
 

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer  Aktnummer 1 (23) 
Stadsbyggnadsförvaltningen 2016-08-25 SBN/2016:91 1.21 
Planavdelningen   

Ellen Liljencrantz, 016-710 11 39 

Samrådshandling  
 
 

 Detaljplan för 

Valören 1 och 2 
Centrum 
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. 
Om synpunkter lämnas, ska dessa redovisas och berörda underrättas  innan planen antas. 
Därefter sker en bearbetning av planförslaget som sedan ställs ut för granskning . Om samtliga 
berörda i sakägarkretsen skriftligt godkänner förslaget under plansamrådet kan det tas upp 
direkt till beslut om antagande  i stadsbyggnadsnämnden. Efter antagandet har ”ej tillgodosedda 
sakägare” möjlighet att överklaga detaljplanen innan den kan vinna laga kraft.  
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 INLEDNING 
Planprocessen  Detaljplanen är upprättad enligt standardförfarandet PBL (2014:900). 

Godkänns detaljplanen av samrådskretsen kan den antas enligt ett begränsat 
förfarande.  

 
Handlingar 

 
Planbeskrivning med genomförandebeskrivning.  
Plankarta.  
Fastighetsförteckning.  
Behovsbedömning.  

  
Utredningar  – Översiktlig miljöteknisk undersökning, Valören 1 och 2, Eskilstuna kommun. 

Norconsult AB, 2016-05-23.  
– Dagvattenutredning för Valören 1 och 2, Norconsult AB, 2016-06-23.  
– Valören 1 och 2, Eskilstuna. Bullerutredning, Norconsult AB, 2016-06-15. 
– Detaljplan för Valören 1 och 2, Eskilstuna Riskanalys för transport av farligt 
gods, 2016-05-27 
– Kulturmiljöanalys, Valören 1 och 2, Eskilstuna, AIX arkitekter AB, 2016-07-
01. 
 

Bakgrund  Planavdelningen mottog 2015-06-22 en begäran om planbesked för 
fastigheterna Valören 1 och 2 gällande om- och tillbyggnad av f.d. Myntverket 
för ändamålet tingsrätt samt utveckling av kvarteret för bostadsändamål, 
parkering och verksamheter. Positivt planbesked gavs 2015-09-28. 
 

Syfte  Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att utföra en om- och 
tillbyggnad av befintlig tegelbyggnad för ändamålet tingsrätt samt att utveckla 
kvarteret för bostadsändamål, parkering och verksamheter. 
 

 
 
Skissförslag från AQ arkitekter dat. 2016-04-20. Illustrationen visar planerad tillbyggnad av 
kontorshuset (blivande tingsrätt) från Västermarksgatan.  
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Plandata 

  
Läge och areal  Planområdet beläget i centrala Eskilstuna i nära anslutning till tågstationen, och 

har en yta på ca 9800 m2. 
 

 
 
Röd prick indikerar Valörens läge i Eskilstuna. 
 

Planområdets 
avgränsning 

Området består av fastigheterna Valören 1 och 2 samt del av fastigheten 
Fristaden 1:6 (gatumark).  Mot norr avgränsas området av Smedjegatan, i öster 
av Alva Myrdals gata, i söder av Västermarksgatan och i väster av 
Kriebsensgatan. 

  
Markägande  Fastigheterna inom planområdet ägs av Eskilstuna kommun. 
  
 Kommunala ställningstaganden 
  
Översiktsplan  Enligt Översiktsplan 2030 antagen den 2013-08-29 är huvudprincipen för ny 

bebyggelse att begränsa stadens utbredning genom att förtäta den inifrån och 
ut. Ny bebyggelse ska - där så är möjligt - lokaliseras till befintliga och nya 
kollektivtrafikknutpunkter eller stråk. Valören 1 och 2 ligger inom 
förtätningszonen för Eskilstuna centrum. 
I översiktsplanen pekas fastigheten ut som utredningsområde för blandad 
bebyggelse. 

  
Årsplan  I kommunens Årsplan 2016 sätts fokus på stadsläkning, förtätning och att 

utveckla kopplingarna mellan stadsdelarna i enlighet med översiktsplanen. 
Minst 300 nya bostäder ska byggas varje år. Detaljplanen för Valören 1 och 2 
är en viktig del i att uppnå målen i kommunens årsplan då förtätning med nya 
bostäder möjliggörs. 

 
Grönstruktur -
plan 

Planområdet finns inte utpekat i Eskilstuna kommuns grönstrukturplan, antagen 
2006-11-22.  
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Detaljplan  Gällande detaljplan är stadsplan för kv. Värjan från 1972. Fastigheterna är 

planlagda för småindustriändamål. 
  
Miljöbedöm -
ning 

För att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL har en 
behovsbedömning gjorts av planförslaget. Planen är förenlig med 
hushållningsbestämmelserna i kap 3, 4 och 5 i miljöbalken. Inga naturvärden 
berörs. Inga miljökvalitetsnormer överskrids.  
 
Planförslaget bedöms därför inte innebära någon betydande påverkan på 
miljön. En miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL upprättas därför inte.  

  
Övrigt  Eskilstuna kommuns riktlinjer för bostadsförsörjningen 2013-2018 anger att 

kommunen årligen ska färdigställa detaljplaner för 300 bostäder. För att ta höjd 
för en större befolkningstillväxt ska kommunkoncernen ha beredskap för 
planering av 600 bostäder.  
 

  
 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
  
 Natur och kultur 
  
Mark och 
vegetation 

Planområdet består i dagsläget av fastigheten Valören 1 som består av en plan, 
grästäckt yta bebyggd med en tegelbyggnad, en f.d. myntfabrik, som inrymmer 
kontor som i dagsläget brukas av Eskilstuna kommuns socialförvaltning, samt 
av fastigheten Valören 2 som rymmer en hårdgjord markparkering. 
Längs Västermarksgatan finns en enkelsidig allé inom fastigheteten som är 
biotopskyddad. Alléerna mot Alva Myrdals gata, Smedjegatan (enkelsidig allé) 
och Kriebsensgatan ligger strax utanför planområdesgränsen och är också 
biotopskyddade.   
 
Planområdet har närhet till grönska och park, bl.a. finns Kronskogen belägen 
ca 800 meter sydväst om planområdet.  

  
Geotekniska 
förhållanden, 
skredrisk, 
grundläggning 

Kommunens övergripande geotekniska kartering kartlägger marken som 
finsediment: mo, silt och torrskorpelera i den övergripande geotekniska 
karteringen över Eskilstuna. Mer information om markens beskaffenhet kan 
finnas i geotekniska utredningar i stadsarkivet. Eventuellt kan markens 
beskaffenhet behöva utredas i kommande planarbete i en geoteknisk utredning. 
 
