeras i 
samband med detaljprojektering inför ombyggnad och upprustning av 
respektive byggnad. 
 
Interiört är flexibiliteten vilken medger stora variationer av planlösning och 
funktion ett betydande karaktärsdrag. I stora delar av anläggningen är de 
bärande pelarna, taklanterninerna och trapphusen de enda byggnadsdelar som 
ger interiören dess ”arkitektoniska stadga”. Likaså det medvetna omhänder-
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tagandet av dagsljus in i byggnaden, via taklanterniner och generöst stora 
fönsterytor utgör ett värde.  
 
Interiört listas ett antal byggnadsdelar och byggnadselement med större värde. 
Bland dessa ingår trapphusen med tillhörande ytskikt och fast inredning, i 
samtliga byggnader. Dessa bör så långt som möjligt bevaras.   
 
Byggnadens konstruktion bör värnas då den möjliggör byggnadens 
karaktäristiska öppenhet och flexibilitet. Detta omfattar både den i industri-
anläggningen dominerande pelarkonstruktionen samt stålbalkskonstruktionen i 
byggnaden närmast Gredbyvägen. Förändringar interiört bör ske så att så stor 
del som möjligt av den befintliga pelar- respektive stålbalkskonstruktion 
bibehålls. De enskilda pelare som behöver bytas ut bör i största möjliga mån 
ersättas med pelare i samma utförande samt i dess ursprungliga placeringar. 
Ombyggnationer som medför att den öppna strukturen delas av i mindre rum 
bör ske så att respektive ursprunglig konstruktion kan återställas.  
 
Utöver ovan angivna interiöra delar pekas direktionsvåningen högst upp i den 
höga byggnaden utmed Ståhlbergsvägen liksom produktionsutrymmen på 
våning tre i den höga byggnaden utmed Ståhlbergsvägen ut som särskilt 
värdefulla.  
 
En avvägning har behövt göras mellan motiven att skydda den befintliga 
byggandens kulturvärden och motiven att medge den verksamhet som avses för 
en stor del av byggnaden, Polishus. Exempel är de interiörer som har pekats ut 
av kulturmiljöanalysen som värdefulla, liksom skydd av taklanterniner på 
byggnadens produktionsdelar. Inom ramen för planarbetet har behovet av 
skydd av dessa behövts värderas gentemot de behov som ställs på lokaler för 
polisens verksamhet. Dessa behov kommer bl.a. av höga krav på säkerhet inom 
verksamheten, att kunna möjliggöra avskilda rum i lokaler som i dagsläget är 
öppna, eller att vissa funktioner behöver lokaliseras i vissa specifika delar av 
huset. Likaså är delar av byggnaden av dåligt skick och behöver enligt uppgift 
rivas. Någon skyddsbestämmelse sätts inte på planlösning eller fasta interiörer. 
Taklanterniner skyddas på en stor del av byggnaden men ej där det inte bedöms 
möjligt av byggnadstekniska skäl. I kommande ombyggnad av lokalerna bör en 
certifierad sakkunnig avseende kulturvärden medverka för att arbeta för en 
anpassning till befintliga kulturvärden. Det är av stor vikt att anpassningar sker 
i samstämmighet med fastighetens kulturvärden.   
 
Anläggningens kulturvärden gör att den bedöms omfattas av de anpassnings-, 
och varsamhetskrav samt förvanskningsförbud som redan finns i plan- och 
bygglagen (PBL §§ 2:6, 8:13, 8:14 och 8:17). 

 
Fornlämningar Enligt Riksantikvariets fornsök finns inga fornlämningar inom eller i 

anslutning till planområdet. 
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 Bebyggelseområden 
  
Verksamheter  Inom planområdet pågår idag tillverkning inom ASSA Abloys lokaler. 

Verksamheten sker utan större påverkan på omgivningen i form av buller eller 
utsläpp och kommer så fortsatt ske med de förutsättningar som en ny detaljplan 
ger.  
 
Planområdet föreslås planläggas för flera markanvändningar för att klara en 
bredd av verksamheter och en flexibilitet inför framtiden. Planområdets östra 
del, motsvarande nuvarande byggnad och yta väster därom planläggs för 
centrumändamål utom hotell och vandrarhem (C1), verksamheter (Z) och 
kontor (K). Den västra, resterande delen av kvartersmarken planläggs för 
kontor (K) verksamheter utom handel med skrymmande varor (Z1) samt 
parkering (P).  
 
Den planerade förändringen innebär att Assa Abloy fortsätter sin verksamhet i 
lokalerna, men med ett mindre ytbehov. De lokalytor som frigörs kommer 
byggas om för att bland annat inrymma nytt polishus, inklusive besöksytor, 
kontor, lager och arrest. Resterande ytor kan anpassas för annan lämplig 
verksamhet. Externt kommer förändringarna främst medföra nya och 
ombyggda entréer samt infarter för att passa de nya verksamheterna.  
 
Att i planområdet medge verksamheter med låg miljöpåverkan såsom 
centrumändamål och kontor går i linje med den utveckling som avses för 
Väster. Stadsdelen är tänkt att utvecklas mot en mindre industritung stadsdel 
med större funktionsblandning enligt blandstadsprincipen. Närmare stadens 
centrum föreslås större inslag av bostäder.  
 
Polishus möjliggörs inom centrumändamål utom hotell och vandrarhem (C1). 
Användningen centrumändamål inrymmer också en bredd av verksamheter 
som handel, service, samlingslokaler och andra funktioner som bör ligga 
centralt eller vara lätta att nå. Här kan alltså bli aktuellt med viss handel, 
servicefunktioner såsom bank, bibliotek eller vårdcentral eller andra blandade 
funktioner.  
 
Inom användning verksamhetsområde samt verksamhetsområde utom handel 
med skrymmande varor (Z respektive Z1) medges verksamheter med begränsad 
omgivningspåverkan i form av lukt, buller, ljusstörningar eller andra typer av 
störningar. Sådana verksamheter kan omfatta service, lager, tillverkning och 
andra verksamheter med liknande karaktär och utrymmesbehov. Detta medger 
för Assa Abloy att fortsätta sin verksamhet inom området. 
 
Preciseringen av Z på planområdets västra del, alltså verksamheter ”utom 
handel för skrymmande varor”, Z1 anges för att inte skapa konkurrensnackdelar 
för viss form av handel. Inom den delen av planområdet avses ingen handel 
medgivas.  
 
Inom östra delen av fastigheten medges viss form av detaljhandel inom 
centrumändamål C, vilket medför att handel av skrymmande varor inte utesluts 
från användningen Z, återigen för att inte medföra konkurrensnackdelar. 
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Handel med skrymmande varor är i huvudsak försäljning av sällanköpsvaror 
med stort ytkrav per såld enhet. Exempel är byggvaror, vitvaror, bilar, båtar 
och möbler. 
 
