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 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. 
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INLEDNING 

  
Planprocessen Detaljplanen är upprättad enligt standardförfarandet PBL (2014:900).  
 
Handlingar 

 

• Plan- och genomförandebeskrivning 

• Plankarta med bestämmelser  

• Fastighetsförteckning 

• Undersökning om betydande miljöpåverkan 
 
Utredningar: 

• Geoteknisk utredning (Tyréns, 2021-09-03)  

• Kulturmiljöanalys (WSP, 2021-03-16) 

• Riskutredning (AFRY, 2021-03-15) 

• Bullerutredning (Tyréns, 2022-03-23) 

• Dagvattenutredning (Sigma civil AB, 2022-05-13) 

• Översiktlig markmiljöundersökning (Structor, 2018-07-06) 
  
Syfte Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av bostäder, äldreboende, 

kontor och lokaler med centrumändamål inom Valpen 3. Tillskottet ska bidra till 
utvecklingen av stadsdelen Väster som en levande och integrerad stadsdel. 
Tillkommande bebyggelse ska anpassas med avseende på kulturmiljön och 
stadsdelens övergripande karaktär.  
 

  
 Plandata 
  
Läge och areal Planområdet ligger i stadsdelen Väster och är ca 3,6 ha stort.  
  
Planområdets 
avgränsning 

Planområdet avgränsas av Eskilstunaån i norr, Stenmansgatan i öst och del av 
Björksgatan i väst. Planområdet innefattar fastigheten Valpen 3 samt del av 
fastigheten Gredby 1:1.  

  
Markägande Fastigheten Valpen 3 är privatägd. Fastigheten Gredby 1:1 ägs av Eskilstuna 

kommun.  
  
 Kommunala ställningstaganden 
  
Översiktsplan Gällande översiktsplan, Översiktsplan 2030, vann laga kraft den 19 oktober 2021. 

Huvudprincipen är att Eskilstuna ska växa genom ny bebyggelse inom befintlig 
struktur. Genom förtätning kan befintlig infrastruktur, service och övriga 
funktioner i staden nyttjas, vilket ger förutsättningar för utveckling av ett 
miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart Eskilstuna. 
 
För stadsdelen Väster är kommunens viljeinriktning fler centrumnära bostäder, en 
mer levande stadsdel och en attraktivare entré till staden. Detaljplanen för Valpen 
3 bedöms vara förenligt med gällande översiktsplan. 

  
Årsplan  I kommunens årsplan för 2022 är fokus fortsatt på att ta fram detaljplaner som 
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bidrar till att klara utbyggnadsbehoven för bostäder, samhällsservice och 
näringslokaler. Projekt som möjliggör för nya och fler jobb ska vara i fokus. 

  
Grönstruktur-
plan 
 
 
 
 
 
 
 
Program för 
Väster 

I kommunens grönplan pekas Åstråket ut som det högst prioriterade rekreativa 
stråket i kommunen. Målet är att skapa ett sammanhängande stråk som ges olika 
utformning och fokus beroende på läget på aktuell sträcka.  
 
Inne i centrum och särskilt inom det centrala Årummet behöver platsbildningar 
och stråk gestaltas med mänskliga möten i fokus och en god trygghetsupplevelse, 
dygnet om och året om. I detaljplaner i anslutning till ån är Åstråket ett begrepp 
som ska beaktas och inte planeras bort. 
 
Planområdet ligger inom avgränsningen för ”Fördjupning av program för Väster”, 
godkänt av Stadsbyggnadsnämnden i december 2011. Syftet med programmet är 
att ha ett samlat dokument med utgångspunkter och riktlinjer för att utveckla 
Väster till en levande, integrerad och hållbar stadsdel som speglar platsens 
industrihistoria. 
 
Kvarteret Valpen pekas i programmet ut som en betydande plats för stadsdelens 
utformning söder om ån. Detta med tanke på anslutningen till Årummet och den 
centrala platsen på Väster. Placeringen längs Årummet erbjuder fina bostadslägen. 
 

 Föreslagen utveckling på Valpen 3 bedöms bidra till att skapa en levande och 
integrerad stadsdel, i linje med program för Väster. 

  
Detaljplan I gällande stadsplan från år 1923 är fastigheten utpekad som industri. 

 
  
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 eller 
kulturmiljövärden berörs. Inga miljökvalitetsnormer överskrids.  
 
Planförslaget bedöms därför inte innebära någon betydande påverkan på miljön. 
En miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL upprättas därför inte. Istället görs en 
enkel konsekvensbedömning, benämnd ”Inverkan på miljön och hälsan”, som 
underlag för politiska ställningstaganden. Denna utvecklas i takt med att 
planprocessen fortskrider.  
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 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

 
När planbestämmelser i plankartan berörs i texten förtydligas kopplingen 
med aktuell bestämmelse inom [ ]. 

  
  

Natur och kultur 
  
Mark och 
vegetation 

Större delen av fastigheten Valpen 3 är hårdgjord och utgörs av parkeringsytor, 
varuintag samt postnords bebyggelse.  Området är relativt plant och det 
förekommer inga större höjdskillnader. 
 
Planförslaget möjliggör för underjordiskt garage inom kvarteret vilket ska byggas 
över med ett planterbart bjälklag [b1]. Jordlagrets tjocklek påverkar 
förutsättningarna för lämpliga trädslag, vegetation och kapaciteten att omhänderta 
dagvatten. 

  
Geotekniska 
förhållanden, 
skredrisk, 
grundläggning 

Marken inom planområdet består till huvudsak av postglacial lera samt sandig 
morän.  
 
Tyréns AB fick i uppdrag att ta fram en geoteknisk utredning (dat. 2021-09-03) för 
området. Nedan ges en sammanfattning av de geotekniska förhållandena: 
 
Byggbarheten inom utredningsområdet bedöms som god och planerad byggnation 
bedöms främst utföras på lera samt ett mindre område på morän. Vid utförd 
undersökning och befintliga markförhållanden förekommer ingen 
stabilitetsproblematik inom utredningsområdet. Marken norr om planerad 
byggnation och Eskilstunaån bör undersökas i nästkommande skede för att 
kontrollera jordprofil och stabilitet mot vattendraget. 
 
