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PLANPROCESSEN 

I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att 

förändras eller bevaras.  

Standardförfarande 

Detta förfarande är aktuellt då detaljplanen inte 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. 

I de fall där inga synpunkter framförts på samrådshandlingen kan beslut tas att 

efter samrådet byta till ett så kallat begränsat förfarande. Det innebär att 

detaljplanen inte ställs ut för granskning av allmänheten utan endast godkänns av 

samrådskretsen.  Det är därför viktigt att ta tillfället i akt att uttrycka sina 

eventuella synpunkter under samrådstiden då risk finns att man inte får fler 

möjligheter att göra så under planprocessen. 

Efter samrådet sker en bearbetning av planförslaget som sedan ställs ut för 

granskning av allmänheten. Ingen samrådsredogörelse görs. Granskningstiden är 

som standard två veckor men får göras kortare om alla inblandade parter är 

överens om det. I antagandeskedet 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 standardförfarande. 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 september 2018. Samråd kommer att ske under 

oktober månad. Detaljplanen beräknas bli antagen av byggnadsnämnden i början 

på 2019.   
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HANDLINGAR 

Planhandlingarna består av: 

 Plankarta med bestämmelser 

 Planbeskrivning 

 Genomförandebeskrivning 

 Illustrationskarta 

 Grundkarta 

 Fastighetsförteckning 
 

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 för kv Älvkullen etapp 3, ÅF Infrastructure AB, Stockholm, 
2017-06-02 

 Bullerutredning för Älvkullen, ÅF Infrastructure AB, Stockholm, 2017-09-
18 

 Arkeologisk utredning på Älvkullen, del av Västerås 4:86 och Skerike-
Tibble 3:21, Stiftelsen Kulturmiljövård, 2017-05-23 

 PM Dagvatten för kv Älvkullen, Sweco Environment, Västerås, 2018-09-10 

 Skyddsanalys, del av Västerås 4:86, Fire and risk engineering, Västerås, 
2017-09-21  
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SAMMANFATTNING 

 

 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Planens syfte är att komplettera och avsluta bebyggelsestrukturen längs 

Skerikesvägen i anslutning mot Norrleden. Området kompletteras med radhus, i 

likhet med tidigare etapper på Älvkullen, men planen medger även att kvarteret 

närmast Norrleden kan bebyggs med småhus istället för radhus. Anslutningar för 

gång- och cykeltrafiken till befintligt vägnät säkerställs i planen. Planförslaget 

medger totalt 42 bostäder fördelat på 22 lägenheter och 20 radhusenheter.  

ÖVERGRIPANDE STADSBYGGNADSIDÉ 

Radhusen i den södra delen placeras likt tidigare genomförda etapper längs med 

Skerikesvägen med ett öppet gårdsrum i väst-läge och funktioner kopplade till 

gatan i öster. Det är möjligt att anlägga uteplatser skyddade från buller på 

byggnadernas östra sida. 

 

I den norra delen placeras bebyggelsen innanför en 4 meter hög skyddbarriär mot 

Norrleden, bestående av bullervall, bullerskydd eller de bägge kombinerade. 

Radhus eller villor placeras på båda sidor en gata genom området.  

 

Bebyggelse tillåts uppföras i två våningar, vilket regleras i detaljplanen genom 

angiven högsta byggnadshöjd om 6 meter. Exploateringsgraden regleras genom 

en högsta tilåtna byggnadsarea för radhus. För småhus anges minsta tillåtna 
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fastighetsstorlek och hur stor del av fastigheten som få bebyggas kombinerat med 

en begränsning i byggnadsarea. I övrigt styrs inte gestaltningen av byggnaderna i 

detaljplanen.  

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 

Riksintresse 

Detaljplanen gränsar till område som utgör riksintresse för kulturmiljö enligt 3 och 

4 kap Miljöbalken för Svartåns dalgång med Skultuna bruk. Planen bedöms inte 

innebära påverkan på riksintresseområdet. 

Översiktliga planer 

Detaljplanen överensstämmer med Västerås ÖP 2026. Området är inte särskilt 

utpekat för något utvecklingsändamål utan bedöms ingå område för 

kompletteringsbebyggelse inom hela staden.  Planen bidrar till uppfyllelsen av 

strategierna Bostäder för alla, Bygg staden inåt, Enkelt att gå och cykla, Hushålla 

med resurserna.  