En geoteknisk utredning togs fram av WSP 2016-05-02 på uppdrag av Structor 
Eskilstuna AB i samband med projektering av tingsrättens tillbyggnad inom 
Valören 1. Utredningen visar att jorden söder om byggnaden består av en 
fyllning med grus och sand samt lera. Under fyllningen följer lera till ca 2-4 
meter under markytan, med torrskorpelera mellan ca 1-3 meter under 
markytan. Leran vilar på friktionsjord, sannolikt morän ca 5-8 meter under 
markytan. Grundvattennivån har uppmätts till ca 3,9 meter under markytan.  

  
Markradon  Planområdet ligger utanför det utpekade högriskområdet för markradon.  
Markförore -
ningar 

Områdets historik medför att det finns risk att föroreningar i mark förekommer. 
I Länsstyrelsernas databas över potentiellt förorenade områden, EBH-stödet, 
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finns två objekt upptagna i planområdet. På Valören 1 finns en potentiell 
förorening från Myntverkets verksamhet där ytbehandling av metaller och 
elektrolytiska eller kemiska processer tidigare har utförts. På Valören 2 finns 
en potentiell förorening från August Lundhs Metallfabrik och FA Stenmans 
Låsfabrik, som båda var verkstadsindustrier utan halogenerade lösningsmedel. 
Den potentiella föroreningen på Valören 2 har i en inventering utförd av 
Länsstyrelsens enligt MIFO fas 1 fått riskklass 3.  
 
Eskilstuna kommun har låtit Norconsult utföra en översiktlig miljöteknisk 
markundersökning. Undersökningen påbörjades med en historisk inventering 
av tidigare verksamheter. I undersökningen provtogs jord med skruvborr i 17 
provtagningspunkter. Grundvattenrör installerades i fyra punkter och 
provtagning av grundvatten utfördes i tre av dessa. Kemiska analyser utfördes i 
två omgångar och undersökningen är redovisad i två handlingar. 
Undersökningen redovisas i Norconsults rapport daterad 2016-05-27 och 
därefter utfördes kompletterande analyser för avgränsning som redovisas i 
Norconsults rapport daterad 2016-08-03. De geologiska förutsättningarna 
består av berg som överlagras av morän/friktionsjord som överlagras av lera 
som övergår i torrskorpelera som överlagras av fyllning. Fyllningens mäktighet 
är 0,3 – 1,3 meter, bortsett från sydöstra hörnet av området där fyllningen är 
mäktigare.  
 
Bedömningskriterier för jord har i undersökningen utgjorts av 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (2009) och Avfall 
Sveriges haltgränser för farligt avfall. Naturvårdsverket har justerat de 
generella riktvärdena för vissa ämnen från och med en 1:a juli 2016. 
Justeringarna påverkar inte bedömningen i den utförda undersökningen. För 
grundvatten har SGUs bedömningsgrunder används kompletterat med SPIs 
branschspecifika riktvärden samt holländska riktvärden för vinylklorid.  
 
Klorerade kolväten har inte detekterats i grundvatten. Olja i form av alifater, 
aromater och BTEX har inte påträffats i vare sig jord eller grundvatten. PAH 
har i två av fjorton analyser av jord uppmätts i halter över KM, båda i fyllning. 
 
Inom fastigheterna är fyllningen heterogent förorenad av metaller. Bly och zink 
uppvisar tydligast förhöjda halter men även koppar, kobolt och nickel styr 
klassningen. Analyser av metaller utfördes av 28 jordprov och i tretton 
jordprov är halterna över generella riktvärdet för känslig markanvändning, KM. 
Av dessa uppvisar sex jordprov halter även över riktvärdet för mindre känslig 
markanvändning, MKM. Av dessa uppvisar två jordprov även halter över 
haltgränsen för farligt avfall. I en provtagningspunkt kallad NC8 uppmättes bly 
över haltgränsen för farligt avfall i ytligt belägen jord, vid kompletterande 
analys av samma prov var halten lägre. I en provtagningspunkt kallad NC10 
uppmättes zink över haltgränsen för farligt avfall, jorden är dock inte ytlig och 
marken är asfalterad. I samråd med Miljökontoret har inga akuta insatser 
ansetts nödvändiga, däremot behöver föroreningarna hanteras i samband med 
kommande markarbeten. De förhöjda halterna av metaller uppmäts i 
fyllningen, den naturliga torrskorpeleran är inte förorenad och avgränsar i 
djupled.  
Grundvatten visar en tydlig påverkan av metaller i ett grundvattenrör installerat 
i provtagningspunkt NC8 där även jorden är förorenad. I den 
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provtagningspunkten bedöms grundvattnet ha mycket höga halter av bly och 
nickel och hög halt av zink. Grundvatten från de två andra grundvattenrören 
har väsentligt lägre metallhalter. Installationen av grundvattenrören skiljer sig 
åt, i punkt NC8 sitter filtret i lera och provtagningen representerar rimligen det 
övre grundvattenmagasinet i fyllningen. De två andra grundvattenrören har 
filtren i morän i det nedre grundvattenmagasinet. 
 
En kompletterande undersökning kommer inom kort att utföras i syfte att 
avgränsa metallföroreningen med hjälp av ytterligare provtagning av jord och 
grundvatten samt laktest. Den kommande undersökningen ska också syfta till 
att klassificera jordmassor på Valören 1 som kommer att behöva schaktas vid 
den planerade tillbyggnaden av fd Myntverket.  
 
Åtgärderna av föroreningar i mark kommer att beskrivas i en anmälan till 
Miljökontoret i enlighet med § 28 i förordningen om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd (SFS 1998:899). Val av bedömningsgrund görs i samband med 
anmälan. Med MKM som bedömningsgrund för Valören 1 är det en mindre del 
av fyllningen som behöver åtgärdas på grund av föroreningar. Med KM som 
bedömningsgrund för Valören 2 behöver merparten av fyllningen kontrolleras 
och åtgärdas. Eftersom fyllningens mäktighet är begränsad och schakt kommer 
att behövas för grundläggning så är valet av åtgärdsmetod givet, förorenad jord 
kommer att schaktas och avlämnas på deponi.  
 
Myntverkets verksamhet bedöms inte ha gett upphov till de konstaterade 
föroreningarna i mark. De andra tidigare verksamhetsutövarna bedöms inte 
vara möjliga att avkräva ansvar. Kostnader för åtgärder av föroreningarna bärs 
av exploateringen. Markföroreningarna fördyrar exploateringen men är en 
hanterbar merkostnad eftersom schakt för grundläggning ändå behövs. 
Åtgärder inom Valören 1 kommer att utföras av den byggherre som ansvarar 
för om och tillbyggnad av fd Myntverket. Åtgärder inom Valören 2 kommer att 
utföras av den byggherre som ansvarar för exploatering av bostäder. 
Åtgärderna görs i samband med andra markarbeten och kan påbörjas tidigast 
när detaljplanen vinner laga kraft.  
 