Området består generellt av lermäktigheter som varierar mellan 0,5 – 5 m. Inom 
planområdet förekommer inga naturliga slänter. Totalstabiliteten inom 
planområdet bedöms således som god med dagens nivåer och risk för ras, skred 
och erosion bedöms ej föreligga. 
 
Rekommenderad geoteknisk åtgärd för planerad byggnation i flera våningsplan är 
pålning för att undvika sättningsproblematiken. 

  
Markradon 
 
Mark-
föroreningar 

Byggnaderna ska uppföras radonsäkert. 
 
Structor har genomfört en övergripande markmiljöundersökning för berört 
område (dat. 2018-07-06). Syftet med undersökningen är att översiktligt utreda om 
mark eller grundvatten har förorenats av den verksamhet som bedrivits på och 
intill fastighetenen. I syftet ingick även att översiktligt riskbedöma eventuellt 

påträffade föroreningar inför en omställning till känslig markanvändning. Nedan 
ges en sammanfattning av föroreningssituationen: 
 
Fastigheten angränsar till Valpen 2 som är förorenad av klorerade alifater. På 



Eskilstuna kommun   5 (29) 

    
    

    

 

 

Valpen 3 finns en del upplagda fyllnadsmassor där föroreningar påträffats i form 
av PAH-halter, klorerade alifater i grundvatten och halter av kvicksilver och bly. 
Se kartbild nedan. 
 

 
 
För påträffad metall och PAH förorenad fyllning krävs riskreduktion innan 
marken kan ställas om till känslig markanvändning. 
 
Undersökningen visar på förorening i den översta fyllnadsjorden som bör åtgärdas 
i samband med byggnation av bostäder. Föroreningen ligger ytligt och åtgärdas 
bäst med schakt och borttransport i samband med anläggningsentreprenad. 
Avgränsning och avfallsklassning av massor bör utföras innan entreprenad. 
 
Restföroreningar i det djupa grundvattnet av klorerade alifater förekommer. 
Påvisade halter tyder på att det endast utgör risk för spridning till skyddat 
grundvatten. Grundvattnet kommer dock inte vara aktuellt för dricksvattenuttag 
inom överskådlig framtid och ny bebyggelse bedöms inte påverka möjligheter till 
framtida åtgärder då schaktåtgärder på det aktuella djupet inte är aktuellt och 
heller inte påverka spridning av det djupa grundvattnet. 
 
Utöver ovan rekommenderas att tillkommande bebyggelse uppförs radonsäkert. 
Om pålning blir aktuellt ska risker för spridning beaktas. Det är främst spridning 
av ånga utmed pålen till byggnad som kan ske, men det utgör normalt sett ingen 
ökad risk om det finns radonsäkra byggnader. 
 
På plankartan säkerställs markens lämplighet för framtida bebyggelse genom 
administrativ bestämmelse: [Startbesked får inte ges för ändrad 
markanvändning förrän sanering av markföroreningar har kommit till 
stånd.] 

  
Historik 
 
 
 

Kvarteret Valpen hette tidigare Vesslan och var från 1920-talet bebyggt. Just 
fastigheten Valpen 3 bebyggdes aldrig med någon mer omfattande bebyggelse 
utan utgjorde sannolikt uppställningsplats eller upplag. Först när postterminalen 
etablerades under tidigt 1990-tal bebyggdes fastigheten med en större byggnad. 
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Kulturmiljö-
värden 

Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården Eskilstuna (D 5) enligt 
3 kap. 6 § miljöbalken. Riksintresset ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan 
skada kulturmiljön. Riksintressets motivering: Smidesmanufaktur- och industristad 
som speglar många olika utvecklingssteg och de sociala förhållandena från 
medeltiden och 1600-talet fram till tiden efter 1950. 
 
WSP fick i samband med planarbetet i uppdrag att ta fram en kulturmiljöanalys 
(2021-03-16). Utredningen avgränsades till att belysa och identifiera 
förutsättningar samt historiska värden på platsen samt ge råd och 
rekommendationer för hantering av värdena i planprocessen. Slutsatserna från 
utredningen presenteras nedan: 
 
Stadsdelen  
Väster om Eskilstuna innerstad ligger industristadsdelen väster. Väster 
karaktäriseras av öppna och slutna kvarter med en varierad volymverkan, men 
med en relativt låg byggnadshöjd. Fastigheterna ligger placerade likt ett rutnät med 
Kungsgatan som central kommunikationsväg och tvärgator ut från denna, gatorna 
är generellt raka. Kvarteren är stora, ungefär dubbelt så stora som innerstadens 
kvarter och ytorna är överlag hårdgjorda.  
 
Bebyggelsen har en tydlig industrikaraktär med ett varierat uttryck. Tegel är 
dominerande fasadmaterial, men även plåt och puts förekommer. Volymerna i 
stadsdelen är såväl stora som små, med en stor variation, gemensamt är att 
bebyggelsen är relativt låg i en till två våningar med flacka eller platta tak. Marken 
närmast ån är obebyggd och utgörs idag av ett parkliknande stråk. Väster visar inte 
upp någon enad eller samlad stadsfront mot ån, utan byggnaderna ligger på ett 
behörigt avstånd. 
 

  

  
Exempel på bärande egenskaper, uttryck och karaktärsdrag inom Väster.  

 
Kvarteret 
Valpen 3 utgör inte i sig ett utpekat uttryck men är en del av helhetsmiljön på 
Väster. Bebyggelsen på fastigheten är relativt ung, och har vissa kulturhistoriska 
värden, främst genom sin gestaltningsmässiga anpassning till den kringliggande 
industrimiljön.  
 
Den angränsande kulturmiljön och stadsdelen som helhet ställer dock stora krav 
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på en eventuell exploatering. Det är viktigt att det även fortsättningsvis går att 
avläsa Västers historia och industriella karaktär.  
 

 
Befintlig byggnad på Valpen 3, uppförd i en till två våningar. 