Området planläggs även för att medge kontor, K, vilket möjliggör etablering av 
ren kontors- eller tjänsteverksamhet utöver sådan som utgör komplement till 
centrum- eller verksamhetsändmål.  
 
Det blir med planförslaget möjligt att inrymma vissa undervisningslokaler 
inom planområdet, då vuxenutbildning samt viss gymnasieutbildning med 
praktiska inslag såsom t.ex. utbildning inom frisör, kock och bageri ryms inom 
centrumändamål utom hotell och vandrarhem (C1), medan verksamheter samt 
verksamheter utom handel med skrymmande varor (Z och Z1), kan rymma 
utbildningar som är mer ytkrävande som bygg- eller fordonsteknik.   
 
Gemensamt för de markanvändningar som medges inom planområdet är att de 
ska ha begränsad miljöpåverkan och inte innebära störningar för dess 
omgivning. Den breda användningen som tillåts inom planområdet kan därmed 
innebära en kombination av flera verksamheter men detta bedöms inte medföra 
några naturliga konflikter mellan verksamheter utifrån ett störningsperspektiv.  

  
Placering, 
utformning, 
material, 
byggnads-
teknik 

Befintlig byggnad inom C1KZ utgör en stor volym uppruten i flera synbara 
lager, efter tillbyggnader tillkomna vid olika tidpunkter under 1900-talet. 
Denna volym bibehålls i huvudsak med kommande planförslag. Planförslaget 
innebär främst ombyggnader inomhus i befintlig byggnad, för anpassning till 
nya och förändrade verksamheters behov. Förändring i form av tillbyggnad 
samt vissa rivningsarbeten medges även.  
 
Utöver ovan medges nybyggnation inom KZ1P. Planförslaget avser medge ett 
flexibelt nyttjande av området. Byggrätten anges till en största byggnadsarea 
motsvarande 70 % av användningsområdet för KZ1Ps yta (e2). 
 
Placering av ny- samt tillbyggnader inom område för C1KZ samt KZ1P 
begränsas med prickad mark (mark utan byggrätt) mot Kungsgatan. Detta 
avstånd på cirka 12,5 meter från fastighetsgräns, 20 meter från Kungsgatans 
körbana, kommer av att Kungsgatan är rekommenderad farlig godsled (se även 
under avsnitt Störningar nedan).  
 
På byggnadens nordvästra hörn möjliggörs för en ny entrébyggnad som 
närmast avses nyttjas för ASSA Abloys nya lokaler (se figur 12-15). 
Tillbyggnaden uppförs som en snedställd kub vars fasad står parallellt mot och 
närmar sig Kungsgatan.  
 
Ytterligare entrébyggnader medges på del av fasaden mot Kungsgatan. Denna 
fasad utgör den befintliga entrésidan och påbyggnader medges för att närma sig 
Kungsgatan och bidra till ett mer stadsmässigt gaturum. Dessa ska i volym och 
formspråk svara mot den befintliga fasadens utformning vilken till största del 
utgörs av tegel med regelbunden fönstersättning i två våningar. För Polisens 
entré (figur 16) uppförs en ny entrébyggnad i samma läge som befintlig. En 
ytterligare möjliggörs genom att största byggnadsarea på 100 m2 (e1) 
möjliggörs inom ett avgränsat område längs fasaden.  
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Figur 12-14. Illustrationerna ovan visar de volymer som medges på den obebyggda delen av 
fastigheten, liksom som nya entrébyggnad på befintlig byggnad. I bilden visas även uppförd 
entrébyggnad för ASSA Abloy.   
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Figur 15-16. Illustrationen överst visar tillbyggnad som utgör ASSA Abloys nya entrébyggnad, 
uppförs under 2020-2021. Illustration nedan visar tänkt gestaltning av planerad entrébyggnad 
för Polishus. Illustration av Tovatt Architects and Planners.  
 
Byggnadernas tillåtna höjd regleras som byggnadshöjd över angivet nollplan. 
På stora delar av den befintliga byggnaden, bl.a. tegelbyggnaden mot 
Kungsgatan liksom produktionslängorna bakom, anges byggnadshöjder 
motsvarande dagens höjder. Detta innebär att dessa delar av byggnaden inte 
avses byggas på.  
 
Delar av byggnaden medges dock en större byggrätt genom en högre 
byggnadshöjd än dagen förhållanden, så som en byggnadskropp med 
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byggnadshöjd på +23,5 meter över angivet nollplan där det medges att en ny 
byggnad uppförs (motsvarar cirka 12 meter över markplan). Verksamheten 
ställer krav på hur denna byggnad utformas och konstrueras, vilket motiverar 
en flexibel byggrätt med avseende på byggnadshöjd.  
 
ASSA Abloys entrébyggnad vid Kungsgatan ges en byggnadshöjd på +24,7 
respektive +28,5 meter över angivet nollplan. Detta motsvarar cirka 16 
respektive 18,5 m över markplan. För entrébyggnad vars volym redovisas i 
figur 12 anger planbestämmelse f1 att +25,5 meter över angivet nollplan är 
högsta tillåtna byggnadshöjd för del av denna yta. Samma byggnadshöjd anges 
framför befintlig byggnad då entrébyggnaden tillåts skjuta ut i dessa partier.  
 
Mot korsningen Kungsgatan/Ståhlbergsvägen i den högre kontorsbyggnaden 
medges i huvudsak + 29,5 meter över angivet nollplan samt +32 meter över 
angivet nollplan för del av byggnaden. Detta motsvarar till största del dagens 
byggnadshöjd. Den byggnadsdel som ligger i rät vinkel från Ståhlbergsvägen 
tillåts byggas på för att medge fläktrum. Planbestämmelse f3 anger att 
takterrass inte får byggas över.   
 
Inom användningsområde KZ1P medges högsta byggnadshöjd på + 25,5 meter 
över angivet nollplan inom ett område mot Kungsgatan, då bebyggelsen ska 
tillåtas skjuta upp i dessa partier. Detta bedöms gå i enlighet med stadsdelens 
omvandling mot blandstad och stärka Kungsgatans gaturum. I resterande del av 
det användningsområdet medges en byggnadshöjd +21,5 m över angivet 
nollplan.   
 
Planförslaget reglerar att i tillkommande byggnader ska fasader som vetter mot 
planområdesgräns uppföras i obrännbart material (lägst brandklass A2-s1, d0) 
alternativt i brandteknisk klass EI30. Nya fönster ska utföras i EW-klassning. 
Eventuella fönster ska inte vara öppningsbara. Även dörrar ska vara klassade. 
Detta gäller i 30 meter från Kungsgatan samt minst 46 meter från 
grannfastigheten Vintergatan 22. Detta regleras med planbestämmelser b1. Se 
vidare under avsnitt Störningar nedan.  
 
