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Kungsledens storsatsning i Västerås  
Planprogram godkänt för Finnslätten 
Planprogrammet som bygger på idéerna från Vision Finnslätten är nu godkänt i 
byggnadsnämnden i Västerås. Kungsleden startade tillsammans med ABB förarbetet 
med Vision Finnslätten 2018 och arbetet med att förverkliga bland annat tågstopp, 
internationell skola och campusområde pågår för fullt.  

2018 startade Kungsleden en dialog med sin största hyresgäst på Finnslätten, ABB, om att 
utveckla området. Idéerna diskuterades vidare med Västerås Stad som välkomnade de 
samhällsutvecklande initiativen med stort engagemang. Ett kreativt samarbete mellan 
Kungsleden, ABB, Västerås Stad, Mälardalens högskola, Northvolt, Westinghouse, Alstom, 
med flera har sedan lett fram till Vision Finnslätten vars syfte är att utveckla området till en 
attraktiv plats för världsledande högteknologiska företag. Visionen ligger nu till grund för 
planförslaget som är godkänt i byggnadsnämnden.  

”Redan idag är många av våra hyresgäster på Finnslätten ledande i sin bransch och vi vill att 
de ska ha förutsättningarna att fortsätta vara det. Vi har haft ett fantastiskt samarbete med 
många parter för att jobba fram Vision Finnslätten och ser nu fram emot att realisera 
planerna om tågstopp, internationell skola, campusområde med mera”, säger Mats Eriksson, 
Regionchef Mälardalen, på Kungsleden. 

Kungsleden äger nästintill hela stadsdelen inklusive vägar, grönområden och parkeringar. 
Den uthyrningsbara ytan uppgår idag till cirka 238 000 kvm, varav cirka 110 000 kvm är 
kontor. Området ska växa med nya verksamhetslokaler, coworking, service, restauranger, 
mötesplatser, parker, skolor och boenden och öka antalet arbetstillfällen från 5 000 till 
någonstans mellan 15 000–40 000. 

 
 
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Mats Eriksson, Regionchef Mälardalen Kungsleden | 070 588 79 99 | 
mats.eriksson@kungsleden.se 
Hampus Zethelius, Pressansvarig Kungsleden | 073 444 41 71 | 
hampus.zethelius@kungsleden.se 
 
 
 
Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och 
utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande 
arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i 
svenska tillväxtregioner. Per den 31 december 2020 ägde vi 211 fastigheter med ett sammanlagt 
bokfört värde på 40 718 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs 
mer på www.kungsleden.se 
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