Siktlinjestudie  
För att undersöka den visuella påverkan av bebyggelseförslaget, har en 
siktlinjestudie (dat. 2022-05-13) tagits fram. Utöver föreslagen bebyggelse har 
siktlinjerna kompletterats med framtida bebyggelse enligt detaljplanen Väduren 18 
och 20 (laga kraft 2020-10-14) samt föreslagen ny bebyggelse för Vikingen 15 
(granskningsskede). Den nya exploateringen har studerats utifrån viktiga vyer från 
Årummet, innerstan och Munktellområdet.  
 

 
Översiktlig karta siktlinjestudie. Illustration: Kjellander Sjöberg och Urbio 
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Siktlinje 2. Vy från Västra Storgatan. Illustration: Kjellander Sjöberg och Urbio 

 
Siktlinje 3b. Vy från Munktellbadet, vid Holger Lindmarks plats. Planerad bebyggelse på 

Vikingen 15 är inlagd i modellen för att visa på mötet med den tillkommande bebyggelsen på 

Valpen 3. Illustration: Kjellander Sjöberg och Urbio 

 
Siktlinje 6. Vy från Kungsgatan, sett inifrån stan. I vyn syns även planerad bebyggelse på 

Väduren 20 (Planerad byggnad). Illustration: Kjellander Sjöberg och Urbio 
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Vy från Stenmansgatan. Bild ej från siktlinjeanalysen. Illustration: Kjellander Sjöberg och 

Urbio 

Den föreslagna bebyggelsen kommer innebära att vissa utpekade vyer i staden 
påverkas. Överlag bedöms den nya bebyggelsen hålla en skala som är anpassad 
efter stadsbilden i Väster, med undantag för den högre bebyggelsen i 
planområdets östra hörn. Framför allt är det vyer vid 
vattenrummet/Munktellområdet samt det lokala stadsrummet som påverkas.  
 
Under stora delar av året kommer vegetationen intill Valpen bidra till att möta 
skalan på den nya bebyggelsen. Likaså bidrar vegetation vid Åstråket att 
bebyggelsen inte blir lika framträdande i årummet.  
 
I vyer från innerstaden bedöms den tillkommande bebyggelsen inte bli 
dominerande i stadsbilden. Bedömningen är att läsbarheten av den historiska 
miljön fortsatt finns kvar, trots att vissa vyer påverkas negativt i detta avseende. 
Påverkan på vissa vyer i stadsrummet bedöms inte leda till att riksintresset i sin 
helhet påtagligt skadas.  En konsekvensbedömning av förslaget kommer tas fram 
parallellt med samråd och slutsatserna kommer redovisas till 
granskningshandlingarna. 

  
Fornlämning Inga kända fornlämningar finns inom eller i anslutning till planområdet.  
  
 Bebyggelseområden 
  
Bostäder På Valpen 3 finns en byggnad som idag inrymmer Postnords lokaler. Byggnaden 

planeras rivas för att möjliggöra ny exploatering. Markanvändningen kommer att 
ändras från industriändamål till bostadsändamål, vilket innebär en effektivare 
markanvändning. Detaljplanen möjliggör för en central förtätning på redan 
ianspråktagen mark. Den nya exploateringen kan utnyttja befintlig service och 
infrastruktur. 
 
Föreslagen detaljplan möjliggör bostäder [B] i form av flerbostadshus. På en 
begränsad yta möjliggörs även för radhusbebyggelse [f3] vilket är en ny 
bostadstypologi i stadsdelen.  
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Exakt antal bostäder som tillskapas inom planområdet beror på den framtida 
fördelningen mellan de olika användningsområdena som medges inom 
detaljplanen.  

  
Verksamheter Valpen 3 inryms i dagsläget av postnords verksamhet. Föreslagen detaljplan 

möjliggör för kontor, centrumverksamhet och hotell [K, C].  
 
En utgångpunkt i fördjupning av program för Väster är att stadsdelen ska vara 
levande genom att bland annat skapa en variation av bostadsformer och 
verksamheter. Bottenvåningar i strategiska lägen ska hållas tillgängliga för 
verksamheter av publik karaktär.  
 
För att säkerställa att detta värde efterlevs införs [s1] på plankartan  
bostäder får inte inrymmas i bottenplan. Planbestämmelsen säkrar annan användning 

än bostäder i strategiska lägen och motiveras av ställningstagande i fördjupning av 
program för Väster. 

  
Placering, 
utformning, 
fasad, 
byggnads-
teknik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

För att bidra till att stärka Västers befintliga karaktär samt säkerställa och tillvarata 
befintliga kulturmiljövärden är gestaltningen, byggnadsvolymer och deras 
placering inom planområdet av stor vikt. Utformningen av den tillkommande 
bebyggelsen säkerställs genom begränsningar i utbredning samt 
utformningsbestämmelser. Formspråk ska anpassas till omgivningen och dess 
kulturvärden.  
 
Placering/struktur 
Den tillkommande bebyggelsen på Valpen 3 är uppdelad i tre kvarter och varierar 
i volym, höjd och placering. Utformningen bygger vidare på ett öppet och slutet 
mönster med tydliga släpp i och mellan kvarteren. Känslan av att bebyggelsen inte 
alltid är ordnad och strukturerad, utan upplevs ”gyttrig” återspeglas i den 
tillkommande exploateringen. 
 

 
Illustrationsplan för Valpen 3. Illustration: Urbio och Kjellander Sjöberg   
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Ett viktigt uttryck för stadsdelen Väster är att kvarteren är byggda enligt både ett 
slutet och öppet mönster. Framtagen kulturmiljöutredning belyser det 
karaktärsdraget och rekommenderar även att ny bostadsbebyggelse inte bör 
uppföras som en mur mot Årummet.   
 
För att säkerställa detta i den tillkommande bebyggelsen finns en planbestämmelse 
som medger att [Kvarteren inte får slutas. Minst 2 utrymmen där avståndet 
är minst 8 m ska finnas. Fasad mot Årummet får inte slutas]. 
Planbestämmelserna syftar till att säkerställa att kvarteren bryts upp men låser inte 
dess exakta placering.  
 
För bebyggelsen längs med Årummet regleras även att portik ska finnas [p1]. 
Planbestämmelsen motiveras med hänseende till kulturmiljöutredningens 
rekommendation om att bryta upp volymerna mot Årummet och minska 
upplevelsen av en front/mur. 
 
