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PLANPROCESSEN 
I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att 
förändras eller bevaras.  

Utökat förfarande 
Detta förfarande är aktuellt då detaljplanen bedöms vara av betydande intresse 
för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Under samrådsskedet för 
planförslaget ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 
Samrådstiden är minst tre veckor. En kungörelse ska göras inför samrådet och 
efter samrådet görs en samrådsredogörelse som redovisas i samband med 
granskning. Därefter sker en bearbetning av planförslaget som sedan ställs ut för 
granskning av allmänheten. Granskningstiden är också minst tre veckor. 
Synpunkterna från granskningen sammanställs i ett granskningsutlåtande. Efter 
granskningen antas detaljplanen av byggnadsnämnden eller i vissa fall av 
kommunfullmäktige. Efter tre veckor vinner beslutet om antagande laga kraft om 
det inte överklagas. 
 

 
Figuren ovan illustrerar i vilket skede detaljplanen befinner sig i. 

TIDPLAN 
Detaljplanen handläggs med utökad förfarande. Detta innebär främst att om inga 
större invändningar inkommer under samrådsskedet kommer planen, enligt 
överenskommelse med samrådskretsen, att antas av byggnadsnämnden efter 
samrådstiden. Beslut om att planförslaget ska skickas ut på samrådsremiss har 
tagits av byggnadsnämnden månad 2016-09-22. Samråd kommer att ske under 
september-oktober 2017. 

HANDLINGAR 
Planhandlingarna består av: 

• Plankarta med bestämmelser och Illustrationskarta 
• Planbeskrivning 
• Grundkarta 
• Fastighetsförteckning 
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Följande utredningar har tagits fram som underlag för planarbetet. De finns på 
stadens webbplats och förvaras även på byggnadsnämndens expedition och kan 
beställas därifrån: 

• Bullerutredning, NCAD Acoustic Consulting and Design, Stockholm, 2017-
03-07 

• Dagvattenutredning, GEMA VVS-Teknik, Västerås, 2017-06-10 
• Solstudie, Archus Arkitekter  

  

SAMMANFATTNING 
Planområdet ligger på södra delen av stadsdelen Norrmalm, i anslutning till Norra 
Ringvägen och nordväst om Västerås stadskärna. Planområdet innefattar 
fastigheten del av Norrmalm 4, som ägs av Åbrinken förvaltning AB, samt del av 
stadens fastighet Västerås 1:13. Del av fastigheten Norrmalm 4 består av en 
bostadhus på fyra våningar. Fastigheten Västerås 1:13 är idagsläge är en 
impediment gräsyta.  

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet är att pröva planläggning för ett nytt bostadhus för framtida bostadsbehov.  
 

 
Översiktskarta med planområdet markerat 
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Övergripande stadsbyggnadsidé 
 
Gestaltningsriktlinje 
Förslaget till bebyggelsen placeras på del av fastigheten Norrmalm 4, som be-
gränsas i sydväst av Skultunavägen, sydost av S:ta Ursulas väg och nordost av Kv. 
Norrmalm 11, men även på stadens mark. För att möjliggöra förslagen 
nybyggnation behöver Åbrinken förvaltning AB del av fastigheten, Västerås 1:13.  
Bebyggelsen består av ett flerbostadshus, en murgärdad innergård med miljöhus, 
uppställningsplatser för cyklar under skärmtak, plats för planteringar och 
parkeringsplatser för bilar.  
 

 
Situationsplan planområdet 
 
Bostadshuset placeras på den kuperade tomten så att tyngdpunkten av 
byggnadsvolymen hamnar utanför siktlinjen till bakomliggande bostäder inom 
kvarteret Norrmalm 11.  

 

Syftet är att uppföra ett flerbostadshus som ett samtida komplement till den 
omkringliggande bebyggelsen. Målsättningen är att byggnaden ska utgöra ett 
attraktivt, modernt och naturligt tillägg till en blandad, men väl sammanhållen 
stadsmiljö. 
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Fasadvy från Skultunavägen 

Byggnadens entré nås från en omhändertagen och omsorgsfullt gestaltning 
innergård med planteringar, cykelplatser samt ett väl integrerat miljöhus. Fasaden 
byggs upp av karaktärstegel, mörka långsmala tegelstenar med mörk fog som, 
tillsammans med markerade och utstickande fönsternischar i 3 mm grafitfärgad 
stålplåt, kommer att ge byggnaden karaktär och värdighet. 
 