Befintlig industrianläggning värden vad gäller kulturmiljö och dess 
industrihistoriska arv beskriv under avsnitt Kulturmiljövärden ovan och 
regleras med flera skydds- och varsamhetsbestämmelser. Förhållningssättet vad 
gäller framtida förändringar och underhållsarbete ska vara att anpassning ska 
ske till respektive byggnadskropps utformning och gestaltning. Tillbyggnader 
bör dock samtidigt ske med utgångspunkt i anläggningens brokiga utformning 
vilken är ett resultat av en kontinuerlig utbyggnad under större delen av 1900-
talet och vara läsbara som just moderna tillägg till byggnaden.   

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

  
  



Eskilstuna kommun   20 (36) 
    
    
    

 
Jämställhet, 
integration 

Kvarteret avses inhysa en polisstation vilket utgör en viktigt samhällsfunktion 
som behöver kunna nås av alla medborgare. Eskilstunas polisstation ligger idag 
mer centralt i stadskärnan vilket innebär en liten försämring vad gäller denna 
aspekt av tillgänglighet. Planområdet ligger dock på gångavstånd till 
stadskärnan och resecentrum, och intill en gata med kollektivtrafikförsörjning 
vilket gör att läget bedöms acceptabelt ur tillgänglighetshänseende, även för 
grupper utan tillgång till personfordon eller med begränsad rörelseförmåga.  
 
Stadsdelen Väster är idag präglat av industribyggnader och -verksamheter. 
Området saknar till stor del bostäder och till följd av detta är antalet personer 
som rör sig i området under kvällar och helger få. Gaturummen saknar således 
också en naturlig ”övervakning” från närliggande bostadsfönster; att röra sig 
inom området under dessa tider kan upplevas otryggt. Ett genomförande av 
planförslaget kommer inte ändra dessa omständigheter eftersom området 
fortsatt blir planlagt för verksamheter.  

  
Barn-
perspektivet 

Planområdet kommer endast undantagsvis nyttjas av barn. De lägen som skolor 
och bostäder i närheten har i relation till planområdet gör att området inte 
frekventeras av yngre skolbarn.  
 
Det är möjligt att etablera utbildning med stort utrymmesbehov som t.ex. 
fordons- eller byggteknik inom planområdet vilket innebär att området kan 
komma att nyttjas av ungdomar i gymnasieåldern. Angående möjlighet att 
ordna friytor för gymnasieelever, se under Friytor nedan. 
 
Gällande trafiksäkerhet vilket kan beröra barn cyklandes förbi planområdet se 
under avsnitt Gator och trafik nedan.  

  
Tillgänglighet Vid uppförande av nya byggnader och omdaning av befintliga prövas 

tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning enligt Boverkets 
byggregler, BBR, vid bygglovsansökan.   
  
Angöring och tillgänglighetsanpassad parkering ska enligt Boverkets 
byggregler kunna anordnas inom 25 meter från entré. 

  
 Friytor 
  
Lek och 
rekreation 

Som industri- och verksamhetsområde är mängden lek- och rekreations-
områden begränsad i stadsdelen Väster. Inom gångavstånd från planområdet 
finns dock parkstråk längs Eskilstunaån samt flera parker vilka nyttjas för 
rekreation för både barn och vuxna. 
 
Inga ytor för lek och rekreation finns inom planområdet. Den verksamhet som 
planeras i dagsläget motiverar inte heller att plats ordnas för lek eller rekreation 
inom planområdet.  
 
Det är dock möjligt att etablera gymnasieskolor med praktiska inslag vilket 
innebär att området kan komma att nyttjas av ungdomar i gymnasieåldern i 
framtiden. Ungdomar i gymnasieskolor har mindre behov av friytor än yngre 
barn. Friytan kan planeras, placeras och ordnas på det sätt som är skäligt med 
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hänsyn till elevernas och verksamhetens behov. Miljön inom och i direkt närhet 
av planområdet bedöms inte ha starka vistelsevärden men vissa friytor bedöms 
kunna möjliggöras inom planområdet om behov uppstår. Närliggande 
rekreationsmiljöer såsom parkstråket vid ån kan också nyttjas. 

  
Naturmiljö Planområdet och dess intilliggande miljö saknar naturmiljöer med höga 

naturvärden.   
 
Längs med Kungsgatan finns rader med träd av sådan storlek och antal att de 
bedöms omfattas av biotopskydd som allé.  

  
 Gator och trafik 
  
Gatunät  I planområdet ingår de sträckor av Kungsgatan och Gredbyvägen som passerar 

fastigheten Vintergatan 19.  
 
Planområdet har ett mycket centralt läge i stadsdelen Väster, i korsningen 
mellan vad som utvecklas till två huvudstråk. Kungsgatan är en kommunal gata 
som förbinder Eskilstunas västra delar med stadskärnan och har idag karaktär 
av högt trafikerat huvudstråk genom stadsdelen. Också Ståhlbergsvägen 
kommer efter ombyggnad av Gredbyvägen, då den öppnas upp mot 
Västermarksrondellen, i högre grad utgöra huvudstråk och genomfartsgata för 
fler trafikanter.  
 
Kungsgatan löper genom Väster med stora kvarter på dess båda sidor. Gatan är 
cirka 12-13 meter bred i området kring Ståhlbergsvägen och är kantad av gång- 
och cykelväg på båda sidor samt trädrader på en eller båda sidor i sträckningen 
genom planområdet. Ingen ombyggnad planeras av Kungsgatan inom 
planområdet.  
 
Mellan fastighet Vintergatan 19 och järnvägsspåret löper Gredbyvägen in mot 
centrum. Ombyggnad pågår även för Gredbyvägen i sträckningen från 
Ståhlbergsvägen/planområdet in mot Västermarksrondellen, där gatan får en ny 
sektion samt byggs ihop med Västermarksrondellen. Detta bland annat för att 
förbättra framkomlighet genom centrum och avlasta angränsande gator, 
inklusive Kungsgatan, från dagens trafikflöden. Utrymme bedöms finnas för att 
avsnittet av gatan i sträckningen genom planområdet kan ges motsvarande 
sektion vid en eventuellt framtida ombyggnad.  
 
Fastigheten har idag ett flertal in- och utfarter. I samband med att fastigheten 
anpassas för Polisens behov kommer också antalet anslutningar att ändras och 
även placeringen av dessa. Utfarter för polisens utryckning planeras för god 
tillgång till Eskilstunas vägnät.  
 