Mellanrummen i form av släpp och portiker bidrar, utöver 
kulturmiljöperspektivet, även till att skapa utblickar, solinsläpp och kopplingar 
mellan kvarteren. Det är dock viktigt att kvarterens öppningar/gränser gestaltas så 
de upplevs privata genom nivåskillnad, planering, staket eller dylikt. Gårdarna ska 
upplevas privata och vara en trygg plats för de boende.    
 
Genom en begränsning i markens bebyggande i form av prick- och korsmark 
säkerställs att byggnadskroppar placeras i gräns mot förgårdsmark och/eller 
allmän plats.   
 

 
Längdsektion Valpen 3. Illustration: Urbio och Kjellander Sjöberg   
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Längdsektion Valpen 3. Illustration: Urbio och Kjellander Sjöberg   

Byggnadernas höjd  
Programmet för Väster anger som riktlinje att ”bebyggelsen inom kvarteren ska ha 
olika uttryck samt bestå av en blandning av små och stora volymer och olika 

hushöjder”. Det framgår även att tillskott av ny bebyggelse generellt kan uppföras 
i 2 till 6 våningar och att höjder mot 8 våningar kan utredas i lämpliga lägen. 
 
Detaljplanen möjliggör för en variation i byggnadshöjd i syfte att återspegla 
Västers brokighet. Generellt möjliggör bebyggelseförslaget för ett våningsantal 
mellan 3–6 våningar. Detta regleras genom [nockhöjd] i plankartan.  
 

 
Flygvy Valpen 3. Illustration: Urbio och Kjellander Sjöberg   
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Stadssiluett. Illustration: Kjellander Sjöberg och Urbio 
 
Bebyggelsen närmast Årummet är tydligt reglerad med en högsta nockhöjd för att 
säkerställa en nedtrappning i linje med genomförd kulturmiljöanalys. Inne i 
kvarteret finns en större flexibilitet kring hur bebyggelsen placeras. Större volymer 
bör dock placeras centralt på fastigheten med hänsyn till kulturmiljön. Variation i 
byggnadshöjd mellan volymerna säkerställs genom regleringar vad gäller nockhöjd 
och exploateringsgrad [nockhöjd] [e]. Exploateringsgraden säkerställer att den 
satta nockhöjden inte kan uppnås inom hela egenskapsområdet vilket bedöms 
bidra till en variation i volymverkan och en känsla av brokighet.  

 
I anslutning till Stenmansgatan och bron över till Munktellsområdet möjliggör 
detaljplanen för en högre bebyggelse. Den högre bebyggelsen regleras med en 
högsta totalhöjd. Den högre byggnadshöjden motiveras med planområdets direkta 
läge invid bron över till Munktell och bidrar till att tydliggöra platsen och bildar ett 
landmärke. Platsen är en tydlig nod och korsningspunkt som binder samman 
stadsdelarna.  
 
Planen möjliggör för en bred användning av byggnaden men reglerar så att 
bostäder inte får inrymmas i bottenplan [s1]. På så vis fylls byggnaden med flera 
funktioner som kommer många till del vilket motiverar att byggnaden tillåts ta 
plats. Den högre byggnaden bidrar till en högre densitet vilket medför fler 
människor i rörelse inom området. 
 

 
Förslag på programmering av den högre bebyggelsen. Planen möjliggör en bred användning men reglerar 
att bottenvåningen inte får inrymma bostäder. Illustration:  Kjellander Sjöberg   
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Formspråk/gestaltningsprinciper 
Inom Väster återfinns ett varierande formspråk med omväxlande 
industribebyggelse. Idag dominerar röda, ljusgula eller rosa fasader bebyggelsen 
söder om ån. Tegel är mest förekommande men även puts- och plåtfasader 
återfinns i det befintliga beståndet. Anslutande fastigheter domineras av rödbruna 
tegelfasader. Bebyggelsen på Väster är relativt tät med tillbyggnader från olika 
tider som upplevs livfull och aktiv. 
 
Fasadmaterial för tillkommande bebyggelse på Valpen 3 bör utföras med 
anknytning till platsen där bärande karaktärsdrag för området återanvänds i 
gestaltningen. Ett viktigt karaktärsdrag som ska återspeglas i den tillkommande 
bebyggelsen är Västers brokighet. Ny bebyggelse ska ges en variation i 
fasaduttryck vad gäller såväl material som färg. 
 
För att säkerställa en variation i fasaduttryck införs två utformningsbestämmelser 
på plankartan [f1] [f2]:   
Huvudbyggnad ska delas in i tre eller flera volymer som åtskiljs genom 
fasadmaterial och/eller färg 
 
Huvudbyggnad ska delas in i fyra eller flera volymer som åtskiljs genom 
fasadmaterial och/eller färg 
 
 

 
Variation i fasaduttryck i syfte att bidra till Västers brokighet och livfulla fasader. Illustration visar på 
möjlig utformning. Illustration: Kjellander Sjöberg 

 
Fasadmaterial regleras inte i plankartan. Material med kopplingar till den 
industriella karaktären så som bland annat tegel, korrugerad plåt, trä, puts ska 
återspeglas i det nya beståndet. Inslag av nya material och kulörer, som inte 
återfinns på Väster idag, ses som ett positivt tillskott. Färgskalan kan variera men 
ska harmonisera med sin omgivning och övrig bebyggelse.  
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Förslag på materialpalett. Illustration: Kjellander Sjöberg 

 

 
Förslag på materialpalett. Illustration: Kjellander Sjöberg 
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Förslag på materialpalett. Illustration: Kjellander Sjöberg 

 

 
Förslag på materialpalett. Illustration: Kjellander Sjöberg 

 
Den högre bebyggelsen i anslutning till brofästet ska i form och skala ha ett eget 
gestaltningsmässigt uttryck. För att motivera ett högt hus på platsen är kraven på 
arkitektoniska kvaliteter höga. Utformningen av den höga byggnaden ska följa 
Eskilstuna kommuns guide för höga hus. I stora drag innebär det att ett högt hus 
ska (i sin utformning och gestaltning) delas in i tre delar vilket omfattar: 
bottenvåningen, där höghuset möter stadslivet; mittdelen, där höghuset utgör 
en del av stadsrummet; samt kronan som är den delen som blir en del av 
stadssiluetten. Bottenvåningen ska vara aktiv och möjliggöra för offentliga lokaler, 
vilket regleras på plankartan. Bottenvåningens fasad bör utformas och gestaltas 
omsorgsfullt utifrån en mänsklig skala.  
 