 

I planen medges enbart bostäder och innebär att stadsdelens svaga blandning av 

bostäder och verksamheter befästs. Den nya bebyggebmiljölsen stärker dock 

stadsdelens centrum med kommersiellt serviceutbud och innebär ett tillskott i 

form av underlag för service som skolor och förskolor i området.  

 

För att planen ska bidra till måluppfyllelsen gällande buller, hälsa och säkerhet 

krävs särskilda åtgärder med bebyggelsefritt avstånd närmast Skerikesvägen och 

bullerskydd mot Norrleden. 

 

Inom rimliga avstånd från den planerade bebyggelsen finns sammanhängande 

ströv- och rekreationsområden. Inom planen säkerställs goda anslutningar till 

omgivande gc-vägnät med kopplingar till stadsdelscentrum, stadskärnan och 

närliggande frilufts- och strövområden.  

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 

Området är planlagt i DP1311 från 1997 som kvartersmark med använding Y1 – 

Golfbana (Skerike-Tibble 3:21) och allmän plats med användning SKYDD (Mot 

störning) Västerås 4:86. Inom Y1 får marken ej bebyggas (prickmark). I planen 

finns en byggrätt på Skerike-Tibble 3:21. Detaljplanen anger ett bebyggelsefritt 

område på  10 meter från fastighetsgräns mot Västerås 4:86.  

 



 

 
 

VÄSTERÅS STAD Planbeskrivning 

 2019-02-05 

 6 

Planen gränsar till DP1699 från 2007 med kvartersmark för bostäder. Befintlig 

infart är planlagd som gemensamhetsanläggning som sträcker sig till 

fastighetsgräns gemensam för Skerike-Tibble 3:21 och Skerike-Tibble 3:22. 

 

Övriga berörda gällande planer och program 

Västerås stads VA-policy anger att en dagvattenutredning ska upprättas och att 

dagvatten ska fördröjas lokalt. Byggnader ska placeras så att skador vid skyfall 

undviks.   

 

Västerås stads parkeringsriktlinjer anger att planområdet ligger inom 

parkeringszon 4. För småhus ska parkering kunna ordnas för 2 bilar på tomten. För 

radhus med gemensam parkering ska 1,6 platser kunna ordnas för varje 

bostadsenhet. För lägenheter i flerbostadshus ska 11 bilplatser inklusive 

besöksparkering kunna ordnas för varje 1000 m2 BTA.   

Planuppdrag 

Byggnadsnämnden beslutade 2018-04-26 att ge Stadsbyggnadsförvaltningen i 

uppdrag att upprätta en detaljplan för området. 

Bedömning av miljöpåverkan 

Detaljplanen bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 

kap. 11§ miljöbalken. En miljöbedömning, med tillhörande 

miljökonsekvensbeskrivning, har därför inte 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 inom stadsdelen Vallby, ca km från Västerås stadskärna och är 

13 000 m2 stort. Området avgränsas av Norrleden i norr, Skerikesvägen i väster 

och mot befintligt bostadskvarter i tidigare etapp av Älvkullen.    

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 

Del av Skerike-Tibble 3:21 ägs av Kadesjös Projekt AB. Fastighetreglering kan ske 

först efter att detaljplanen vunnit laga kraft.  

 

Västerås stad äger Västerås 4:86. Marken inom planområdet har markanvisats till 

Hellmark Fastigheter AB.  
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OMRÅDESSTRUKTUR 

Området kompletteras med radhus, i likhet med tidigare etapper på Älvkullen, 

men planen medger även att kvarteret närmast Norrleden kan bebyggas med 

småhus istället för radhus. Radhusen på Skerike-Tibble 3:21 utförs med en 

lägenhet på entréplan och en lägenhet på plan ett. Anslutningar för gång- och 

cykeltrafiken till befintligt vägnät ordnas i områdets norra del mot gc-vägen längs 

Norrleden. Ett nytt övergångsställe anläggs vid befintlig infart till Älvkullen.  

  
Radhusen i den södra delen placeras likt tidigare genomförda etapper längs med 

Skerikesvägen med ett öppet gårdsrum i väst-läge och funktioner kopplade till 

gatan i öster. En gemensam uteplats skyddad från buller placeras mellan de två 

huskropparna. Gatan är möjlig att ansluta till för de fastigheter som medges i 

DP1311. 