Angöring för godstransporter till Vintergatan 19 ska utformas så att god sikt 
vid utfarter möjliggörs. Uppställning av lastbilar och utrymme för 
backningsrörelser planeras så att hinder för trafiken inte uppstår på 
angränsande gator. 
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Trafik  En simulering av dagens och framtida trafik, prognos för 2030, har gjorts inom 

ramen för planarbetet. Prognosen har två scenarier: 2030 BAS med dagens 
färdmedelsval samt 2030 MÅL där en högre andel än idag väljer andra 
färdmedel än bil. De båda framtida scenarierna förutsätter att Gredbyvägen är 
sammanbyggd med Västermarksrondellen, samt att befolkningen i Eskilstuna 
har ökat till 125 000 invånare.  
 
Dagens trafik på gatorna i området uppgår enligt utredningen till 8 000 fordon 
per vardagsdygn på Kungsgatan, 2 200 fordon per vardagsdygn på 
Ståhlbersgvägen och 1 100 fordon per vardagsdygn på Gredbyvägen förbi 
fastigheten1. Prognostiserade trafikflöden visar en minskning på Kungsgatan 
samt ökning av trafiken på såväl Ståhlbergsvägen och Gredbyvägen.  
 
Ståhlbergsvägen beräknas få trafikflöde på 7 000 eller 6 500 fordon per 
vardagsdygn (2030 BAS respektive 2030 MÅL) och Gredbyvägen öster om 
Ståhlbergsvägen 5 100 eller 4 700 fordon per vardagsdygn (2030 BAS 
respektive 2030 MÅL).  
 

 
Figur 17. Prognostiserat trafikflöde år 2030, scenario 2030 BAS med dagens färdmedelsval. 
Antal anges i 1000-tal fordon per vardagsdygn. Figur av M4 Traffic (PM Trafik, DP 
Vintergatan 19, 2020-05-15).  
 

 
1 Nuläge förutsätter inte att Gredbyvägen byggs ihop med Västermarksrondellen. Denna länk kommer öka trafiken på 
Stålbergsägen och Gredbyvägen redan i närtid.  
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Figur 18. Prognostiserat trafikflöde år 2030, scenario 2030 MÅL där en högre andel än idag 
väljer andra färdmedel. Antal anges i 1000-tal fordon per vardagsdygn. Figur av M4 Traffic 
(PM Trafik, DP Vintergatan 19, 2020-05-15). 

  
Framkomlighet 
och 
utrycknings-
trafik 

Ett av syftena med detaljplanen är att möjliggöra för polisen att etablera sig 
inom planområdet. Placeringen bedöms från verksamhetens perspektiv vara bra 
då den innebär god tillgänglighet, utan stora fördröjningar, till huvudtrafiknätet 
i Eskilstuna.  
 
En trafikutredning har genomförts som visar på möjligheter att lösa 
framkomligheten på gatorna inom planområdet. Belastningen ökar i 
korsningarna men framkomligheten bedöms vara tillfredsställande inom det 
tidsperspektiv som trafikutredningen bygger på, till och med prognosår 2030.  
 
Utredningen pekar på tekniska lösningar som kan underlätta framkomligheten 
för utryckningsfordon: prioritering i trafiksignal, stoppsignal i korsningen eller 
överkörningsbar mittremsa. Utredningen ger vidare förslag på hur 
Ståhlbergsvägen samt korsningarna Kungsgatan/ Ståhlbergsvägen och 
Ståhlbergsvägen/Gredbyvägen kan byggas om ifall större åtgärder för att 
främja framkomlighet blir nödvändiga i framtiden. En varnings- eller 
stoppsignal vid utryckningsfordonens utfarter från fastigheten rekommenderas 
också för att varna övriga trafikanter. 
 
Om gator eller korsningar behöver byggas om måste lösningar studeras utifrån 
vid tidpunkten aktuella förutsättningar. De utformningsförslag som illustreras i 
trafikutredningen uppfyller dagens kända behov men andra lösningar kan bli 
aktuella. De förslag för ombyggnad som redovisas i trafikutredningen 
möjliggörs inom nu gällande detaljplan med plannummer 1-276 (Gata).  
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Trafiksäkerhet  Då utfarter för utryckning planeras från befintlig byggnad inom planområdet 

behöver dessa planeras med tanke på trafiksäkerhet. Vid placering och 
utformning av utfarter samt lastkajer ska sikt för utryckande fordon liksom 
förbipasserande fordon, cyklister och fotgängare beaktas.  

  
Gång- och 
cykelvägar 

Längs med Kungsgatans båda sidor löper gång- och cykelvägar som förbinder 
planområdet med centrala stadskärnan och stadsdelarna söder om järnvägen. 
Det tar cirka 20 minuter att gå och 5 minuter att cykla från byggnadens entré 
till Centralstationen/Resecentrum.  
 
Både Ståhlbergsvägen och Gredbyvägen är kantade av gångvägar/trottoarer på 
sidan närmast fastighet Vintergatan 19.  
 
Den bredd som gång- och cykelbanan på Ståhlbergsvägen har möjliggör inte 
för separering mellan gående och cyklister. För högre standard vid framtida 
utveckling av Väster kan breddning behövas.   

  
Kollektivtrafik Kungsgatan trafikeras av två kollektivtrafikslinjer; stadsbusslinje 7 

(Fristadstorget-Demofältet/Folkesta köpcenter) och landsbygdslinje 550B 
(Köpinge-Eskilstuna). De närmaste hållplatserna ligger omkring 200-300 meter 
på ömse sidor om korsningen vid Ståhlbergsvägen. 

 
Parkering Parkering för verksamheterna inom planområdet ska ordnas inom fastigheten. 

 
I Eskilstuna baseras parkeringstalen på fyra olika typområden. För aktuellt 
typområde finns följande parkeringstal för kontor och handel.  
 
 Kontor  Handel (sällanköp) 
Bilplatser  6 12 
Cykelplatser  25 15 

Tabell 1. Parkeringstal, antal platser per 1000 m2 BTA 
 
För verksamheter och samhällsservice krävs normalt särskilda utredningar för 
att bedöma parkeringsbehovet.  
 
Utifrån parkeringstalen bedöms fastigheten kunna tillgodose de parkeringar 
som behövs för motorfordon liksom för cykel. Parkering för verksamheterna 
avses ordnas både i garage samt som markparkering.  

  
Järnväg  Järnvägen utgör riksintresse för kommunikationer. Riksintresset omfattar såväl 

industrispåret till Folkesta – Nybybruk vilken ligger cirka 30 meter från 
fastigheten samt spår tillhörande Svealandsbanans/Sala-Oxelösundsbanans. Det 
senare ligger cirka 120 meter från planområdets byggrätt. 
 