För att säkerställa värdena som beskrivs i guide för höga hus efterlevs regleras 
byggnaden med [f6]: Byggnad särskiljs från övrig bebyggelse genom material 
och/eller kulör samt ska i sin utformning delas in i tre vertikala partier 

 
Bebyggelsen ska, trots sin högre höjd, ges ett lugnt och lätt intryck. Bestämmelse 
om att fasad ska utformas i ljus kulör återfinns på plankarta [f4].  
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Den högre bebyggelsen ska uppföras i ljus kulör. Bebyggelsen ska hålla hög arkitektonisk kvalitet. 
Bottenvåningen utformas publik. Illustration visar på möjlig utformning av den högre bebyggelsen. 
Illustration: Kjellander Sjöberg 

 
För att möta Västers restriktiva gestaltning med avskalade fasader och 
kulturmiljöutredningens rekommendation om att ”undvika typiska karaktärsdrag 
för bostadsbebyggelse” finns en generell utformningsbestämmelse som anger 
[Balkong ska vara indragen i fasad. Gäller för fasader som vänder sig mot 
ån och allmän gata]    
 
Solstudie 
En solstudie har tagits fram i syfte att säkerställa att husen får direkt solljus och 
därmed god tillgång av dagsljus. Bedömningen är att planförslaget får god tillgång 
till dagsljus. Den nya bebyggelsen påverkar inte befintlig eller planerad bebyggelse 
på grannfastigheterna. 
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Solstudie 21 juni: Kjellander Sjöberg 

  
Service och 
verksamheter 

Planområdet ligger i ett centralt läge med god tillgång till offentlig och 
kommersiell service.  
 
Planen möjliggör för centrumverksamheter samt kontor och Äldrevård [D, K, C].  
De olika användningarna i området skapar förutsättningar för en levande stadsdel 
som integrerar lokaler och arbetsplatser med bostäderna. Detta bedöms gå i linje 
med intentionerna som presenteras i fördjupning av program för Väster (2011).  

  
Barn-
perspektivet 

Området går från ett industrikvarter till ett bostadsområde vilket innebär att fler 
barn kommer röra sig på platsen och inom stadsdelen. 
 
In- och utfarter till parkeringsgarage är tänkta att placeras i nära anslutning till 
Björksgatan för att undvika onödig trafik inne i kvarteren. Ambitionen är att 
gatornas utformning inne i kvarten ska uppmuntra till låga hastigheter och flöden 
vilket ses som positivt ur ett barnperspektiv. Längs med Björksgatan planeras det 
för en gång- och cykelbana på den östra sidan för att skapa trygga kopplingar till 
och från området.  
 
Lek och rekreationsmöjligheter finns i nära anslutning av planområdet, inom 
gångavstånd.   

  
Tillgänglighet Byggnader och lägenheter ska utformas enligt gällande bestämmelser och lagkrav 

för tillgänglighet. 
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 Friytor 
  
Lek och 
rekreation 

Innegårdar möjliggörs för varje kvarter och varierar i areal mellan 1000–2800 kvm. 
Totalt uppgår cirka 6000 kvm till friyta för boende inom området.  
 
I nära anslutning finns Åstråket och Rothoffsparken som erbjuder 
rekreationsmöjligheter i form av mötesplatser, grönytor och lekplatser.  

  
Naturmiljö Inom planområdet, på den allmänna platsen, passerar Åstråket. Stråket är en viktig 

tillgång för Eskilstuna med många kvaliteter. Inriktningen är att den södra sidan 
av Åstråket ska vara det naturliga, gröna stråket. Det blir därför viktigt att bevara 
och tillföra nya gröna kvaliteter på platsen. 
 
Del av Åstråket ingår i planområdet och innehar naturvärdesklass 3.  
De huvudsakliga naturvärdena finns längs med strandlinjen, där det växer en 
remsa med klibbal och knäckepil med underväxt av lövsly och diverse buskar.  
Området planläggs som [PARK] och bedöms inte påverkas negativt av 
tillkommande bebyggelse inom Valpen 3.  

  
 Vattenområden 
  
Vatten-
områden 

Den del av Eskilstunaån som ingår i planområdet planläggs som vattenområde 
[W]. 
 
Inom planområdet möjliggörs även för allmän brygga i två lägen [W1]. I det 
centrala läget finns det redan idag en mindre brygga, som är relativt otillgänglig för 
allmänheten. Detaljplanen möjliggör en vidareutveckling av den befintliga bryggan 
i syfte att skapa vattenkontakt och en mötesplats i det offentliga rummet. Den 
västra bryggan är en förlängning av Björksgatan och kopplingen ned till Åstråket. 

  
Strandskydd Planområdet omfattas av strandskydd enligt 7 kap, 13 och 14 § miljöbalken. När 

befintlig detaljplan upphävs träder automatiskt strandskydd i kraft, varpå 
strandskyddet kommer behöva upphävas inom planområdet. Enligt miljöbalkens 
7 kapitel 18§ C motiveras upphävande av att området redan har tagits i anspråk på 
ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. Kvarteret har 
tidigare använts för industriändamål och varit inhägnat och ej tillgängligt för 
allmänheten.  Bestämmelse om upphävande av strandskydd för hela planområdet 
exklusive W-området återfinns i plankarta. 
 
Planförslaget innebär till skillnad från tidigare att kvarteret delvis kommer öppnas 
upp mot Årummet. Allmänhetens tillträde säkras genom Åstråket som planläggs 
som allmän platsmark.  

  
 Gator och trafik 
  
Gatunät och 
trafik 

Planområdet ansluter till Björksgatan i väster och Stenmansgatan i öster.  
Björksgatan ska ses som huvudgata för biltrafik in i det nya området. Genom 
området planeras för nya allmänna gator. Infart till det underjordiska garaget sker 
via de nya lokalgatorna och placeras för att undvika onödig trafik inne i området.   
 