Byggnaden på Valören 1 inventerades med avseende på miljörisker i en 
avvecklingsplan år 2012/2013. Miljökontoret bedömde i sin tillsyn att det inte 
bedömdes motiverat med provtagning i byggnaden. Inför om- och tillbyggnad 
kommer en inventering av miljöstörande material i byggnaden att utföras.  

  
Historik  Den befintliga tegelbyggnaden på fastigheten Valören 1 uppfördes vid 1970-

talets mitt och inrymde Myntverkets verksamhet med mynttillverkning fram till 
2002. 
 
På Valören 2 har tidigare funnits en låsfabrik och en metallfabrik, samt 
bostadsbebyggelse. Firma Frans August Stenmans Låsfabrik grundas år 1849 
av Frans August Stenman (FAS). Företaget var ett familjeföretag i några 
generationer innan det ombildades till aktiebolag år 1926. Frans Augusts son 
Carl August är grundare till ASSA (August Stenman Stenman August) där FAS 
också ingår idag. Turerna kring de båda bolagen är något oklara och 
källmaterialet är tvetydigt i fråga om bildandet av F. A. Stenmans fabrik i kv 
Valören fanns kvar på 1962 års karta och kan ha stått kvar så länge som till 
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tidigt 1970-tal. 1973 var fabriken riven. 
 
Den östra delen av kvarteret har sedan 1970-talet tjänat som parkering. 
 
Kvarteret gränsar till Kv. Värjan i öster som är bebyggd med en 
industribyggnad från 1899 ritad av arkitekt Emil Befwe, även kallad 
”Stålpressen”, och uppförd för Eskilstuna Stålpressnings AB. Byggnaden är 
kulturhistoriskt värdefull. Här tillverkades allt från plåtmjölkflaskor, delar till 
separatorer, vägskyltar och rostfria bänkar. Under andra världskriget ägnade de 
sig åt att tillverka material åt försvaret. Stålpressen flyttade 1970 större delen 
av sin verksamhet till en plats utanför staden, och kommunen köpte fastigheten.  
 
Kvarteret Valören tillhör de kvarter som planlades av Jean de la Vallée på 
1650-talet, den så kallade Nystaden. Det skulle dock dröja över hundra år till 
innan kvarteret bebyggdes. På en karta över staden från 1876 ses nuvarande kv 
Valören, likt övriga kvarter, indelat i åtta likformiga tomter, där en av tomterna 
är bebyggd. År 1890 års karta visar en desto rikare bebyggelse i kvarteret. 
Samtliga tomter är bebyggda med bostadshus mestadels mot gatan och 
ekonomilängor och verkstäder i kvarterets inre delar. Bebyggelsen är småskalig 
med stor variation i fråga om tomternas disposition. År 1907 fanns fyra 
stenbyggnader i kvarteret, tre av dem i dess nordöstra hörn. Merparten av 
ekonomibyggnaderna var uppförda av trä och några byggnader var reveterade. 

I slutet av 1960-talet och 1970-talets tidiga år revs all bebyggelse i kvarteret. 
Rivningen sammanföll med en större rivningsvåg i staden där många kvarter 
sanerades på äldre småskalig bebyggelse, en utveckling Eskilstuna delade med 
många andra städer i landet. 
 

 
 

 Utdrag ur stadskartan från 1907. 
 

Kulturmiljö -
värden 

Hela planområdet ligger inom riksintresset för kulturmiljövården; Eskilstuna 
stad, enl. 3 kapitlet 6§ miljöbalken. Länsstyrelsen har nyligen genomfört en 



Eskilstuna kommun   8 (23) 
    
    
    

 
revidering för riksintresset för kulturmiljövården i Södermanlands län. Här 
poängteras att riksintresset D5 Eskilstuna, har renodlats som ”Smides-, 
manufaktur- och industristad”.  
 
Kv. Värjan som ligger öster om planområdet bedöms, med sin historia som 
innerstadsindustri, vara en kulturhistorisk intressant miljö, enligt Översiktsplan 
för Eskilstuna centrum från 2000. 
 
Detaljplanens påverkan på riksintresset bör ses i ljuset av de samlade 
förändringarna och i sitt sammanhang som komplement i ett befintligt kvarter.  
 
En kulturmiljöanalys och antikvarisk konsekvensbeskrivning har upprättats av 
AIX Arkitekter (2016-07-28) med syfte att analysera planområdet utifrån dess 
kulturhistoriska karaktär samt att bedöma planförslagets konsekvenser för 
platsens historiska värden, inklusive riksintresset för kulturmiljövården (D5), 
som planområdet ligger inom.  
 
Resultat 
Utredningen konstaterar att kvarteret Valören 1 och 2 i nuläget har en funktion 
som lågexploaterat och relativt grönt inslag i en i övrigt tät stad med slutna 
stadskvarter. Kvarteret gränsar till kvarter med höga kulturhistoriska värden, 
som Vitsippan, Värjan och Vakteln. För egen del besitter kvarteret ett 
kulturhistoriskt värde genom f.d. Myntverkets byggnad.  
 

Kvarteret är kulturhistoriskt värdefullt främst som del av 1600- och 1700-talets 
välbevarade stadsplaner. Det gränsar till kvarter som på ett tydligare sätt utgör 
del av riksintressets uttryck och värdekärnor, och åtgärder i kvarteret påverkar 
också upplevelsen av industribebyggelsen och de mer småskaliga bostadshusen 
omkring. Myntverkets byggnad är ett gott exempel på sin tids 
myndighetsarkitektur och har ett kulturhistoriskt värde för sin välbalanserade 
exteriör, där volymer och material samspelar till en helhet där funktionerna ger 
avtryck i det utvändiga formspråket. Samhällshistoriskt tillhör byggnaden den 
senare epoken av Eskilstunas framstående tillverkningsindustri och 
industrihistoria, det är värdefullt att bevara byggnaden på et sådant sätt att dess 
roll i historien är läsbar. 

Visuellt är kvarterets grönska av stort värde i stadsbilden. Detta gäller framför 
allt omgivande alléer, men även de grönytor som omger Myntverkets byggnad. 
 
Kvarteret har analyserats ur ett känslighets/tålighetsperspektiv där slutsatserna 
är att kvarterslivet, mot järnväg och omgivande kvarter med kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse är mer känslig än kvarterets inre delar. Myntverkets 
huvudfasad är bedömd som hög känslighet genom dess betydelse både för 
byggnadens arkitekturhistoriska värde och för läsbarheten av dess industrihis-
toriska värde. 
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Diagram ur Kulturmiljöanalysen där röd färg markerar ”hög känslighet mot förändring”, 
orange färg ”känsligt för förändring” och gul färg ”tåligt för förändring”. 
 