 

Fasadvy från S:ta Ursulas väg 

Detaljer som grafitmålade pinnräcken, som täcker för balkongbjälklagen, ger 
byggnaden förstärker dess prägel. Byggnadsvolymen får en spännande och 
varierad skala som tillsammans med fasadernas levande material, tegel, ger 
byggnaden en mänsklig, trivsam och human skala. 
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 Terrasser och balkonger är placerade för att skapa intressanta utblickar och optimala 
dagsljusförhållanden. 

Byggnadens orientering efter väderstreck, dess utformning och placering på 
tomten har tagit såväl hänsyn till såväl utblickar som risken för insyn mellan 
förslaget och befintliga byggnader. Byggnaden kommer inte nämnvärt att störa 
bakomliggande hus och dess balkonger avseende utsikt och sol. 

Sedd från falkenbergska kvarnen 
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På byggnadens andra sida, mot gatukorsningen, öppnar sig byggnadsvolymen i 
bottenvåningen och tar hänsyn till befintlig gång- och cykelväg som delvis dras 
genom huset. Den befintliga gång- och cykelvägen som norrut går under 
Skultunavägen kommer i framtiden tangera, och bli en del av husets bottenvåning 
mot S:ta Ursulas väg. Den bågformade GC-vägen tar i byggnaden upp 
nivåskillnaden från viaduktens nivå till S:ta Ursulas väg nivå. GC-vägen blir en 
integrerad del av husets bottenvåning, får infälld markbelysning och beläggning av 
kullersten i anslutning till byggnaden. 

 

Sedd från gång/cykelbana/ S:ta Ursulas väg 

Innergården är gestaltningsmässigt integrerad med byggnaden och får en 
inbjudande karaktär som även bjuder in de boende till integration och sociala 
möten. Vi vill skapa en trygg livsmiljö där gårdsmiljön bidrar med umgängesytor 
som samlar de boende kring aktiviteter som grillevenemang.  
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Gården består av en väl belyst parkmiljö med gräs, växter och träd. Alla markytor 
som beträds består av marksten. Tillgängligheten är god och det är nära och 
enkelt att nå miljörum och parkerade bilar och cykelplatser. 

Sedd från Innergården 

 

Den nya byggnaden får karaktären av ett landmärke för området och kommer att 
synas från Norra Ringleden. Gestaltning och placering av byggnaden tar dock 
hänsyn till såväl till såväl omkringliggande bebyggelse som de stora 
nivåskillnaderna mellan gata, gång- och cykelväg samt naturmarken. 

 

 

Sektion från Skultunavägen 
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Solstudie 

En solstudie har tagits fram för att visa solförhållanden mellan planområdet och 
när liggande byggnader.  
 
21 mars 

 
 
21 juni 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 

Riksintresse 
Detaljplanen ligger inte inom område som utgör riksintresse enligt 3 och 4 kap 
Miljöbalken. 

Översiktliga planer 
Detaljplanen överensstämmer med Västerås ÖP 2026. 

Detaljplaner 
Marken delades i 3 detaljplaneområde. Dp 732 (1992-07-01), Dp1001 (1992-12-
31) och Dp 1011 (1994-12-31).  
 

 

Planuppdrag 
Byggnadsnämnden beslutade 2016-09-22 att ge Stadsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta en detaljplan för området. 

Bedömning av miljöpåverkan 
Byggnadsnämnden har i beslut 2016-05-31, § 4, tagit ställning till att detaljplanen 
inte ger en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11§ miljöbalken. En 
miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har därför inte 
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upprättats i enlighet med 4 kap. 34 § plan- och bygglagen. Se Miljöbedömning 
under rubriken Konsekvenser av planens genomförande. 

 
PLANOMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

LÄGE OCH OMFATTNING 
Planområdet ligger på södra delen av stadsdelen Norrmalm, i anslutning till Norra 
Ringvägen och nordväst om Västerås stadskärna. Planområdet innefattar del av 
fastigheten Norrmalm 4, som ägs av Åbrinken förvaltning AB, samt del av Stadens 
fastighet Västerås 1:13.  

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 
Norrmalm 4 ägs av Åbrinken förvaltning AB och Västerås stad äger Västerås 1:13. 
För att möjliggöra förslagen nybyggnation behöver Åbrinken förvaltning AB del av 
fastigheten, Västerås 1:13. 
 