Riksintresset påverkas inte av detaljplanen då verksamheter inom planområdet 
inte bedöms inskränka nyttjande och utveckling av järnvägen. Riskutredningen 
bedömer att avstånd mellan planerad verksamhet och järnvägen är tillräckligt 
med angivna riskreducerande åtgärder.  
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 Störningar 
  
Buller  Trafik på kringliggande gator, järnväg, verksamhet på bangården liksom 

närliggande industriverksamhet gör att planområdet utsätts för buller. I 
framtiden är ökad trafik att vänta på intilliggande gator vilket kan påverka 
bullersituation ytterligare.  
 
För kontorslokaler finns det inga riktlinjer avseende trafikbullernivåer utomhus 
vid fasad eller uteplatser.  För inomhusriktvärden i lokaler t.ex. för kontors-
arbete hänvisar Boverket till svensk standard, SS 25268, "Byggakustik – 
Ljudklassning av utrymmen i byggnader – Vårdlokaler, undervisningslokaler, 
dag- och fritidshem, kontor och hotell".  
 
Bullerberäkningar med avseende på vägtrafik har gjorts inför ombyggnad av 
lokalerna på Vintergatan 19. Beräkningarna utgår från beräknade trafikflöden 
efter att Gredbyvägen öppnas upp mot Västermarksrondellen. Utredningen 
inkluderar inte beräkning med avseende på buller från järnvägen eller 
närliggande verksamheter.  Genomförda beräkningar redovisas i figurer nedan 
samt i genomförd utredning. 
 
Kommunens kartläggning av buller från väg och järnväg (2016) indikerar att 
maximala ljudnivåer från järnvägen bedöms kunna uppgå till 75 dBA. 
 
Buller från närliggande verksamhet kan orsakas av transporter, lastning/ 
lossning, produktion eller dylikt. I miljötillstånden för respektive verksamhet 
står ofta hur mycket buller som kan komma från verksamheten innan det blir 
störningar. Så är fallet för närliggande Kraftvärmeverket liksom gjuteriet på 
Vintergatan 22, vilka har begränsningar med avseende på buller på bostäder.  
 
Förhållandena redovisade ovan indikerar att för att godtagbara ljudnivåer ska 
uppnås i arbetslokaler inomhus behöver åtgärder vidtas t.ex. ljudisolering på 
fönster. Ytterligare bullerberäkningar behöver genomföras vid framtida 
nybyggnad eller omställning av befintliga lokaler.  
 
Befintlig verksamhet på Vintergatan 19 orsakar inte omgivningspåverkan i 
form av buller. Den typ av verksamhet som medges i planförslaget bedöms inte 
heller ge upphov till omgivningspåverkan i form av buller. 
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Figur 19. Ekvivalenta ljudnivåer för trafikbuller enligt genomförda beräkningar. (Sweco, 
Bullerutredning Vintergatan 19) 
 

 
Figur 20. Maximala ljudnivåer för trafikbuller enligt genomförda beräkningar. (Sweco, 
Bullerutredning Vintergatan 19) 

  
Risker Polisen utgör en samhällsviktig verksamhet som behöver kunna utföras även 

vid en riskhändelse. Polisens verksamhet är av varierande karaktär där vissa 
delar är mer känsliga för externa riskhändelser än andra, arresten är mer känslig 
än t.ex. kontoren.   
 
Övriga verksamheters känslighet för externa olyckshändelser beror på 
mängden verksamma personer, personaltäthet och hur lätt det är för dessa 
personer att utrymma byggnaden utifrån tex. kännedom om miljön.  
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Kungsgatan är sekundär transportled för farligt gods och farligt gods 
transporteras även på järnvägen, Svealandsbanan. Utöver det kan uppställning 
av farligt gods förekomma på Gredby bangård intill planområdet, och två 
verksamheter ligger inom de säkerhetsavstånd som rekommenderas med tanke 
på de ämnen och mängder de förvarar: Värmeverket (fastighet Vattumannen 9) 
och ett aluminiumgjuteri på intilliggande fastighet (Vintergatan 22).   
 

 
Figur 21. Redovisning av riskobjekt i planområdets närhet, Sweco (Riskutredning Vintergatan 
Eskilstuna) 
 
På järnvägen transporteras farligt gods men den bedöms ligga på tillräckligt  
långt avstånd för att riskreducerande åtgärder inte ska vara motiverade med 
anledning av detta. Ståhlbergsvägen och Gredbyvägen är inte rekommenderade 
vägar för farligt gods. Dessa två vägar kan ha några få transporter av farligt 
gods men det bedöms inte vara motiverat med riskreducerande åtgärder i 
riktning mot dessa två vägar. 
 
Åtgärder för att begränsa risken föreslås av genomförd riskutredningen. 
Åtgärderna utgår från värderade risknivåer ställda mot riktlinjer och 
acceptanskriterier, samt från rimlighetsprincipen, att risker som med tekniskt 
och ekonomiskt rimliga medel kan elimineras eller reduceras alltid åtgärdas, 
oavsett risknivå.  
 
Utifrån nu kända förutsättningar bedöms följande åtgärder vara rimliga att 
vidta för att nå en acceptabel risknivå i området. För befintlig bebyggelse samt 
tillbyggnader på befintlig byggnad inom C1KZ2 där polishus möjliggörs gäller:  

 Ventilation ska vara avstängningsbar och tilluftsintag ska sitta högt upp 
på byggnad för att förhindra att större koncentrationer av giftiga/ 
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brandfarliga ämnen eller brandrök kommer in i byggnaden. Ventilation 
ska vara avstängningsbart, vilket bör ske automatiskt. Med fördel 
placeras ventilationen mot innergård, österut eller västerut och gärna på 
tak eller högt upp på byggnaden. Detta då det bedöms att kraftvärme-
verket, och bangården, norr och söder om fastigheten, samt Kungsgatan 
är de största riskkällorna kopplade till giftiga gaser och brandrök. Detta 
regleras med planbestämmelse i detaljplanen.  

 Mer känslig verksamhet (t.ex. arrest och övernattningsrum) ska placeras 
bortom 30 meter från Kungsgatan och från Bangården men med fördel 
på ett längre avstånd. Detta regleras med planbestämmelse i plankartan.  

 Det ska vara möjligt för polis att genomföra utryckning både norrut 
(Kungsgatan) och söderut (Gredbyvägen) vid händelse av olycka på 
någon av riskkällorna i närheten av planområdet. Byggnadens 
utformning och läge möjliggör att flera utfarter i olika riktningar kan 
ordnas vilket möjliggör att köra mot Kungsgatan såväl som 
Gredbyvägen.  

 Byggnad ska utföras så att utrymning till säker plats är möjlig vid 
händelse av olycka på farligt godsled eller järnväg. Detta regleras i 
detaljplanen. För den befintliga byggnaden medför det att utrymning 
minst behöver vara möjligt mot den idag obebyggda ytan väster om 
byggnaden, alternativt mot Ståhlbergsvägen.  