Rekommendationer 

En ökad exploatering av kvarteret Valören kan få stor påverkan på områdets 
karaktär och på upplevelsen av omgivande kulturmiljöer. Vid kommande 
förändringar av platsen är det därför viktigt att väga in relationen mellan Kv. 
Valören och omkringliggande miljöer för att visa hänsyn till stadens 
kulturhistoriska lager.  
 
Eventuell ny bebyggelse inom utredningsområdet bör i fråga om husvolymer 
anpassas efter nuvarande bebyggelsestruktur och silhuett. Antalet våningar bör 
generellt inte överstiga omgivande bebyggelse, något som betonas i 
länsstyrelsens kunskapsunderlag för riksintresset. Större volymer riskerar att 
upplevas som alltför dominerande i miljön.  
 
Ny bebyggelse i Kv. Valören 2 bör i höjd inte överstiga den påbyggda tidigare 
industribyggnaden i Kv. Värjan.  
 
Tillbyggnader i Kv. Valören 1 bör anpassas till den befintliga byggnadens 
skala för att uppnå en harmonisk helhetsverkan där den ursprungliga volymen 
respekteras. Generellt bör Myntverkets arkitektoniska gestaltning beaktas vid 
framtida ändringar. 
 
Sammantaget kan en högre bebyggelse vara möjlig i kvarterets östra del som 
gränsar mot högre byggnader, medan den västra delen dels innehåller, dels 
gränsar mot, lägre bebyggelse, och där även nytillskott inom Kv. Valören bör 
samverka med omgivande silhuett.  
 
Utredningsområdet gränsar till järnvägen som både idag och historiskt sett 
utgör porten till staden. Ny bebyggelse längs Västermarksgatan kommer att 
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utgöra del av Eskilstunas ansikte utåt och dess gestaltning i förhållande till 
omgivande byggnader längs gatan är därför mycket viktig för stadsbilden. 
Kv. Valören utgör en grön lunga i en del av staden som i övrigt är fattig på 
uppvuxna träd och gräsytor. Denna grönska saknar högre kulturhistoriskt värde 
och hävd på platsen, men idag, när allt större kvarter vuxit fram i kvarteren 
omkring, blir grönskan ett viktigt inslag i stadsbilden. Omgivande alléer bör 
bevaras ur stadsbildshänseende. De grönytor som omger Myntverket är därför 
del av arkitektoniska och stadsplanemässiga ideal från denna tid och har likt 
byggnaden ett kulturhistoriskt värde. Vid förändringar i kvarteret bör denna 
grönska betraktas som ett mervärde och på ett tydligt sätt inplaneras i 
gestaltningen.  

 
Slutsatser 

Den antikvariska konsekvensanalysen konstaterar att planförslaget för Kv. 
Valören 1 och 2 bedöms till sin princip vara möjligt ur kulturhistoriskt 
hänseende och bedöms inte innebära påtaglig skada på riksintresset, förutsatt 
att förslaget bearbetas enligt punkter nedan. 

- Ombyggnaden av Myntverkets byggnad bearbetas så att entré- och 
inlastningsvolymer bevaras. Detta kan även innebära bearbetning av 
volymen i kv Valören 2. Bearbetningen innebär att byggnadens 
kulturhistoriska kärnvärden kan bevaras trots omfattande invändig 
ombyggnad och tillbyggnad mot Västermarksgatan.  

- Byggnadshöjden i Kv. Valören 2 ska ej överskrida generell nockhöjd på 
byggnad i Kv. Värjan. Nuvarande förslag på sex våningar, varav en 
indragen, innebär att den indragna våningen är högre än angränsande 
bebyggelse. Enligt granskad silhuettstudie håller den femte våningen 
samma höjd som Kv. Värjan. Här bedöms att föreslagen 
byggnadsvolym är möjlig utan att kulturvärden påverkas negativt, 
förutsatt att volymen som helhet, även den sjätte våningen, utförs med 
en hög arkitektonisk verkshöjd som mål, i hög kvalitet på material och 
med ett eget arkitektoniskt uttryck. Volymen kommer att vara en 
dominant i sin närmiljö. Bedömningen gäller förutsatt att arkitektonisk 
och materialmässig kvalitet säkras i plankartan och genom ett 
gestaltningsprogram. Om gestaltning och kvalitet inte säkras i 
planskedet gäller inte denna bedömning utan bedömningen att byggna-
den bör sänkas till maximalt fem våningar som inte överskrider 
nockhöjd i Kv. Värjan.  

 
Under förutsättning att ovanstående delar av planförslaget justeras bedöms 
förslaget:  

- Inte medföra påtaglig skada på riksintresset i den mening som beskrivs i 
3 kap 6 § Miljöbalken.  

- Uppfylla de krav som ställs i samband med nybyggnation enligt Plan- 
och bygglagen 2 kap 6 § samt 8 kap 9 §.  

- Vara förenligt med Plan- och bygglagens varsamhetskrav i 8 kap 17 §.  

 
Detaljplanen anpassar sig främst till kulturmiljön genom reglering av nockhöjd 
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på byggnader för att passas in i kvartersstrukturen. Detaljplanen reglerar i detta 
skede inte val av fasadmaterial eller kulörsättning, men i samband med att 
bebyggelsen studeras mer noggrant under planarbetets gång bör 
gestaltningsfrågor ges en större vikt, och arkitektonisk och materialmässig 
kvalitet formuleras i planhandlingarna och i ett gestaltningsprogram.  
Närområdet präglas av en stor variation på material och kulörsättningar och 
PBL (2010:900) kap 2. 6§ ska beaktas vid bygglovsprövningen, d.v.s. att 
byggnadsverk ska utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- 
och landskapsbilden på platsen och intresset av god helhetsverkan. Eskilstuna 
kommun har tillgång till stadsantikvarie och stadsarkitekt för bedömning av 
påverkan på kulturmiljö vid bygglovsprövningen.  
 
De anpassningar som regleras i detaljplanen, dess ringa omfattning och hänsyn 
till PBL (2010:90) kap 2. 6§ vid bygglovsprövningen medför att kommunens 
bedömning är att detaljplanen för Valören 1 och 2 inte medför påtaglig skada 
för riksintresset.  

  
Fornlämningar  Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Närmaste fornlämning är 

belägen cirka 200 meter öster om planområdet i form av stadslager och bytomt 
med spår av bebyggelse från vikingatid och högmedeltid (RAÄ nr. 556:1) samt 
ett boplatsområde (RAÄ 621) som är undersökt och borttaget.  
 

  
 Bebyggelseområden 
  
Bostäder  I området planeras för ca 13900 BTA bostadsbebyggelse med lokaler i 

markplan samt ett underjordiskt garage. Planförslaget medger bostäder, 
centrumändamål och tingsrätt.  
 