Ansökan om lantmäteriförrättning görs hos lantmäterimyndigheten. 
Fastighetsreglering utförs av kommunala lantmäterimyndigheten. 

OMRÅDESSTRUKTUR 
Område där fastigheten ligger består mest av Flerfamiljhus mellan 3-6 våningar.  

LANDSKAPSVÄRDEN 
Planområdet omgärdas av bostadsbebyggelse från olika decennier. planområdet. I 
övrigt omgärdas planområdet av motionsspår längst med Svartån.  
 

 
Översikskarta över dem två viktigaste landskap värden Svartån och Falkenbergska Kvarnen 
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PARK 
Söder om planområdet finns Svartån området och en stor gräsyta som brukar 
används till spontan rekreation.   

 
Gröna stjärnor visar träd och blåa krys visar bänkar 
 

Lek och rekreation 
 
Det finns flera kommunala lekplatser i närheten av planområdet som har avstånd 
mellan 200-600 meter.  

 
Lekplatser 
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MARK OCH VEGETATION 
 
Idag på marken finns en impediment gräs yta och en cykelbanan som går rakt 
genom. Cykelvägen försätter under tunnel och nå andra sidan av Skultunavägen.   

 
Flygfoto från området och närliggande bebyggelse 
 
Förorenad mark 
Det finns inga kända föroreningar inom planområdet eller dess närmaste 
omgivningar. Om misstanke uppstår om förorenad mark i samband med 
exploatering måste arbetet avbrytas omedelbart och anmälan göras till Miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen. 
 
Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns i området. Om fornlämningar påträffas i samband 
med exploateringen måste arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras till 
länsstyrelsen.  
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BEBYGGELSE  
Inga befintliga bebyggelse finns inom planområdet.  
Förslaget till bebyggelsen placeras på del av fastigheten Norrmalm 4, som be-
gränsas i sydväst av Skultunavägen, sydost av S:ta Ursulas väg och nordost av Kv. 
Norrmalm 11, men även på stadens mark. För att möjliggöra förslagen 
nybyggnation behöver Åbrinken förvaltning AB del av fastigheten, Västerås 1:13.  
Bebyggelsen består av ett flerbostadshus, en murgärdad innergård med miljöhus, 
uppställningsplatser för cyklar under skärmtak, plats för planteringar och 
parkeringsplatser för bilar. Bostadshuset placeras på den kuperade tomten så att 
tyngdpunkten av byggnadsvolymen hamnar utanför siktlinjen till bakomliggande 
bostäder inom kvarteret Norrmalm 11.  
 
Syftet är att uppföra ett flerbostadshus om ca 34 lägenheter som ett samtida 
komplement till den omkringliggande bebyggelsen.  
Målsättningen är att byggnaden ska utgöra ett attraktivt, modernt och naturligt 
tillägg till en blandad, men väl sammanhållen stadsmiljö. 
 
Bostäder 
Inga befintliga bostäder finns inom planområdet. 
 
Offentlig och Kommersiell service 
Offentlig och kommersiell service finns i centrum ca 700 meter från planområdet. 
Där finns bland annat skola, vårdcentral, apotek och restaurang inom 1 kilometer 
av planområdet.  

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät 
In- och utfart till planområdet sker via Skultunavägen. Skultunavägen har en total 

trafikmängd på 3300 fordon (ÅDT) 2.
 Andel tungtrafik på Skultunavägen är 3 %. 

Hastighetsbegränsningen på Skultunavägen är 50 km/h.t. 

Gång- och cykelvägnät 
Planområdet är välförsett med gång- och cykelvägar som kopplar samman 
planområdet till centrala Västerås.  Planförslaget visar en justering i övriga 
cykelvägnät där en 3d fastighetsbildning ska regleras. Den planerade byggnaden 
kommer att komma ovan på en del av cykelvägen från S:ta Ursulas väg. 
Byggherren är ansvaring och bekostar eventuells åtgärder eller ändringar i 
belysning för gång och cykelbana där byggnaden kommer att utformas ovanför. 
Samtidigt byggherren är ansvaring för lösning där inte vatten droppar/rinner ned 
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på cykelvägen mellan tunneln och fastigheten. Det kan bli isbildning och halt där i 
den ytan.  
 
 

 
Det befintliga cykelvägnät och den kommande förändringar. Den röda cykelbanan ska tas bort.  