Det är möjligt att uppföra ytterligare bebyggelse på fastigheten. För denna 
bebyggelse gäller:  

 Bebyggelse bör inte uppföras närmre Kungsgatans körbana än 20 meter 
vilket regleras i detaljplanen med prickmark.  

 Byggnad bör inte placeras närmre tank för brandfarligt ämne på 
intilliggande fastigheter än respektive rekommenderat säkerhetsavstånd. 
Dessa anges i riskutredning och klaras i planförslaget.  

 Ny byggnad eller tillbyggnad som placeras inom 30 meter från 
Kungsgatans körbana och 100 meter från där explosiva varor på 
fastighet Vintergatan 22 ska utföras i obrännbart material (lägst 
brandklass A2-s1, d0) alternativt i brandteknisk klass EI30. Nya fönster 
ska utföras i EW-klassning. Eventuella fönster ska inte vara 
öppningsbara. Även dörrar ska vara klassade. Detta regleras med 
planbestämmelser b1. 

 Ventilation utformad enligt första punkten ovan vilket regleras med 
planbestämmelse i detaljplanen.  

 Byggnad ska utföras så att utrymning till säker plats är möjlig vid 
händelse av olycka på farligt godsled eller järnväg. Detta regleras i 
detaljplanen. För ny byggnad inom på den idag obebyggda ytan (Z1KP) 
är det lämpligt att utrymning minst är möjlig i riktning mot befintlig 
byggnad, då även verksamhet på Vintergatan 22 utgör riksobjekt.  

 Polisen verksamhet medför att antagonistiska hot är en riskhändelse som bör 
beaktas. Sannolikhet för sådana händelser går inte att beräkna, och likaså kan 
inte deras effekter förutses. Antagonistiska hot är dock något som hanteras av 
polisen genom att riskläget kontinuerligt bedöms. Platsen och den befintliga 
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byggnaden ger förutsättningar att ordna flera utfarter för utryckning, vilket har 
betydelse för polisens möjlighet att bedriva sin verksamhet även vid sådana 
händelser. Likaså fastighetens tillgång till vägnätet med flera möjliga 
utryckningsvägar är positivt för polisens möjlighet att bedriva sin verksamhet 
vid riktade attentat liksom andra riskhändelser. I de lägen där det är möjligt kan 
perimeterskydd, t.ex. stängsel, påkörningsskydd eller dylikt, sättas upp längs 
fastighetsgräns eller polishusets del av fastigheten. Utformning av detta avgörs 
vid planens genomförande i samråd med säkerhetsansvariga på Polisen.  

  
Miljökvalitets-
normer luft  

Mätningar från Östra Sveriges Luftvårdsförbund från år 2015 indikerar 
dygnsmedelhalter av NO2 på under 24 µg/m³ och årsmedelhalter under 10 
µg/m³. Dygnsmedelhalter på PM 10 underskrider 25 µg/m³. Årsmedelhalter i 
korsningen Kungsgatan kan enligt samma mätningar överskrida 15 µg/m³. 
Dessa nivåer innebär att miljökvalitetsnormer för respektive förorening klaras 
såväl för dygn- som årsmedel.  
 
Detaljplanen medför mer persontät verksamhet liksom ytterligare byggrätt 
vilket sammantaget kan innebära att mer trafik alstras i området. Den 
trafikökning som väntas i området och som redovisats ovan är dock inte av 
sådan storlek att det baserat på nuvarande halter på vägarna riskerar innebära 
att miljökvalitetsnormer inte kan uppnås.  

  
 Teknisk försörjning 
  
Vatten och 
avlopp 

Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten, 
spillvatten och dagvatten. Fastigheten är ansluten till befintligt VA-system och 
även tillkommande byggrätt kan anslutas.  

  
El, tele, 
bredband och 
värme 

Planområdet ligger inom utbyggt nät för el, fjärrvärme, tele samt bredband.  
 
Inom fastigheten Vintergatan 19 finns en elnätstation för fastighetens behov. 
Eventuella förändringar av fastighetens elnätsanslutning kan komma till stånd 
inför planens genomförande, vilket kan ge upphov till att befintlig nätstation 
ersätt med nya transformatorstationer. Planen medger att elnätsstation får 
placeras inom området, inom såväl Z1KP såväl som C1KZ2.  

  
Avfall För hantering av avfall inom planområdet gäller ”Eskilstuna kommuns 

renhållningsföreskrift”, antagen av kommunfullmäktige 2012-06-19, eller 
motsvarande dokument som ersätter denna. 

  
Dagvatten Som utgångpunkt för dagvattenhantering gäller riktlinjer för Eskilstuna 

kommuns dagvattenhantering, vilka har sin utgångspunkt i EUs vattendirektiv, 
de nationella miljökvalitetsmålen samt målen i Eskilstuna kommuns  
vattenplan avseende kommunal, statlig, samfälld och privat mark. Hanteringen 
av dagvatten ska utformas i samspel med miljökvalitetsnormerna för vatten.  
 
Recipient för dagvatten från planområdet är Eskilstunaån-Torshällaån. 
Recipienten har måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Att 
vattenförekomsten inte innehar god ekologisk status beror på fysisk påverkan 
och övergödning. När det gäller övergödning bedöms bland annat utsläpp från 
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Eskilstuna reningsverk ha en betydande påverkan på grund av belastning av 
näringsämnen.   
 
Miljökvalitetsnormer anger att Eskilstunaån-Torshällaån ska uppnå god 
ekologisk status till 2027. God kemisk ytvattenstatus ska uppnås men med 
tidsfrist vad gäller antracen, bensoapyrene, fluroanten och naftalen till 2021. 
 
Framtagen dagvattenutredningen har förutom befintlig situation beräknat 
flöden på två scenarier för detaljplanens genomförande. Scenarierna efter 
genomförande utgör 1) planerad situation utan 7000 m2 extra byggrätt och 2) 
planerad situation med 7000 m2 extra byggrätt2. 
 
Efter planens genomförande bedöms flödet för hela detaljplaneområdet öka 
mellan 25-28 %. Ökningen beror främst på klimatfaktor samt planerad 
förändring inom fastighetsmark. Tabellen nedan visar beräknade flöden för 
fastighet Vintergatan 19, samt vilken fördröjningsvolym som krävs för 
dagvattenutjämning.  
 

 20-årsregn 
(l/s) 

100-årsregn 
(l/s) 

Erforderlig 
utjämnings-
volym 20-
årsregn (m3) 

Erforderlig 
utjämnings-
volym 100-
årsregn (m3) 

Dagens situation 1515 2582   
Framtid utan 
byggrätt 7000 m2 

1912 3264 512 1322 

Framtid med 
byggrätt 7000 m2 

1937 3307 547 1394 

Tabell 2. Flöden och erforderlig utjämningsvolym. 
 