Placering, 
utformning, 
material, 
byggnads-
teknik 

De närliggande kvarteren präglas av bebyggelse i 1-6 våningar. Norr om 
planområdet ligger kvarteret Vildsvinet som består av bostadsbebyggelse från 
sent 1990-tal i 4-6 våningar. Öster om planområdet ligger Kv. Värjan som 
består av sluten kvartersbebyggelse i 4 våningar från 1890-talet, en f.d. 
stålpressfabrik. Väster om planområdet ligger Kv. Vitsippan med äldre 
småskalig bebyggelse med inslag av fristadsbebyggelse i 1-3 våningar, uppförd 
troligen under 1800- och 1900-talen. 
 
Den planerade bostadsbebyggelsen på Valören 2 föreslås utföras i 5 våningar, 
med en sjätte indragen takvåning. Bebyggelsen utformas med en upphöjd 
bostadsgård, underbyggd med underjordiskt garage i ett plan. Parkering 
planeras även i bottenplanet, vilken då ska omgärdas av en krans av 
centrumfunktioner som vetter ut mot gatufasaden, för att skapa en aktiv 
bottenvåning mot omgivande gator. Alla entréer ska riktas mot gatan. 
Eventuella uteplatser mot gatan ska utföras som indragna balkonger. 
För att skapa liv i markplan ska bottenvåningen kunna inrymma lokaler mot 
Alva Myrdals gata och Västermarksgatan, och ska därför ges en invändig höjd 
som möjliggör detta, vilket regleras på plankartan.  
 
För att säkerställa möjligheten att skapa gröna gårdar med träd anges på 
plankartan bestämmelsen att marken får byggas under med bjälklag som ska 
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vara planteringsbart med buskar och träd. Detta för att undvika att träd står i 
upphöjda planteringsytor. Planteringsytor på gårdarna ska ha ett minsta 
jorddjup om 0,8 meter.  
 
Reglering av nockhöjd syftar till att förhålla planerad bostadsbebyggelse till 
omkringliggande bebyggelse och förhålla sig såväl till angränsande 
fyravåningshus som till den högre byggnadsdelen i sex våningar i korsningen 
Smedjegatan/Alva Myrdals gata.  
 
Myntverkets byggnad inom Valören 1 är utförd i tegel. Mot Västermarksgatan 
planeras en tillbyggnad i 3 våningar med en glasad ljusgård som länkar 
samman mot befintlig byggnad. Den befintliga transformatorstationen på 
Valören 2 flyttas till Valören 1 vid Myntverkets nordöstra hörn. Den nya 
transformatorstationens utformning ska utgå från Myntverkets formspråk och 
materialval. 
 
 

 
 
Illustrationsplan för området. Bostadsbyggelsen inom Valören 2 är en enkel, första skiss och 
utformningen ska studeras vidare.  
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Service  Med sitt centrala läge har man tillgång till all service som finns i centrala 
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Eskilstuna. Inom en kilometer finns gott utbud av grundskolor, 
gymnasieskolor, Mälardalens högskola, förskolor och vårdcentral.  

  
Jämställ dhet, 
integration 

Idag nyttjas lokalerna enbart under en begränsad tid på dygnet. Genom att 
tillåta en blandning av användningar inom kvarteret kommer fler människor 
röra sig i området under dygnets alla timmar, vilket kan skapa en ökad känsla 
av trygghet på platsen.  
 

Barn -
perspektivet 

För att främja barns utveckling ska de kunna styra och förfoga över rörelse och 
plats samt möta andra människor. Även för barn finns positiva aspekter med att 
bo i staden. Genom att uppleva stadens mångfald och utbud får barn möjlighet 
till fler sociala sammanhang.  
Bostadsgården ska utformas med mycket växtlighet ger möjlighet för en bra 
närmiljö och plats för lek till de mindre barnen, samt trivsamma vistelseytor för 
både barn och vuxna.  

  
Tillgänglighet  Byggnader och lägenheter ska utformas enligt gällande bestämmelser och 

lagkrav för tillgänglighet. Där bottenvåningar innehåller bostäder kan 
golvnivån höjas för att förhindra insyn från gatan. Trapphus bör vara 
genomgående och även ha entré mot gården 
 
Angöring med bil ska kunna ske inom 25 meter från entré enligt Boverkets 
byggregler.  
 

  
 Friytor 
  
Lek och 
rekreation 

Bostadsbebyggelsens innergård är i planförslaget är planlagd med plusmark där 
enbart komplementbyggnader för till exempel cykelförråd får placeras. 

  
Naturmilj ö Grönytorna runt f.d. Myntverket är bevarandevärda, men i övrigt finns inga 

områden med höga naturvärden inom eller i direkt anslutning till planområdet.  
 
För att säkerställa möjligheten att skapa gröna gårdar med träd anges på 
plankartan bestämmelsen att marken får byggas under med bjälklag som ska 
vara planteringsbart med buskar och träd. Detta för att undvika att träd står i 
upphöjda planteringsytor. Planteringsytor på gårdarna ska ha ett minsta 
jorddjup om 0,8 meter.  
 
En bestämmelse på plankartan säkerställer att det nya bostadskvarteret ska 
uppnå minst 0,5 enligt den anpassade grönytefaktormodellen, vilket anses vara 
en hög kvalitet på gårdarna. Uppfyllelse av grönytefaktorkrav ska redovisas i 
samband med bygglovgivning.  

 
 
 Vattenområden 
  
Vattenområden  Planområdet ligger inte inom någon vattenförekomst. 
  
Strandskydd  Planområdet ligger inte inom strandskyddat område. 
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 Gator och trafik 
  
Gatunät och 
trafik 

Den blivande tingsrättsbyggnaden nås i dagsläget från Västermarksgatan och 
Smedjegatan. Markparkeringen nås via Alva Myrdals gata.  
Planförslaget innebär att mark behöver föras över genom fastighetsreglering 
från Fristaden 1:6 till Valören 1 längs med Kriebsensgatan. En ny lokalgata 
planeras mellan Valören 1 och Valören 2. Den ska främst vara till för cyklister 
och fotgängare samt vara tillgänglig för räddningsfordon, sophämtning och 
transporter till och från angöringsplats. Lokalgatan kan med hjälp av medveten 
gestaltning utformas så att den inte uppfattas som en genomfartsväg för 
biltrafik. 

  
Gång- och 
cykelvägar 

Planområdet ligger i innerstaden med koppling till gång- och cykelstråket längs 
med Västermarksgatan, i övrigt är det cykling i blandtrafik.  Gång- och 
cykelvägen längs Västermarksgatan förbinder planområdet med stationen samt 
kopplar ihop innerstaden via Fors kyrkopark med stadens västra stadsdelar.  