Parkering 
Parkeringsbehovet i planområdet löses inom den egna fastigheten. Utifrån 
stadens parkering riktlinjer är planområdet i behov av 34 stycken 
parkeringsplatser vilken 2 av dem är för rörelsehindrade. Men 
antalparkerinplatser som löses inom fastigheten är 40. Antal cykelparkeringar som 
löses inom planområdet är 161 vilket är 7 över behovet.  
 

Kollektivtrafik 
Servicelinjer 12 och 13 går förbi planområdet på S:ta Ursulas väg och 
Skultunavägen, närmaste hållplats är ca 150 meter norrväst om planområdet. 
Närmaste stadslinje passerar nordöst om planområdet (flera Stadslinjer) från 
planområdet är det ca 750 meter till hållplatsen.  
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Serviclinjer 12 och 13 
 
 
 
DAGVATTEN 
 
Dagvattenutredningen ska utgöra underlag för förberedelse till ny detaljplan. 
Planområdet ligger vid vägkorsningen Skultunavägen/S:ta Ursulas väg i Västerås. 
Området består i dagsläget av ett gräs/asfaltyta intill befintlig bebyggelse samt 
cykelbana med tillhörande grässlänt.  
Exploateringen av området kommer innebära ett något större dagvattenflöde från 
planområdet och mer biltrafik och därmed mer föroreningar till dagvattnet.  
Västerås dagvattenpolicy har målet att minska dagvattenflödet och 
föroreningsbelastningen till Mälaren. Detta medför att fördröjning och rening av 
dagvattnet behövs. Enligt dagvattenpolicyn så ska det främst vara öppna tröga 
lösningar som ska vara en del av gestaltningen. 
 
Befintlig dagvattensituation  
Dagvatten från angränsande områden rinner till och genom planområdet, 
dagvatten från planområdet avvattnas i dagsläget söderut och västerut. Det finns 
inget instängt område inom detaljplaneområdet. 
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Avrinningsvägar från planområde. 

 
 
 
Dagvattensituation efter exploatering 
Byggnaden uppförs över befintlig cykelbana, vilket innebär att dagvattenflödet 
nedför slänten mot cykelbana blir lägre. Byggnadens takvatten leds in till 
fördröjningsmagasin på innergården. Dagvattenpolicyn eftersträvar att alla nya 
detaljplaner ska fördröja dagvattnet liknande naturmark. Det gör att planområdet 
bör eftersträva en största avrinning på 15 l/s, ha. Det ger att planområdet bör 
eftersträva en avrinning på 2 l/s.  
Efter exploateringen så behövs en total magasineringsvolym på 14 m3. 
 
 

 
Planerad bebyggelse 
 
Dagvatten vid händelse av extrema regn 
 
Färdigt golv ska vara minst 0,2 m över angränsande gata.  
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Vid källartrappor markerade A och B finns risk för översvämning. Sarghöjd runt 
trapporna justeras. 
 

 
Dagvattnets rörelser vid skyfallsregn 
 
 
 
 
 
Föreslagna lösningar för dagvattenhantering 
 
Dagvattnet från parkeringsytan och övrig hårdgjord yta leds ut på angränsande 
planterringsyta för rening och fördröjning innan det vidare leds till den 
kommunala dagvattenledningen. Takvattnet från bostadshuset leds till ett 
fördröjningsmagasin under mark. Miljörumshuset och skärmtaket över 
cykelparkeringen förses med sedumtak samt stuprör med utkastare mot 
planteringsyta och grönyta. 
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förslag på dagvattenlösning 
 
Diskussion och slutsats 
 
Situationsplanen för Norrmalm 1 har gåtts igenom ur ett dagvattenperspektiv. 
Beräkningar av flöden och föroreningar har utförts och förslag till åtgärder för att 
omhänderta dagvatten har tagits fram utifrån riktlinjerna i Västerås stads 
dagvatten policy. Följande slutsatser kan dras utifrån genomförd utredning:  

• Beräkning av dimensionerande dagvattenflöde ger att omkring 14 m3 
behöver fördröjas inom planområdet för att uppfylla VA-huvudmannen 
Mälarenergis fördröjningskrav för utsläpp till dagvattennätet.  

• För att exploateringen av planområdet ska bidra till att minska 
belastningen av samtliga föroreningar från planområdet ska 
dagvattenåtgärder utförs. Dessa åtgärder ska syfta till att både rena och 
fördröja dagvatten.  