För att inte belasta det anslutande ledningsnätet efter planens genomförande, 
och vid ökade mängd nederbörd i framtiden på grund av klimatförändring 
krävs fördröjning av dagvatten på fastigheten. Utredningen föreslår ett magasin 
på ca 500 m3 för dimensionerande 20-årsregn med klimatfaktor. Lösningen 
illustreras i figur nedan. Dagvatten från skrafferat område föreslås ledas till 
magasinet medan icke skrafferade området leds mot anslutningspunkt i 
Ståhlbergsvägen respektive avleds via utkastare mot Gredbyvägen. Ett 
underjordiskt dagvattenmagasin ska utformas som en tät anläggning så att inte 
föroreningar från omgivande mark riskerar att ledas in i anläggningen och 
vidare till det allmänna dagvattensystemet och recipienten.   
 
Vid planens genomförande projekteras dagvattenlösningen närmre. 
Förutsättningar för avledning mot plats för fördröjning säkerställs, liksom dess 
utförande och placering i plan och nivå i förhållande till anslutningspunkt till 
allmänt ledningsnät. Alternativ till lösningen enligt figuren nedan kan vara att 
ansluta del av fastigheten mot anslutningspunkt i Gredbyvägen. Detta bör i så 
fall utredas vidare, bland annat förutsättning att avleda dagvatten mot 
markavvattningsföretag väster om planområdet.  
 

 
2 Denna byggrätt understiger den som medges i detaljplanen med utredning visar att byggrättens är begränsad för 
fördröjningsvolym och föroreningsbelastning. Vid projektering ska faktisk fördröjningsvolym beräknas utifrån avsedd förändring.  
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Figur 22. Ett konceptuellt förslag på magasin på 1300 m3 för flödesutjämning under planerad 
parkering. Magasinets volym med denna utbredning innebär att 100-årsregn kan fördröjas. 
Tyréns (PM Dagvattenutredning, DP Vintergatan 19). 
 
Det blir en knapp ökning av föroreningsbelastningen i de båda framtida 
scenarierna jämfört med dagens situation. Den marginella ökningen i 
föroreningsbelastning efter genomförande av planen kräver inga särskilda 
reningsanläggningar för att inte förhindra att MKN uppnås i recipienten. 
Situationen för recipienten kan dock göras bättre genom mindre åtgärder 
avseende rening. Parkeringsytorna kan som exempel utformas med inslag av 
grönytor och med höjdsättning av parkeringsytorna med lutning mot grönytor. 
Detta för att dagvattnet ska avrinna mot grönytorna och inte direkt i brunnar 
och ledas orenat till recipienten. För att öka infiltrationen ytterligare så kan 
rasteryta anläggas för parkeringsplatserna.  
 

Skyfall  En lågpunkt ligger i det nordvästra hörnet av planområdet (både inom 
fastighetmark och på allmän platsmark, Kungsgatan). Lågpunkten belastas av 
flöden från såväl egen fastighet som kringliggande fastigheter inklusive allmän 
plats vilket visas i figur 23 nedan.  
 
En utredning av konsekvenser av skyfall på fastigheten liksom på kommunens 
vägnät har tagits fram. Utredningen redovisar att gatumarken kring 
Kungsgatan/Ståhlbergsgatan och Vintergatan 19 som mest kan stå dämd  
till ett djup på cirka 0,3 m i vissa punkter innan dagvattnet avrinner mot 
Eskilstunaån längs Kungsgatan och vidare i Ridderhofsgatan. I övriga delar på 
Kungsgatan och Stålbergsvägen inom det aktuella området kommer lokala 
vattenansamlingar att ha ett mindre djup än 30 cm. Om Kungsgatans sektion 
kan anpassas och justeras så att en ränndal skapas längs vägkanterna kan man 
förbättra ytavrinningen mot ån.  
 
Ovan förutsättningar är sådana att utryckning för polisen fordon eller 
räddningstjänsten ska påverkas.  
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Figur 23. Lågpunkt inom fastigheten Vintergatan 19 och Kungsgatan med tillhörande 
avrinningsområde mot lågpunkt. Tyréns (PM Dagvattenutredning, DP Vintergatan 19). 
 
 

 
Figur 24. Kartering av konsekvenser av skyfall. Röd heldragen linje visar Avrinningsområde. 
Röd streckad linje visar lokal högpunkt. Grön linje visar nivåkurva +9,40 m. Grön pil visar 
avrinningsriktning.  
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Den yta som visas inom den röda linjen i figur 24 ovan fram till nivån +9,20 i 
Kungsgatan väster om korsningen Kungsgatan/Ståhlbergsgatan är den yta som 
avrinner mot korsningen. Kungsgatan mot nordväst innebär endast en dämning 
till cirka +9,20 cirka 60 meter från korsningen vilket ger att när vatten i 
korsningen Kungsgatan/ Ståhlbergsvägen stiger till en nivå högre än +9,20 
kommer det att flöda mot nordväst vidare längs Kungsgatan. Längs 
Kungsgatan mot nordväst förbi Vintergatan 19 och Bobergsgatan finns ett antal 
låg och högpunkter som varierar mellan cirka +9,00 och +9,25. Infarten till 
Vintergatan 19 har nivån cirka +9,15 vilket innebär att stora vattenvolymer på 
Kungsgatan kan kommunicera med den lågt liggande ytan inne på Vintergatan 
19. Bobergsgatan innebär en dämning till nivån cirka +9,45. Cirka 100 m 
sydost om korsningen Kungsgatan/Ridderhofsgatan finns den högsta punkten  
på cirka +9,30 som dagvattnet kan stiga till innan det flödar vidare mot 
nordväst och vidare mot nordost in på Ridderhofsgatan där marken så 
småningom sjunker och lutar ut mot Eskilstunaån.   
 
Utanför Vintergatan 19 södra gräns finns Gredbyvägen som leder dagvattnet 
mot nordväst förbi fastigheten. 
 
Förutsatt att verksamheter ligger på en nivå över Kungsgatans tröskelnivå 
+9,30 är bedömningen att Kungsgatans nuvarande utformning, som medger 
avledning av dagvatten på ytan mot Eskilstunaån, innebär att det inte föreligger 
någon risk för att skada uppstår på dessa verksamheter längs Kungsgatan. 
Denna bedömning gäller även för skyfall med längre återkomsttider än 100 år 
på grund av att all nederbörd oavsett storlek på regn kommer att avledas på 
ytan på Kungsgatan.   
 
Kungsgatans nuvarande utformning innebär teoretiskt att skyfall inte behöver 
magasineras inne på Vintergatan 19 utöver det som VA-huvudmannen 
kravställer. Detta förutsatt att man tillser att avrinning från tomten kan ske mot 
omgivande gator för att inte riskera att skada uppstår på byggnader och övriga 
anläggningar.  
 