Sektionerna inne i området är relativt smala och ska genom sin utformning 
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säkerställa låga flöden och hastigheter i området. Ambitionen är att skapa 
lågfartsgator inne i området som tryggar oskyddade trafikanter och ger gatan en 
mer mänsklig skala. 
 

  
Gatusektioner Valpen 3. Skiss: Kjellander Sjöberg och Urbio 

 

 
Sektion A: Förslag på ny sektion för Björksgatan. Sektionen är bred och möjliggör för ett attraktivt 
gaturum med ett grönt stråk intill den nya exploateringen på Valpen 3  
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Sektion C: Förslag på sektion för ny lokalgata inom Valpen 3. Skiss: Kjellander Sjöberg och Urbio  

 

 
Sektion D: Förslag på sektion för ny lokalgata inom Valpen 3. Skiss: Kjellander Sjöberg och Urbio  

Björksgatans sektion är idag bred och överdimensionerad för biltrafik och saknar 
gång- och cykelkopplingar. Gatan föreslås byggas om i takt med att detaljplanen 
realiseras och i och med det få en mer stadsmässig karaktär. Föreslagen sektion 
ger utrymme för angöring, gröna stråk samt gång- och cykelkopplingar. 
 
Rundkörning möjliggörs längs med fasaderna vid Årummet, på den så kallade 
Kajen i syfte att klara krav på angöring, avfallshantering och in- och utlastning. 
Genom sin utformning ska Kajen inte uppmuntra till mer motorburen trafik än 
nödvändigt. Biltrafiken ska vara underordnad gångtrafikanter.  
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Trafikrörelser som möjliggörs inom området. Illustration: Urbio 

  
Gång- och 
cykelvägar 

Huvudcykelstråk finns längs med Kungsgatan och längs med Åstråket. I samband 
med genomförandet av denna detaljplan planeras för en gång- och cykelbana längs 
med Björksgatan, på den östra sidan intill den nya bebyggelsen på Valpen 3. Detta 
bidrar till att stärka gång- och cykelkopplingen i området. I förlängningen av 
Björksgatan fortsätter gång- och cykelbanan ned till Åstråket. Även mellan 
kvarteren ned mot Åstråket skapas en koppling som ska bidra till att området 
upplevs genomsläppligt och tillgängligt. 

 
Sektion B: Gång- och cykelkoppling ned mot Åstråket. Förlängning av Björksgatan. Illustration: Urbio 

 
Inom området sker cykling i blandtrafik. Detta motiveras med att gatorna 
utformas som lågfartsgator. 
 
Parallellt med Åstråket längs med fasaderna planeras för ett stråk som kopplar an 
till de verksamheter som möjliggörs i bottenvåningarna. Detta stråk, som i detta 
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dokument benämns Kajen, förläggs på kvartersmark och är mellan 10–12 m brett. 
Kajens ska genom sin utformning uppmuntra till vistelse och koppla an till 
parkrummet intill ån.  
 

 
Typsektion ”Kajen” som förläggs på kvartersmark. Illustration: Urbio 

 

  
Planerad sektion och planutsnitt av ”Kajen”. Illustration: Kjellander Sjöberg.  

  
Kollektivtrafik Busshållplatser finns ca 200 m från kvarteret. Det planeras inte för några 

förändringar i linjetrafiken i samband med genomförandet. 
  
Parkering Parkering ska lösas på kvartersmark. Antal platser för parkering och 

cykelparkering utgår ifrån gällande parkeringstal vid planens antagande. 
Planområdet klassificeras som stadstyp A utifrån de kriterier som lyfts fram i 
Parkeringstal för ett Eskilstuna i förändring (2016). 
 
Detaljplanen möjliggör för flera olika användningar vilket innebär att 
parkeringsbehovet varierar beroende på hur fördelningen blir i 
genomförandeskedet. Parkeringsbehovet har beräknats utifrån en möjlig 
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programmering av området och landar på ett behov om ca 250 bilparkeringar och 
1300 cykelparkeringar. Marginal finns om exploateringen kommer utgöras av fler 
bostäder än vad som räknats på.  
 
Justeringar av bilparkeringstalet kan justeras i bygglovsskedet och påverkas av 
vilka åtgärder för hållbart resande som vidtas som kompensation för ett ändrat 
parkeringstal. Exempel på aktuella åtgärder kan vara bilpool, förbättrade 
cykelfaciliteter etc. 
 
Parkering löses inom fastigheten genom underjordiskt garage [P1].  In- och utfart 
sker via de nya lokalgatorna i området. Viss yta tas i anspråk för förråd- och 
teknikutrymme. Parkeringsgaragets tänkta utbredning innebär att garage kommer 
att behöva byggas under allmän plats (gata). För att möjliggöra det regleras berört 
område med [(P2)] Underjordiskt garage får anordnas under allmän 
platsmark 
 
Korttidsparkering och angöring/lastplatser möjliggörs på lokalgatorna i området 
samt på kvartersmarken längs med Årummet, den så kallade Kajen.  
 
Området planeras byggas ut i etapper under en längre tidsperiod. Parkeringstalet 
kan därför komma att se annorlunda ut under en begränsad tid beroende på hur 
framtida etappindelningen kommer att se ut. 
 
Platser för rörelsehindrade möjliggörs i garage och på gård för att möta gällande 
krav om maxavstånd på 25 m från tillgänglig entré. För att möjliggöra att dessa 
kan läggas i garaget ska förbindelsevägar mellan entréer och garaget utformas 
tillgängliga.  

  
 Störningar 
  
Buller  Tyréns har fått i uppdrag att ta fram en bullerutredning för det aktuella området 

(dat. 2022-03-23). Uppdraget innefattade att genomföra en bullerutredning som 
inkluderar buller från väg- och spårtrafik samt identifiera och karakterisera 
bullerkällor från närliggande industriverksamheter. 
 
Bullersituationen har beräknats för nuläge och framtidsscenario (prognos år 2040) 
för planerad bebyggelse inom detaljplanområdet. Resultaten visar att de två västra 
kvarteren klarar gällande riktvärden för trafik och externt industribuller, vilket 
innebär att bostädernas planlösningar kan utformas fritt i dessa kvarter.  
 