•  Åtgärdsförslag har tagits fram i en systemlösning för dagvatten för 
detaljplanen. Systemlösningen omfattar fördröjning och rening inom 
planområdet, gröna tak på mindre takytor såsom miljöhus skärmtak över 
cykelparkeringar. Parkeringar och hårdgjorda ytor lutas mot 
planteringsytor för fördröjning och reduktion av föroreningar innan 
anslutning sker till ledningsnätet.  

•  Planområdets principiella höjdsättning ska möjliggöra att dagvatten kan 
rinna undan vid mycket kraftiga regn (nederbörd med återkomsttid 100 
år). Ett förslag till sekundära avrinningsvägar har tagits fram och redovisas 
i rapporten. Exploateringen bedöms inte påverka nedströms liggande 
områden negativt.  
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Uppvärmning 
Västerås stad har som mål att nya byggnader uppförs enligt principerna för 
lågenergihus. 
 

Allmänna krav på energiförbrukning som framgår av Boverkets byggregler, BBR, 
gäller. Det är dock viktigt att vi successivt minskar användningen av el för 
uppvärmning. Västerås stad har därför som mål att nya byggnader ska uppföras 
enligt principerna för lågenergihus. Detta gäller även för tillbyggnader och vid 
ombyggnation. 
 

Avfall 
Avfall ska hanteras enligt Västerås stads lokala renhållningsordning. Planen har 
stämts av mot rekommendationerna i Västerås stads ”Råd och anvisningar för 
avfallsutrymmen och transportvägar”. 
Organiskt avfall och restavfall ska sorteras inom varje fastighet i miljöbodar eller 
liknande. 

Störningar 
Buller  
krav enligt detaljplan/störningsskydd: 
Bostäder ska utföras så att minst hälften av boningsrummen är vända mot en sida 
med högst 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå och högst 70 dB(A) maximal ljudnivå 
nattetid kl. 22-06. Värden är frifältsvärden vid fasad. 
 
Bostäder om högst 35 kvm får uppföras mot högst 65dB(A) ekvivalent ljudnivå 
frifältsvärde vid fasad. 
 
Samtliga bostäder ska ha tillgång till åtminstone en uteplats där 50 dB(A) 
ekvivalent ljudnivå samt 70 dB(A) maximal ljudnivå ej överskrids kl. 06-22. 
 
Bostäder ska utföras så att ekvivalent ljudnivå i boningsrum inte överstiger 30 
dB(A) och maximal ljudnivå inte överstiger 45 dB(A) mellan kl. 22.00–06.00. 
 
Men enligt ny riktlinje för trafikbuller som beslutades av regeringen om den 11 
maj 2017, en höjning av riktvärdena för buller vid en bostadsbyggnads fasad från 
spår- och vägtrafik. För bostäder upp till 35 kvm läggs nivån nu på 65 dBA i stället 
för det tidigare 60 dBA. För bostäder större än 35 kvm höjs riktvärdet till 60 dBA 
mot det tidigare 55 dBA. En höjning av bullerriktvärdena enligt dagens beslut 
innebär inte ändrade krav för ljudmiljön inomhus. Regeringen väljer i dag därför 
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att tillmötesgå riksdagens krav och höjer riktvärdena för buller vid en 
bostadsbyggnads fasad från spårtrafik och vägar enligt följande: 

• en höjning av det befintliga riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå till 60 
dBA ekvivalent ljudnivå 

• en höjning av det befintliga riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå för 
bostäder upp till 35 kvm till 65 dBA ekvivalent ljudnivå. 

• En bullerutredning har tagits fram av ACAD-international, Stockholm, 
2017-03-06. Buller utredningen har tagit fram innan den nya riktlinje för 
trafikbuller beslutas av regeringen den 11 maj 2017. 

 

Beräkning av trafikbuller är utförd med trafikmängder enligt tabeller nedan.  

    
Trafikmängder för vägtrafik 
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Diskussion och slutsatser 
Bullerutredningen visar att rikstvärden enligt förordning 2.15:216 om trafikbuller 
vid bostadsbyggnader innehålls för 29 av fastighetens planerade 34 lägenheter. 
Fem lägenheter behöver skärmas av mor Skultunavägen, alternativ planeras om 
till mindre lägenheter om vardera högt 35 kvm för rikstvärden ska innehållas. Om 
uteplats ska anordnas finns möjligheter till ljusdämpad sådan vid byggnadens 
norra sida, där ljudnivån understiger 50 dB(A) ekvivalent och 70 dBA(A) maximal 
ljudnivå.  
För mer information angående buller se bullerutredningen. 
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Olycksrisker 

Skyddsanordningar, skyddszoner 
Inom planområdet planeras inga verksamheter som kan medföra olycksrisker 
inom eller utanför planområdet. Planområdet ligger inte heller inom någon känd 
riskkällas riskområde, således finns inga riskkällor utanför planområdet som kan 
påverka människor och miljön inom planområdet.  