  
Kollektivtrafik  Kollektivtrafikförsörjningen sker längs Västermarksgatan, Drottninggatan, 

Gymnastikgatan samt Fristadstorget. Närmaste busshållplats finns på 
Västermarksgatan (flera linjer) och Gymnastikgatan (flera linjer) med cirka 300 
meters gångväg till respektive hållplatsläge. Sammanfattningsvis är 
tillgängligheten till kollektivtrafik mycket god. 

  
Parkering  Kontorshusets personal parkerar i dagsläget på parkeringar i närheten. 

Parkeringsplatser för den nya tingsrättens verksamhet löses delvis på 
kvartersmark, där handikapparkeringar och cykelparkeringar anordnas, medan 
personal- och besöksparkering förutsätts kunna lösas på gator och närliggande 
parkeringsplatser. Att fastigheten ej tar hand om sitt eget behov kräver dock att 
en handlingsplan för hur parkeringsbehovet kan minimeras tas fram. 
 
Parkeringsplatser för bostäderna anordnas på kvartersmark inom Valören 2. 
Antal platser för parkering och cykelparkering utgår ifrån gällande 
parkeringsnorm vid planens antagande. Gällande riktvärden för 
parkeringsbehov utgår från ”Parkeringsnormer för ett Eskilstuna i förändring”, 
antagen av stadsbyggnadsnämnden 2016-01-18.. Eskilstuna har en flexibel 
parkeringsnorm som gäller i centrum. Grunden för parkeringsbehovet är 
individuellt för varje fastighet och utgår från ett spann på 0-6,5 platser/1000 
kvm BTA med ett utgångsläge på 4,5 platser/1000 m2 BTA. Parkeringstalet 
bestäms utifrån att fastigheten ligger inom stadstyp A, se ”Parkeringstal för ett 
Eskilstuna i förändring” för mer information. Parkeringstalet kan höjas och 
sänkas beroende på läge, restidskvoter och målgrupp. Studenter, ungdomar och 
äldre är målgrupper som kan motivera ett lägre parkeringsbehov.  
 
Enligt parkeringsverksamheten är det hög beläggning på parkeringsplatsen 
Valören 2, och när den tas bort kommer det att bli mer konkurrens om 
kvarvarande centrumparkeringar, särskilt med tanke på att Valören 2 ingår i p-
ledningssystemet. Problemet kan delvis avhjälpas med ny underjordisk 
parkering på Valören 2, men med ett antal nya boende inom kvarteret kan det 
fortfarande finnas ett underskott. Det är viktigt att boendeparkering 



Eskilstuna kommun   16 (23) 
    
    
    

 
samutnyttjas effektivt – framför allt i första hand med tingsrättens 
parkeringsbehov. Genom att ej ha anvisade platser så skulle kombinationen 
kontor/bostäder ge förutsättningar för att Valören 2:s platser utnyttjas optimalt. 
 

  
 Störningar 
  
Buller   Norconsult har på uppdrag av Eskilstuna kommun tagit fram en 

trafikbullerutredning för att utreda ljudnivåer orsakade av väg- och 
järnvägstrafik på omgivande vägar, där den dominerande bullerkällan är 
Västermarksgatan och Alva Myrdals gata samt järnvägen söder om 
planområdet.  
 
Gällande bedömningsgrunder  
Enligt en ny förordning för trafikbuller (SFS 2015:216, Förordning om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader) som trädde i kraft 2015-06-01, bör 
riktvärden för buller från vägtrafik och spårtrafik vid nybyggnation av bostäder 
inte överskrida 55/60 dB(A) ekvivalent nivå vid fasad samt 50 dB(A) 
ekvivalent nivå och 70 dB(A) maximal nivå vid uteplats. 
För bostäder om högst 35 kvm gäller det högre värdet, d.v.s. 60 dB(A) 
ekvivalent nivå vid fasad. Inomhus gäller Boverkets byggregler, BBR21 som 
föreskriver 30 dB(A) ekvivalent och 45 dB(A) maximal nivå.  
 
Resultat  
Resultatet från trafikbullerberäkningarna visar att för planerad 
bostadsbebyggelse inom fastigheten Valören 2 överskrids riktvärdet, 55 dBA, 
vid samtliga yttre fasader men klaras vid samtliga fasader in mot gården.  
 
För bostäder och verksamheter klaras riktvärdena inomhus med fasader 
inklusive fönster utformade med hänsyn till ljudnivåkraven i Boverkets 
Byggregler (BBR).  
 
Åtgärder  
Utredningen visar att ny bebyggelse kan klara riktvärdena om minst hälften av 
bostadsrummen i lägenheter större än 35 m2, är vända mot sida där ekvivalent 
ljudnivå är 55 dBA eller lägre och maximal ljudnivå 70 dBA eller lägre, d v s 
in mot gården.  
Lägenheter mindre än 35 m2 kan placeras där ekvivalent ljudnivå är 60 dBA 
eller lägre, det vill säga vid fasad mot nordöst (Smedjegatan) samt vid fasad 
mot nordväst i den norra delen utan särskilda bullerskyddsåtgärder.  

  
Risker  Söder om planområdet möter Svealandsbanan järnvägsstråket mellan Sala och 

Oxelösund, vilka båda är transportleder för farligt gods. Avståndet mellan 
närmaste spårkant och planområdet är ca 30 m som kortast. Länsstyrelsen 
kräver att riskfrågorna beaktas vid fysisk planering inom 150 m avstånd från 
järnvägen och en kvantitativ riskanalys för transporter av farligt gods förbi 
planområdet har genomförts. 
 
Norconsult har på uppdrag av Eskilstuna kommun tagit fram en riskutredning 
för att utreda riskerna i området. Riskberäkningarna har genomförts utifrån en 
prognos för transporter av farligt gods år 2030. För bostadskvarteret har 
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beräkningarna utgått från en BTA på 13900 m och en genomsnittlig yta på 42 
m2 per boende (SCB 2015), vilket innebär att ca 330 personer förväntas bo 
inom kvarteret. Av dessa bedöms ca hälften befinna sig i området under dagtid 
medan alla antas vara närvarande nattetid. Utifrån uppgifter om verksamheten 
vid tingsrätten i Gävle samt en omräkning till antal personer som ingår i 
domkretsen för tingsrätterna i Gävle och Eskilstuna görs antagandet att det 
kommer att finnas i snitt ca 66 personer i den nya tingsrättsbyggnaden under 
kontorstid (kl 8-17), varav ca 40 anställda. 
 
Utredningen visar på acceptabla risknivåer, främst beroende på låga 
tåghastigheter på järnvägen nära Centralstationen. Osäkerhetsanalysen visar att 
en ökning av antalet personer inom området med 25 % samtidigt som antalet 
transporter förbi området ökar med 25 % inte ändrar riskbilden på ett 
betydande sätt. 
 