För det östra kvarteret och de byggnader som ligger närmast Willys identifierades 
överskridande nivåer med avseende på industribuller, dag och kvällstid.  
 
Rekommendation enligt utredningen: 

• Eftersom det inte finns riktvärden för buller utomhus vid fasad för 
kontor/handel rekommenderas att kontor- och handelsverksamheter 
orienteras på den bullerutsatta sidan av kvarter C och bostäder orienteras 
mot bullerdämpad sidan. 

 

• Om det ändå önskas att bostäder placeras där vi har överskridande nivåer 
så måste bostädernas planlösningar tas fram med hänsyn till buller (vara 
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genomgående med hälften av bostadsrummen orienterade mot en 
bullerdämpad sida)  

 

 
Beräknade ekvivalentnivåer från väg-och spårtrafik (år 2040) 
 

  
Industribuller. Till vänster i bild: dagtid. Till höger i bild: kvällstid.  

För att klara gällande riktvärden för buller regleras berörda byggnader med [m1] 
I lägenheter större än 35 kvm ska sovrum och minst hälften av rummen 
placeras mot tyst sida av byggnaden.  

  
Risker Värmeverket och Gjuteribolaget är de två (2) verksamheter som bedöms innebära 

den största risken för störningar i tillkommande bebyggelse, bägge två (2) är 
tillståndspliktiga och har gällande tillstånd för sina verksamheter.  
 
En riskutredning har tagits fram i samband med planarbetet (AFRY dat. 21-03-
15). Slutsatserna i riskutredningen presenteras nedan: 
 
Baserat på de två verksamheternas slag samt deras hantering av farliga ämnen 
bedöms risken för dödsfall inom aktuellt planområde till följd av olyckor inom 
verksamheterna vara försumbar. Avsaknad av betydande mängder massexplosiva 
ämnen, brandfarliga gaser och giftiga gaser inom verksamheterna samt det 
förhållandevis långa avståndet till aktuellt planområde ligger till grund för denna 
bedömning. 
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Eftersom risken för dödsfall inom aktuellt planområde till följd av olyckor inom 
verksamheterna bedöms vara försumbar så är det inte motiverat att föreslå några 
riskreducerande åtgärder för att begränsa riskerna inom planområdet.   
 

  
 Teknisk försörjning 
  
Vatten och 
avlopp 
 
 
 
 
 
 
 
Brandvatten 

Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten, spillvatten 
och dagvatten. Befintliga VA-ledningar ligger längs med Åstråket och utmed 
Björksgatan. Tillkommande bebyggelse anpassas till ledningarnas befintliga läge. 
Berörda ledningar förläggs med ett u-område i plankartan[u].  
 
Inom planområdet, på fastigheten Gredby 1:1, ligger en befintlig pumpstation, 
som säkerställs genom planbestämmelse [E2]. Minsta avstånd mellan 
pumpstationen och tillkommande bebyggelse är cirka 25 meter.    
 
Släckvattnet tas från brandpostnätet. Området behöver kompletteras med 

brandposter.  I bostadsområden med flerbostadshus finns högre krav på 

brandvattenförsörjning och brandposter ska placeras med högst 200 meter 

avstånd från varandra. 
  
El, tele, 
bredband och 
värme 

Befintlig elledning (lågspänning) som är dragen genom fastigheten flyttas till 
befintlig gång- och cykelbana i samband med genomförandet. Inom planområdet 
planläggs det för en transformatorstation [E1]. 

  
Avfall Avfallshanteringen ska ske på fastighetsmark och följa ESEM:s gällande riktlinjer. 

 
Hämtning av avfall sker genom kärl i byggnad vilka dras ut till avfallsfordon, 
ESEM:s avståndskrav anger att det maximala avståndet från miljörum till avfallsbil 
är 30 m. 

  
Dagvatten Enligt jordartskartan består marken av postglacial lera, vilket medför att naturlig 

infiltration av dagvatten är begränsad. Dagvatten ska omhändertas och fördröjas 
lokalt innan vattnet leds vidare mot Eskilstunaån. 
 
Fördröjningskravet är att det inte ska avrinna mer dagvatten från 
detaljplaneområdet vid ett 20-års regn. Utformningen av området ska klara ett 
100-års regn utan att skador inträffar. 
 
Sigma Civil AB har tagit fram en dagvattenutredning för aktuellt område (dat. 22-
05-13). Syftet med dagvattenutredningen är att visa på hur dagvattnet kan hanteras 
inom planområdet och redovisa lämpliga alternativa lösningar för hanteringen 
som följer krav på rening och fördröjning enligt kommunens dagvattenpolicy.  
 
Enligt Scalgo:s översvämningskartering löper planområdet risk att översvämmas 
vid skyfall. Skyfall föreslås hanteras genom en god höjdsättning av området. För 
att få en god skyfallshantering är det av stor vikt att nya byggnader placeras högt 
och asfalterade ytor och grönytor placeras lågt. Instängda områden bör undvikas. 
 
Inga krav finns gällande lägsta nivå för övriga funktioner i området såsom 
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lokalgator. Dessa gator måste dock höjdsättas på ett sådant sätt att de kan fungera 
som sekundära avrinningsvägar vid kraftiga skyfall.  
 
Bedömningen från dagvattenutredningen är att exploateringen inte förväntas 
försvåra möjligheterna att nå miljökvalitetsnormerna för recipienten. Efter 
exploatering, och med föreslagna dagvattenåtgärder, kommer samtliga 
föroreningshalter att underskrida riktvärdena.  
 
Föreslaget till systemlösning för dagvattenhantering omfattar på kvartersmark av 
upphöjda växtbäddar längs med fasaden och gröna tak på lägre liggande takytor 
samt att på planområdets innergårdar utformas som gröna gårdar med nedsänkta 
växtbäddar. Dagvatten från takytor omhändertas i växtbäddar/ytor. Specifika 
dagvattenlösningar regleras inte i detaljplanen.  