Skyddsrum behöver för närvarande inte anordnas. 
 
 
Framkörningstid 
Planen föreslår bostadbebyggelse i form av flerbostadshus. Utifrån grunden för 
acceptabla framkörningstider för räddningsstyrkans kan flerbostadshus i upp till 8 
våningar byggas utan extra åtgärder för att underlätta för räddningsinsats. För 
flerbostadshus över 8 våningar bör en utredning göras kring vad som är 
nödvändigt.  
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
 
MILJÖBEDÖMNING 
Byggnadsnämnden har i beslut 2016-09-22 tagit ställning till att detaljplanen inte 
bedöms ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses I 6 kap. 11§ miljöbalken. 
En miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har därför inte 
upprättats enligt kraven i plan- och bygglagen 4 kap. 34§.  
Planens genomförande kommer dock att innebära en påverkan på miljö, vilket 
beskrivs nedan. 

SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

HÅLLBARHETSFYRAN 
Hållbarhetsfyran är stadsbyggnadsförvaltningens riktningsanalys för 
detaljplanearbetet. Analysen visar om vi går mot en ökad social, ekologisk, 
kulturell och ekonomisk hållbarhet vid den föreslagna planläggningen.  
Bedömningen redovisas i nedanstående diagram med kommentarer. 

 
H4 diagram 

Social hållbarhet 
Planförslaget är positivt ur socialhållbarhet då platsen kan komma att upplevas 
som tryggare när den bebyggs med bostäder jämfört med den impediment 
gräsytan  som finns där idag. 
 

Ekologisk hållbarhet 
Genom mer bebyggelse i området så ökar även reseunderlaget för kollektivtrafik 
vilket på sikt kan göra att stadsdelen får ännu bättre utbud av kollektivtrafik. 
 
Genom planförslaget får planområdet en mer effektiv markanvändning, genom 
att bygga bostäder istället för en oavvändbar yta. 
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Kulturell hållbarhet 
Detaljplanen får begränsningar i byggrätten för att inte riskera att förvanska 
närliggande som finns i närområdet. 
 

Ekonomisk hållbarhet 
Planförslaget kräver inga stora ekonomiska investeringar då bland annat ledningar 
redan finns. 
 

Samlad bedömning 
Överlag ökar hållbarheten genom planförslaget, speciellt är planförslaget positivt 
för området ur ett socialt hållbarhetsperspektiv. 
 

MILJÖKVALITETSNORMER 

Utomhusluft 
Genomförandet av planen bedöms inte medföra att gällande miljökvalitetsnormer 
för utomhusluft överskrids, avseende halterna för kvävedioxid, kväveoxider, 
svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5).  Enligt 
Västerås stads handlingsplan för utomhusluft (antagen 2013) ska samtliga ämnen 
som redovisas i handlingsplanen och som har tröskelvärden vara under den övre 
utvärderingströskeln senast år 2020. Genomförandet av planen bör inte medföra 
att de gränsvärden som satts i Västerås handlingsplan för utomhusluft överskrids.  

Vattenförekomster 
Genomförandet av planen bedöms inte medföra en negativ inverkan på gällande 
miljökvalitetsnormer för vattenförekomster, avseende god kemisk och ekologisk 
status för ytvatten samt grundvattnets kemiska och kvantitativa status. Detta 
förutsätter att området är fritt från markföroreningar och att lämpliga åtgärder 
för rening av vägdagvatten genomförs.  
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

ORGANISATIONSFRÅGOR 

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

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Exploatören ansvarar och bekostar all utbyggnad inom planområdet, för samtliga 
byggnader och anläggningar inom kvartersmark, inklusive anpassningar mot 
allmän platsmark och även anpassningar utanför kvartersmark som orsakas av 
byggnationen på del av Norrmalm 4 och del av Västerås 1:13. Underhåll av 
cykelbana där 3d fastigheter regleras bekostas av byggherre.  
 