Samhällsrisken och individrisken inom området har beräknats och ligger under 
kriteriet för acceptabla risker. Samhällsrisken ligger på en nivå som är så låg att 
det vanligtvis inte redovisas i riskutredningar. Inga skyddsåtgärder bedöms 
behövas av denna anledning. 
 
I beräkningsmodellen går det inte att ta hänsyn till risken att farliga vätskor 
som exempelvis bensin rinner ner mot området vid en olycka på järnvägen då 
detta i stor utsträckning beror på lokala förhållanden. I detta fall ligger 
banvallen något över den omgivande marken. Mellan banvallen och 
Västermarksgatan finns en stenmur med en höjd på ca 0,5 m som bedöms 
kunna hindra att utflöde av farliga vätskor från en eventuell olycka når 
planområdet. 
 
Sammantaget bedöms det inte krävas några skyddsåtgärder för att uppnå 
acceptabla risknivåer inom planområdet, främst beroende på att risken att 
farligt gods släpps ut vid en olycka är låg vid de tåghastigheter som är aktuella. 
 

Solstudie  Solstudier har tagits fram av AQ arkitekter. Där redovisas hur skuggorna från 
den tillkommande bebyggelsen vandrar. Solstudien är schematisk då 
bebyggelsen inte är färdigstuderad i detta skede.  
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Solstudie 22 mars, AQ arkitekter/Tyréns 2016-08-25.  
 
 

 
  

Solstudie 22 juni, AQ arkitekter/Tyréns 2016-08-25.  
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Teknisk försörjning 

  
Vatten och 
avlopp 

Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) är huvudman för vatten- och avloppsnätet 
inom planområdet. Eskilstuna Energi och miljö bedömer att kapaciteten är 
tillräcklig. Ledningar från vilka anslutning kan ske finns vid Smedjegatan.  

  
El, tele, 
bredband och 
värme 

Planområdet är anslutet till tele-, el-, stadsnät och fjärrvärmenätet.  
Inom planområdet har Eskilstuna Energi och Miljö Elnät en befintlig 
transformatorstation med tillhörande kablar på Valören 2. 
Transformatorstationen måste i samband med genomförandet av planen flyttas. 
Inom detaljplanen finns ett E-område för ny transformatorstation på Valören 1. 

  
Avfall  Möjlighet till källsortering ska finnas inom fastigheten. Närmaste förpacknings 

och tidningsinsamling finns på Västra Åsgatan, ca 300 meter väster om 
planområdet.  

  
Dagvatten  Planområdet är i dagsläget till stora delar hårdgjort och planens genomförande 

ger därmed inte någon betydande förändring av situationen gällande 
dagvattenhantering.  
 
Eftersom planområdet har begränsad möjlighet till fördröjning av dagvatten 
finns inga specifika bestämmelser om fördröjning införda i plankarta. 
 
Krav på en grönytefaktor om 0,5 ställs på planområdet. 
 
Norconsult har på uppdrag av Eskilstuna kommun tagit fram en 
dagvattenutredning för planområdet. Enligt utredningen föreslås 
dagvattenflödet från planområdet efter utbyggnad fördröjas så att flödet vid ett 
20-årsregn blir samma som det är idag vid ett 20-års regn. För att åstadkomma 
detta, krävs en erforderlig fördröjningsvolym på ca 29 m3 för Valören 1 och ca 
27 m3 för Valören 2.  
 
Det har tagits fram alternativa förslag för dagvattenhanteringen, eftersom 
placeringen av byggnader ännu inte är fastställd.  
 
Fördröjning föreslås i så stor utsträckning som möjligt ske genom lokala 
lösningar såsom rain gardens, gröna tak och gröna gårdar. Dessa lösningar har, 
förutom fördröjande egenskaper, även andra mervärden, exempelvis kan en 
viss rening ske av dagvattnet och de bidrar till en trög dagvattenavrinning. 
Därtill går åtgärderna i linje med kommunens riktlinjer för en långsiktig 
dagvattenhantering. De dagvattenvolymer som inte kan fördröjas enlig ovan 
angivna metoder, föreslås fördröjas via fördröjningsmagasin. 
 
På Valören 1 föreslås fördröjning ske i dagvattenmagasin av rörpaket eller 
dagvattenkassetter. På grund av befintliga markföroreningar bedöms det inte 
vara lämpligt att infiltrera dagvattnet. Om det efter sanering bedöms att det inte 
längre finns någon risk för att dagvattnet kan förorenas, kan infiltration vara ett 
alternativ. Ifall föroreningsrisken kvarstår kan dagvattenmagasinen göras täta. 
Rörmagasin är ett exempel på ett tätt magasin. 
 
På Valören 2 föreslås att dagvattnet kan avleds till rörmagasin, som förläggs 
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längs fastighetens yttersidor. Fördelen är att takvattnet fördröjs och avleds på 
utsidan av huset, vilket minskar risken för översvämning och stående vatten på 
innergården. Innergården kan därmed även användas till andra syften än 
dagvatten. Nackdelen är att lösningen påverkar placeringen av huset och att det 
kan vara svårt att få plats med anläggningen inom fastighetsgräns. 
 
Dagvattnet från Valören 2 kan även fördröjas genom att täta 
fördröjningsmagasin anläggs på innergården. Nackdelen är att det planeras 
garage under innergården och dagvattenmagasinet påverkar då tillgängligt 
utrymme. 
 
Det dagvatten som bildas inom planområdet bedöms ha låga föroreningshalter 
och inte vara i behov av rening. Största risken bedöms vara att dagvatten 
förorenas genom att komma i kontakt med befintliga markföroreningar. Då 
dessa planeras att saneras, minskar dock risken för att dagvatten förorenas 
jämfört med idag. 
 
Höjdsättningen av området är viktig för att byggnationen inte ska översvämmas 
vid extrema regn. Enligt Svenskt Vatten bör lägsta golvnivå inte understiga 0,5 
m vid marknivån vid förbindelsepunkt för dagvatten. Vid extrem nederbörd, då 
dagvattnet inte kan omhändertas av dagvattensystemet, måste vattnet kunna 
ledas bort från området via fria avrinningsvägar på ytan, via gatorna. På 
Valören 2 riskerar innergården att bli ett instängt område. För att undvika detta 
behövs en öppning där vattnet kan ta sig ut ytledes. 
 
En översiktlig beräkning har gjorts av dämningsrisken i anslutningspunkterna. 
Utifrån givna förutsättningar bedöms det inte finnas risk för att anslutnings-
punkterna översvämmas vid 20-års regn efter utbyggnad enligt förslag. 
 
Inverkan på miljön 
 

Stadsbild/  
Kulturmiljö 
 
 
 
 
Buller 
 
Mark- 
föroreningar 
 
 
Risk 
 
 
 
 
Dagvatten 
Natur 

Framtida förändringar av kvarteret Valören bör i struktur och gestaltning 
anpassas till platsens visuella och kulturhistoriska värden. Fastigheten bedöms 
till stora delar vara tålig för ändring med undantag för stråken närmast gatulivet 
och Myntverkets byggnad som bedöms i en skala från känslig till hög 
känslighet. 
 