 
 

GENOMFÖRANDE 
  
 Organisatoriska frågor 
  
Tidplan Juni 2022 

Kvartal 1 2023 
Kvartal 2 2023 
Kvartal 2 2023 

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

  
Genom-
förandetid 

Genomförandetiden är 5 år från den dagen detaljplanen får laga kraft.  

  
Huvudmanna-
skap 

Detaljplanen anger att kommunen är huvudman för allmän platsmark. Det 
innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad samt framtida drift och underhåll 
av allmän plats inom detaljplaneområdet. 

  
Ansvars-
fördelning 

Kommunen ansvarar för projektering, utbyggnad och framtida drift och underhåll 
av allmän platsmark inom planområdet. Exploatören åtar sig att ta del av 
kostnaden som krävs för utbyggnad av allmän platsmark. Kostnaderna regleras i 
exploateringsavtalet.  
 
Exploatören ansvarar för och bekostar samtliga arbeten som ska utföras inom 
kvartersmark. Detta gäller även återställande av eventuella skador på intilliggande 
fastigheter vilka orsakats av arbetet inom kvartersmarken. 
 
Eskilstuna Energi och Miljö AB (EEM AB) ansvarar för anläggande samt drift 
och underhåll av vatten- och avloppsledningar, brandposter, 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. 

  
Exploaterings-
avtal 

Ett exploateringsavtal, vilket reglerar ansvaret gällande kostnader och 
genomförandet av detaljplanen, ska upprättas mellan kommunen och exploatören. 
Avtalet ska vara undertecknat innan detaljplanen antas.  
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Exploateringsavtalet reglerar bland annat att kommunen ansvarar för utbyggnad 
av gata inom planområdet och att exploatören bekostar utbyggnaden. 

  
 Fastighetsrättsliga frågor 
  
Berörda 
fastigheter 

Berörda fastigheter är Valpen 3 samt del av Gredby 1:1. 

  
Fastighets-
bildning 

Exploatören ansöker om bildande och ombildande av fastigheter inom enskild 
kvartersmark samt bekostar nödvändig fastighetsbildning. Kvarteret kan delas upp 
i flera fastigheter. 
 
Kommunen ansöker om och exploatören bekostar all fastighetsreglering gällande 
allmänplatsmark. Exploatören överlåter utan ersättning den mark som i 
detaljplanen planerats som allmänplatsmark och område för 
transformatorstation/teknisk anläggning. 

  
Gemensamhet
sanläggningar 

Det kan bli aktuellt med gemensamhetsanläggning(ar) inom planområdet. 
Ansökan sker till Lantmäteriet.  

  
Ledningsrätt Allmänna ledningar inom området får vid behov och efter ansökan av respektive 

ledningsägare säkerställas med ledningsrätt. 
  
Servitut Valpen 3 belastas av befintliga servitut, vilka säkerställs i detaljplanen [u]. 
  

 
 Ekonomiska frågor 
  
Kostnader Detaljplanen bekostas av exploatören vilket regleras genom plankostnadsavtal 

mellan exploatören och Eskilstuna kommun. 
 
Exploatören bekostar och utför de byggnader och anläggningar på kvartersmark 
som möjliggörs enligt detaljplanen. 
 
Exploatören bekostar flytt av befintliga ledningar. Exploatören bekostar även 
anläggande av de brandposter som behövs inom planområdet. 
 
Exploatören bekostar anslutning av kvarteret till elnät, vatten- och avloppsnät 
samt till fjärrvärmenät enligt gällande taxa. 
 
Exploatören bekostar den fastighetsbildning som behövs för att genomföra 
detaljplanen. 
 
Exploatören bekostar all projektering av allmän platsmark inom detaljplanen som 
krävs för detaljplanens genomförande. Anläggandet av allmän plats på 
Björksgatan fördelas mellan kommunen och exploatören. Anläggandet av alla 
andra tillkommande allmänna gator som krävs för detaljplanens genomförande 
bekostas helt av exploatören. Närmare reglering av exploatörens ekonomiska 
ansvar för projektering, utförande och besiktning av allmän platsmark och andra 
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 åtgärder sker i exploateringsavtalet.  
 
I takt med att detaljplanens realisering kommer Eskilstuna kommun genomföra 
förbättringsåtgärder längs med Åstråket, vilket innefattar parkområdet framför 
Valpen 3. Upprustningen kommer bekostas av allmänna medel.  

  
 Tekniska frågor 
  
El Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB är huvudman för ledningsnätet i området.  
  
Vatten och 
avlopp 

Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för VA. Huvudledning 
för vatten- och avlopp ligger parallellt med Åstråket. Ledningar finns även längs 
med Björksgatan som delvis ligger inom Valpen 3. För dessa ledningar finns ett 
servitut från 1991.  

  
Fjärrvärme Befintlig fastighet är ansluten till fjärrvärmenätet. Eskilstuna Energi och Miljö är 

huvudman för ledningsnätet i området. 
  
Parkering Exploatören ansvarar för att anordna parkeringsplatser inom kvartersmark för 

boende och verksamma enligt kommunens gällande parkeringsnorm vid 
bygglovsprövning. 

  
Dagvatten Exploatören ansvarar för att omhänderta dagvatten lokalt inom kvartersmark 

enligt kommunens gällande riktlinjer, se framtagen dagvattenutredning (Sigma 
civil AB, 2022-05-13). Utredningen ger förslag på hantering av dagvatten. 
Dagvattenledningar kan anslutas till kommunens dagvattennät. 
 
Dagvattenanläggningar är anmälningspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken 
(1998:808) och det åligger exploatören att anmäla dessa. Kontakt ska tas med 
Miljökontoret, Eskilstuna kommun, inför anmälandet. 

  
Marksanering Exploatören ansvarar för att sanera marken inom planområdet. Startbesked i 

samband med bygglov får inte ges för ändrad markanvändning förrän saneringen 
har kommit till stånd. 
 

  
 ARBETSGRUPP 
  
 Arbetet med detaljplanen har bedrivits i projektform med medverkande 

tjänstemän från berörda förvaltningar och avdelningar.  
  
  
  
 Stadsbyggnadsförvaltningen 

Planavdelningen 
 
 
 

 Jacob Lithammer 
Planchef 

Casper Gradert 
Planarkitekt  