 

I den norra delen placeras bebyggelsen innanför en 4 meter hög skyddsvall mot 

Norrleden. Radhus eller villor placeras på båda sidor en gata genom området.  

Bebyggelse tillåts uppföras i två våningar, vilket regleras i detaljplanen genom 

angiven högsta byggnadshöjd. Exploateringsgraden regleras genom högsta tilåtna 

byggnadsarea och för småhus minsta tillåtna fastighetsstorlek. I övrigt styrs inte 

gestaltningen i detaljplanen.  
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LANDSKAPSVÄRDEN 

Den föreslagna bebyggelen ligger på en höjd, väl exponerad från Svartådalen och 

Norrleden vid Billsta. Radhus i två plan placeras med gavlarna mot Svartåns 

dalgång, vilket skiljer sig från mönstret av bebyggelsen från tidigare etapper där 

våningsantalet är högre, och där husen är placerade med långsidorna mot 

dalgången. Den tillkommande bebyggelsen kommer i stor utsträckning att döljas 

bakom bullerskydd längs Norrleden.  

 

Kopplingarna till strövområden vid golfbanan, på Norra Vallby och Brottberga 

såväl som till Rocklundaområdet är goda.  

PARK 

Lek och rekreation 

Inom varje fastighet säkerställs friytor möjliga att använda till lek genom 

korsmark. På Norra Vallby finns en större allmäl lekplats. Vedbobacken med 

liftanläggning och skidspår ligger ca 1 km från planområdet. Området kring 

Svartån och motionsspår i Rocklunda- och Rönnbyskogen finns på 

promenadavstånd.  

MARK OCH VEGETATION 

Planområdet är idag gräsbeväxt med några enstaka björkar längs en mindre väg. 

Björkarna bedöms inte omfattas av det generella biotopskyddet. I slänten mot 

Norrleden finns delvis uppvuxen vegetation med en blandning av tall, björk och 

sälg.  

 

Stora delar av området undantas från exploatering med hänsyn till risk och buller. 

I tillägg till privata trädgårdar anläggs också gemensamma grönytor för lek. 

 

Området sluttar svagt mot Skerikesvägen. Radhus orienterade i fallriktningen kan 

behöva trappas för att undvika utfyllnader. Radhusen på den södra delen är 

orienterade tvärs fallriktningen och höjdsättningen behöver säkerställa att 

dagvatten vid skyfallen leds till fastighetens västra del.  

 

Med hänsyn till stabiliteten i slänten mot Norrleden tillåts bullerskydd uppföras 3 

meter från slätkrön. Område m1 ska utföras som bullerskydd med en total höjd 

om 4 m. Bullervall får utföras med en maximal höjd om 2 meter. Resterande del 

av bullerskydd utförs således genom mur eller plank.  

 

Kompletterande radonmätningar bör göras med hänsyn till varierande värden i 

omgivningen.  
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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. 

Vattenområden 

Grundvattennivån bedöms inte påverkas av planförslaget. Området är höglänt och 

relativt okänsligt för översvämning. Nedströms programområdet finns inga hinder 

för höga flöden vid skyfall.  

FORNLÄMNINGAR 

Länsstyrelsen har genomfört en arkeologisk förundersökning. Endast en härd har 

påträffats och dokumenterats. Om fornlämningar påträffas i samband med 

exploateringen måste arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras till 

länsstyrelsen.  

BEBYGGELSE  

Bostäder 

Inom Älvkullen finns det idag ett 30-tal bostäder i radhusform och ett friliggande 

småhus. Bostadsbebyggelsen på Norra Vallby, Brottberga, Bjärby park, Ådalen och 

Älvkullen  domineras av småhusbebyggelse och enstaka mindre flerbostadshus 

med två våningar som högsta våningsantal. Föreslagen bebyggelse följer 

omgivningen och planen medger radhus eller småhus i 1-2 våningar.  

 

Offentlig service 

Offentlig service med förskola och skola finns närmast på Norra Vallby (8-900m), 

Vallbyskolan (1,5 km) och Engelska skolan på Eriksborg (2km). Vårdcentral och 

folktandvård finns i Vallby Centrum. Någon ny offentlig service föreslås inte i 

planen. Gång- och cykelvägnätet är väl utbyggt på andra sidan Skerikesvägen. Ett 

nytt övergångsställe över Skerikesvägen föreslås i anslutning till korsningen med 

Vallbygatan/Infart till Älvkullen. 