Påverkan på närområdet ur bullersynpunkt antas blir försumbar. 
 
På plankartan reglerar bestämmelse a1 som att startbesked ej får ej ges förrän 
markföroreningar har avhjälpts. 
 
Sammantaget bedöms det inte krävas några skyddsåtgärder för att uppnå 
acceptabla risknivåer inom planområdet, främst beroende på att risken att 
farligt gods släpps ut vid en olycka är låg vid de tåghastigheter som är aktuella. 
 
Planområdet har begränsad möjlighet till fördröjning av dagvatten. 
Gårdarnas utformning har stor inverkan på många faktorer såsom 
boendekvalitet, social hållbarhet och helhetsupplevelse för besökare. Kvaliteten 
på utemiljön kan mätas i begreppet grönytefaktor. En anpassad 
grönytefaktormodell är framtagen för projektet. Högst poäng ges för grönytor 
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på mark, men även träd och grönska på bjälklag, väggar och tak ger poäng, 
samt lokal dagvattenhantering och genomsläppliga hårdgjorda ytor. 

  
 Administrativa frågor 

 
Genomförande - 
tid 
 

Genomförandetiden är 10 år från det att planen har vunnit laga kraft.  
 

Underlag  Utredningar avseende markmiljö, buller, risk, dagvatten, kulturhistoria och 
solstudie utgör planunderlag.  

  

GENOMFÖRANDE 
  
 Organisatoriska frågor 
  
Tidplan  September 2016 

Oktober 2016 
Januari 2017 
Februari 2017 
Mars 2017 

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

  
Genomförande -
tid 

Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vinner laga kraft.  
 

  
Huvudmanna -
skap 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark. 

  
Ansvars -
fördelning 

Exploatören ansvarar för och bekostar samtliga arbeten som ska utföras inom 
kvartersmark.  
 
Exploatören ansvarar för och bekostar eventuell flyttning av vatten-, avlopps-, 
fjärrvärme- och elledningar samt tele/bredbandsledningar inom kvartersmark. 
Exploatörerna ska samråda med ansvarigt bolag inom Eskilstuna energi och 
Miljö AB eller annan ledningsägare som berörs.  
 
Eskilstuna Energi och Miljö AB (EEM AB) ansvarar för anläggande samt drift 
och underhåll av vatten- och avloppsledningar, fjärrvärmeledningar och 
bredband fram till anslutningspunkt.  
 
Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB (EEM Elnät AB) ansvarar för 
anläggande samt drift och underhåll av elledningar fram till anslutningspunkt. 
 
Telia Sonera AB ansvarar för anläggande samt drift och underhåll av 
teleledningar fram till kopplingspunkt.  
 
 
 

  



Eskilstuna kommun   22 (23) 
    
    
    

 
 Fastighetsrättsliga frågor 
  
Berörda 
fastigheter 

Berörda fastigheter är Valören 1 och 2 samt del av Fristaden 1:6.  

  
Fastighets -
bildning 

Planförslaget innebär att mark behöver föras över genom fastighetsreglering 
från Fristaden 1:6 till Valören 1 längs med Kriebesensgatan. 
Fastighetsbildningen ombesörjs och bekostas av exploatören.   
 

Gemensamhets -
anläggningar 

Den fastighetssamverkan som kan behövas regleras genom inrättande av 
gemensamhetsanläggning enligt Anläggningslagen. 
 

Ledningsrätt  Respektive ledningsägare ansöker om och bekostar ledningsrätt för sina 
ledningar och tillhörande anläggning. Exploatören upplåter marken utan 
ersättning. 
 

Ledningsrätt  Det finns ett befintligt utfartsservitut inom fastigheten Valören 1. 
 

 Ekonomiska frågor 
  
Kostnader  Detaljplanen bekostas av exploatören och regleras genom plankostnadsavtal 

mellan exploatören och Eskilstuna kommun.  
 
Exploatören bekostar och utför de byggnader och anläggningar på 
kvartersmark som möjliggörs enligt detaljplanen, samt nya in- och utfarter från 
området och parkeringar.  
 
Exploatören bekostar anslutning av kvarteret till elnät, vatten- och avloppsnät 
samt till fjärrvärmenät enligt gällande taxa.  
 
Exploatören bekostar flytt av befintlig transformatorstation. 
 
Exploatören bekostar och utför ytterligare provtagning samt sanering av 
marken innan bygglov beviljas.  
 
Exploatören bekostar den fastighetsbildning som behövs för att genomföra 
detaljplanen.  

  
 Tekniska frågor 
  
El Planområdet är anslutet till tele-, el-, stadsnät och fjärrvärmenätet.  

Inom planområdet har Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB en befintlig 
transformatorstation med tillhörande kablar. Transformatorstationen måste i 
samband med genomförandet flyttas till nytt E-område. 

  
Vatten och 
avlopp 

Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) är huvudman för vatten- och avloppsnätet 
inom planområdet. Eskilstuna Energi och miljö bedömer att kapaciteten är 
tillräcklig. Ledningar från vilka anslutning kan ske finns vid Smedjegatan.  
 

Fjärrvärme  Planområdet är anslutet till fjärrvärmenätet. 
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Parkering  Parkeringsplatser för bostäderna anordnas på kvartersmark inom respektive 

fastighet. Antal platser för parkering och cykelparkering utgår ifrån gällande 
parkeringsnorm vid bygglovsprövningen. 
Parkering för den nya tingsrätten förutsätts ske på närliggande parkeringar. 
Handikapparkering ska anordnas på kvartersmark inom fastigheten. 

 
Dagvatten  Friytorna inom detaljplanen har en grönytefaktor på 0,5.  

Grönytorna inom kvarteret kan med fördel användas för att fördröja dagvattnet 
som därefter och i övrigt leds in i det befintliga dagvattennätet.  

  
Marksanering  I detaljplanen är bygglov villkorat att markföroreningarna ska vara åtgärdade 

innan startbesked ges.  
 

  
 ARBETSGRUPP 
  
 Arbetet med detaljplanen har bedrivits i projektform. Medverkande tjänstemän 

har varit: 
  
 Ellen Liljencrantz 

Hans Ollman 
Olov Åslund 
Linus Andersson 
Per Haupt 

SBF/Planavdelningen 
KLK/Mark och Exploatering 
SBF/Trafikavdelningen 
SBF/Planavdelningen 
SBF/Utvecklingsenheten 
 

 

  
  
 Stadsbyggnadsförvaltningen 

Planavdelningen 
 
 
 
 

 Anna Ekwall 
Planchef 

Ellen Liljencrantz 
Planarkitekt 

   
   
  
 

 