Byggherren ansvarar för åtgärder som härrör till de dagvattenledningar med 
tillhörande brunnar som finns inom kvartersmark. Byggherren ska ansvara för flytt 
av dessa ledningar om det är nödvändigt för genomförandet av detaljplanen. Om 
fastigheten utökas skall exploatören betala för yta som tillkommer. Frågor 
härrörande dagvattenledningen regleras i genomförandeavtalet. Vid behov ska 
ledningen säkras med servitut. 
Byggherren ansvarar för flytt av ledningar även utanför detaljplaneområdet som 
beror av byggnationen fram till och med där det är möjligt att koppla på befintligt 
nät. Ytterligare utredning krävs för att veta hur flytt av ledningar ska gå till. 
 
Byggherren ansvarar för de åtgärder som krävs för att uppnå fullgoda möjligheter 
för brandvattenförsörjning, såsom förlängning av brandvattennät från 
Mälarenergis befintliga anslutningspunkter och uppförande av nya brandposter. 
Samråd sker med Mälardalens Brand- och Räddningsförbund och Mälarenergi AB. 
Om kablar, skåp eller kanalisationer i området ska flyttas bekostas det av 
byggherren.  
 
Allmänna ledningar byggs och bekostas av Mälarenergi AB som anvisar 
förbindelsepunkter.  
 
Byggherren är ansvaring och bekostar eventuells åtgärder eller ändringar i 
belysning för gång och cykelbana där byggnaden kommer att utformas ovanför. 
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Avtal 
 
 
Köpet av marken, del av fastigheten Västerås 1:13, genomförs genom 
fastighetsreglering. Avtal skall skrivas mellan Åbrinken AB och Staden innan 
planen antas. Avtalet skall även reglera byggherrens åtagande i samband med 
detaljplanens genomförande. 
 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning 
För att genomföra detaljplanen ska fastighetsreglering ske från Västerås 1:13 till 
Norrmalm 4. 
Detaljplanen medger fastighetsbildning för bostadsändamål och 3 d fastighet. 

Servitut och ledningsrätter 
Inga berörda rättigheter finns inom området.  
Inom U-området kan ledningar säkerställas med ledningsrätt.  
Servitut för rätt till snöupplag får ske genom avtal mellan berörda. 

 Gemensamhetsanläggning 
 
För det fall kvartersmarken delas i flera fastigheter kan det vara aktuellt att inrätta 
gemensamhetsanläggning för fastigheternas gemensamma  
behov såsom bland annat grönytor, parkering, miljöbod. Vid 
anläggningsförrättningen bestäms gemensamhetsanläggningens omfattning, 
deltagande fastigheter samt andelstal för drift och utförande.  

Ansökan om förrättning för ovanstående åtgärder görs av fastighetsägare till 
lantmäterimyndigheten i Västerås kommun.” 

  
 

Arrende 

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETSÄGARE OCH ANDRA BERÖRDA 
I nuvarande detaljplaner (för Norrmalm 3 och Västerås 1:13) marken är planlagd 
som park eller planterings yta men i dagsläget är i storträtt impediment gräsyta 
som avgränsar cykelbana från S:ta Ursulas väg och Skultunavägen. Detaljplane 
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förslaget medför att andelen tillgänglig impediment gräsyta minskas i området 
och övergår till kvartersmark för Norrmalm 4. 
 

EKONOMISKA FRÅGOR 
Kostader för framtagande av detaljplan samt anläggningar och åtgärder, flytt av 
ledningar, teknisk försörjning med mera som krävs för planens genomförande 
bekostas av Åbrinken förvaltning AB. Åbrinken förvaltning AB även är ansvarig för 
kostnaden för fastighetsreglering. Åbrinken förvaltning AB ska träffa avtal om 
anslutningar av teknisk försörjning med Mälarenergi AB.  
 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Detaljplanen har upprättats av planavdelningen i samarbete med 
bygglovavdelningen och kommunala lantmäterimyndigheten inom 
Stadsbyggnadsförvaltningen och representanter från stadens förvaltningar samt 
Mälarenergi. Perspektiv och husritningar har arbetats fram av Archus Arkitekter. 
Bullerutredning har tagits fram av ACAD-International AB. Dagvattenutredning 
och miljöteknisk markutredning har gjords av GEMA VVS-Teknink AB.  
 
 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 

Sahel Strömberg  
Planarkitekt  
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