Om ”tröskeln” i infarten till Vintergatan 19 behålls på nivån cirka +9,15 
kommer vattenvolymer på de två ytorna kunna kommunicera i marknivå. Om 
man inte vill ha denna förutsättning kan man höja nivån i infarten till cirka 
+9,35 vilket innebär att de två ytorna endast kommer att kommunicera via 
dagvattenledningar och dagvattenbrunnar. Ytorna inne på Vintergatan 19 kan 
då höjdsättas med avrinning mot lokala lågpunkter för fördröjning/reglering av 
ett dimensionerande 20-årsregn och skyfall kan avledas direkt mot omgivande 
gator.  
 
Om lågpunkten i tomtens nordvästra hörn byggs bort och marken höjdsätts för 
avledning av skyfall på ytan mot omgivande gator kvarstår kravet på 
fördröjning och reglering av ett dimensionerande tjugoårsregn. Kring entréer 
och andra ingångar till byggnader som ligger lågt och i riskzon för höga 
dagvattennivåer föreslås att man anlägger små ytor med lokala lågpunkter där 
en dagvattenbrunn kan leda bort de normala flödena via ledningsnätet. 
 
Framtida byggnader och tillbyggnader ska utföras så att lägsta golvnivå blir 
minst +9,35 m över angivet nollplan, vilet regleras i detaljplan. 
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GENOMFÖRANDE 
  
 Organisatoriska frågor 
  
Tidplan Okt-nov 2020 

Mars 2021 
Mars-april 2021 
Kv 2 2021 
Kv 2 2021 

Samråd 
Underrättelse 
Granskning 
Sbn antar detaljplanen 
Detaljplanen vinner laga kraft förutsatt att den inte 
överklagas. 

  
Genomförande-
tid 

Detaljplanen genomgörandetid är 5 år.  

  
Huvudmanna-
skap 

Planen innebär kommunalt huvudmannaskap för allmän platsmark.  
 

  
Ansvars-
fördelning 

Exploatören ansvarar för och bekostar genomförande av byggprojekt inom 
kvartersmark för centrumändamål utom hotell och vandrarhem (C1), 
verksamheter (Z), kontor (K), verksamheter utom handel med skrymmande 
varor (Z1) och Parkering (P) inom Vintergatan 19.  
 
För saneringsarbeten gäller att exploatören ansvarar för och bekostar arbete att 
återställa kvartersmarken till den nivå som krävs för Mindre känslig 
markanvändning. I de fall ansvar för sanering kan härledas till annan aktör är 
det upp till exploatör att driva ansvarsfrågan gentemot denna.  
 
Eskilstuna Energi och Miljö AB ansvarar för drift och underhåll av VA-
ledningar och fjärrvärmeledningar fram till anslutningspunkt. 
 
Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB ansvarar för drift och underhåll av 
elledningar fram till anslutningspunkt. 

  
Avtal  Avtal gällande plankostnad är skrivet med Fastighetsägaren till Vintergatan 19 

(Exploatören). Inget exploateringsavtal skrivs för genomförande av 
detaljplanen.  

  
 Fastighetsrättsliga frågor 
  
Berörda 
fastigheter 

Planområdet utgörs av fastigheterna Vintergatan 19 samt del av Gredby 1:1.  

  
Fastighets-
bildning 

Ingen förändring av fastighetsstruktur inom Vintergatan 19 sker vid 
detaljplanens genomförande.  

  
Ledningsrätt Allmänna ledningar inom planområdet får vid behov och efter ansökan av 

respektive ledningsägare säkerställas med ledningsrätt.   
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 Ekonomiska frågor 
  
Kostnader Detaljplanen bekostas av fastighetsägaren till Vintergatan 19 (Exploatören) och 

regleras genom befintligt plankostnadsavtal mellan Exploatören och Eskilstuna 
kommun. 
 
Exploatören bekostar detaljplanens genomförande inom fastighet Vintergatan 
19, på kvartersmark för centrumändamål utom hotell och vandrarhem (C1), 
verksamheter (Z) och kontor (K), verksamheter utom handel med skrymmande 
varor (Z1) och Parkering (P), inklusive eventuella nödvändig fastighets-
regleringar. 
 
Exploatören bekostar samtliga avgifter för ändring av befintlig anslutning eller 
nyanslutning till El, VA, Opto fjärrvärme som ett genomförande av 
detaljplanen kräver. 

  
Ersättning  Fastighetsägaren kan vara berättigade till ersättning för att detaljplanen medför 

att fastigheten belastas av skyddsbestämmelser eller att byggnad får 
rivningsförbud enligt Plan och bygglagen 14 kap. 1 – 27 §§.  

  
 Tekniska frågor 
  
El Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB är huvudman för el-ledningsnätet i 

området. 
 
Fastighetsägaren/exploatören ansöker hos Eskilstuna Energi och Miljö Elnät 
AB om förändrad anslutning.  

  
Vatten och 
avlopp 

Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) är huvudman för ledningsnätet inom 
planområdet.  
 
Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för VA och befintlig 
byggnad är ansluten. Kapacitet finns för anslutning av tillkommande byggrätt 
enligt detaljplanen. Finns det behov för ytterligare servisanslutningar/ 
uppdimensionering i samband med framtida exploatering kan exploatören 
beställa en ny servis av EEM.  
 
Vid nybildning av fastighet ska en ny servisanslutning beställas av exploatören 
och den nya fastigheten ska ha en egen förbindelsepunkt.   

  
Fjärrvärme Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) är huvudman för fjärrvärmenätet inom 

området.  
  
Parkering Fastighetsägaren för Vintergatan 19 ansvarar för att anordna parkeringsplatser 

för verksamma och besökande inom fastigheten, inom kvartersmark för 
centrumändamål utom hotell och vandrarhem (C1), verksamheter (Z) och 
kontor (K), verksamheter utom handel med skrymmande varor (Z1) och 
Parkering (P).  

  
Dagvatten Fastighetsägaren ansvarar för att omhänderta dagvatten lokalt inom respektive 
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fastighet enligt kommunens gällande riktlinjer, se framtagen 
dagvattenutredning (2020-09-13). Dagvattenledningar kan anslutas till allmänt  
dagvattennät. 
 
Dagvattenanläggningar är anmälningspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken 
(1998:808) och det åligger exploatören att anmäla dessa till Miljökontoret, 
Eskilstuna kommun. 

  
Marksanering Fastighetsägare eller respektive verksamhetsutövare ansvarar för att utföra 

åtgärder gällande sanering av markföroreningar inklusive kompletterande 
undersökningar och utredningar samt anmälan till lokal tillsynsmyndighet. 
Se genomförd utredning (2020-06-01).  
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