 

Kommersiell service 

Komersiell service finns närmast i Vallby Centrum (1,5 km) med dagligvaruhandel, 

restauranger och apotek. Till Erikslunds handelsområde är de ca 3,5 km.  Någon 

ny komersiell service föreslås inte i planen. 
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GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät 

Planområdet angörs idag från Skerikesvägen via två infarter. Planområdet 

påverkas av trafiksituationen i korsningen Norrleden-Skerikesvägen. Hastigheten 

på Norrleden är 70 km/h och på Skerikesvägen 60 km/h. Med hänsyn till denna 

bakgrund har en trafikanalys innahållande trafikräkning och svängstudie utförts av 

Sweco Socitey AB 2017-06-01. Trafikmängden på Norrleden har vid trafikräkning 

varit 1770 fordon i maxtimmen och 14 000 ÅTD. På Skerikesvägen har 480 fordon i 

maxtimmen och  4000 ÅDT. 

 

Trafiken på Norrleden kommer i klungor från Billsta vilket innebär att det tidvis 

bildas kortare köer på Skerikesvägen med upp till cirka 12 fordon. Oftast är det 

rullande köer. I höjd med den norra infarten kröker Skerikesvägen österut för att 

ansluta vinkelrätt mot Norrleden. Det gör att fordon som står i kö längs 

Skerikesvägen och ska ut på Norrleden kan skymma sikten för de som ska ut från 

den befintliga norra utfarten. Om läget för infarten behålls kan det innebära 

svårigheter för fordon från det planerade området att upptäcka fordon som 

kommer från Norrleden.  

 

Den norra infarten används som infart av boende på Skerike-Tibble 3:21 och av 

renhållningsfordon. Vägen är smal och belagd med asfalt, siktförhållandena i 

korsningen med Skerikesvägen är begränsade. För att förbättra siktförhållandena 

och för att uppfylla riktlinjerna i VGU flyttas den norra infarten vilket innebär att 

avståndet till Norrleden ökas från 80 meter till 100 meter. Detta regleras i 

plankartan genom utfartsförbud. Avståndet mellan den norra och södra infarten 

är 120 meter. Beräknad maximalt trafikflöde vid den norra infarten är ca 100 

trafikrörelser per dygn. Sammantaget bedöms dessa åtgärder i relation till 

trafikmängden utgöra en acceptabel lösning utan påverkan på framkomlighet och 

trafiksäkerhet.  

 

Den södra infarten, till tidigare etapper på Älvkullen trafikeras av ca 160 

fordon/dygn och ingår i samfällighet för tidigare etapper med radhus och 

ursprunglig villa. Siktförhållandena vid den södra infarten är goda men gatan är 

relativt smal och miljöbod och gästparkeringar innebär backrörelser och 

stillastående bilar i närheten av själva korsningen. I dialog med samfälligheten har 

en breddning av gatan möjliggjort för föreslagen bebyggelse på Skerike-Tibble 

3:21 att samnyttja utfarten. Den totala trafikmängden beräknas till ca 270 fordon 

vilket bedöms som acceptabelt med hänsyn till framkomlighet och trafiksäkerhet.  
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I planarbetet har möjligheten till en samordnad trafiklösning utretts och 

uteslutits. Den totala trafikmängden skulle bli närmre 400 fordonsrörelser/dygn 

vilket innebär att befintliga parkeringsplatser skulle bli svårutnyttjade. Oskyddade 

trafikanter skulle behöva röra sig i en trafiksituation som är svår att överblicka.  

 

Gatorna inom området utförs på kvartersmark i form av säckgator med vändplats. 

Gatan över Västerås 4:86 är öppen för passage till Skerike-Tibble 3:21. I det fall att 

byggnationen inte utförs som bostadsrätter förses gator och parkeringsplatser 

med g i plankarta.  

 

Parkering löses på kvartersmark enligt Västerås stads parkeringsriktlinje. På 

Västerås 4:86 ordnas gemensam besökparkering i anslutning till infarten från 

Skerikesvägen. På Skerike-Tibble 3:21 ordnas gemensam besöksparkering som 

kantstensparkering. Parkeringsriktlinjerna uppfylls därmed i planen. 

Cykelparkering löses på tomtmark.  

Gång- och cykelvägnät 

Gång- och cykelvägnätet i stadsdelen är väl utbyggt. Planområdet är idag 

frikopplat från detta vägnät. I tidigare etapp av Älvkullen har en säker passage 

anlags över Skerikesvägen. I planen föreslås en ny gång- och cykelöverfart mellan 

den södra infarten och korsningen med Vallbygatan. I den norra delen föreslås en 

anslutning till gång- och cykelvägen vid Norrleden. Gång- och cykelvägen placeras 

väster om bullervallen. Plats lämnas för en utbyggnad av korsningen till 

cirkulationsplats. 
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Kollektivtrafik 

Vallby trafikeras av linje 4. Närmsta hållplatser finns ca 900 meter från 

planområdet. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 

Till Skerike-Tibble 3:21 finns en avsättningspunkt för vatten och spillvatten, denna 

behöver slopas och ny måste upprättas. Del av Västerås 4:86 behöver anslutas 

från Skerikesvägen där förstärkningar måste utföras. En del av planområdet ingår 

inte i verksamhetsområde för VA men kommer efter att detaljplanen vunnit laga 

kraft att införlivas i detta.  

Dagvatten 

Dagvatten ska fördröjas på tomtmark innan det leds vidare via öppna vägdiken 

mot Svartån som recipient. Dagvattenutredningen konstaterar ett 

fördröjningsbehov om 120 m3 inom planområdet vilket tillgodoses genom 

avvattningsdiken och växtbäddar. I plankartan regleras att byggnader ska förses 

med utkastare. Inga riktvärden för föroreningshalter överskrids, varken för 

nuläget och efter exploateringen. Dock är det en ökning i föroreningshalter för 

alla ämnen efter exploatering. Rening sker främst genom sedimentation i diken, 

samt genom fastläggning av föroreningar i växtligheten. I infiltrations-

anläggningarna (såsom växtbäddar) sker även en fastläggning av lösta 

föroreningar i grus och växtlighet. Utifrån detta bedöms föroreningsutsläpp från 

planområdet kunna uppfylla gällande riktvärden. 

 

Fastigheter föreslås höjdsättas till en högre nivå än angränsande gata, vilket 

medför att dagvatten vid extrem nederbörd kan avledas via gator och grönytor vid 

händelse av att dagvattensystemets maxkapacitet skulle överskridas. 

Höjdsättningen för färdigt golv behöver anpassas för att erhålla tillräckligt skydd 

mot skador. Färdigt golv behöver normalt anläggas minst 0,2 meter över 

angränsande gata enligt VA-huvudmannen Mälarenergi.  
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Uppvärmning 
Den nya bebyggelsen ska följa Boverkets byggreglers krav på energiförbrukning.  

Fjärrvärmeledningar finns i området. Den södra delen av området kommer 
anslutas till fjärrvärmenätet. För den norra delen är det i planskedet inte klart 
vilken uppvärmningsform som kommer användas.   

El, tele, bredband 

Det finns befintliga mellanspänningskablar och lågspänningskablar inom området 

vars läge måste beaktas. Kablar ska vara möjliga att reparera och förnya varför de 

måste flyttas från tomter för nybyggnation. Ledningsflytt bekostas av exploatör. 

Befintliga kablar måste vara i drift tills nya kablar förlagts vilket kan ställa krav på i 

vilken ordning exploateringen genomförs.  

 

Optoledningar finns inom planområdet. Nya bostäder har möjlighet att ansluta till 

dessa. Planförslaget innebär att vissa ledningar behöver flyttas, vilket bekostas av 

exploatör.  

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”. I plankartan finns utrymmen för miljöbodar 

i direkt anslutning till infarterna och byggrätten för dessa säkerställs genom 

bestämmelse e3 – Miljöbod om maximalt 40 m2 får uppföras.  

 

Organiskt avfall och restavfall ska sorteras inom varje fastighet i miljöbodar eller 

liknande. 

RESURSHUSHÅLLNING, ÅTERANVÄNDNING 

Schaktmassor från byggnationen används lämpligen för uppbyggnad av skyddsvall 

mot Norrleden.  

HÄLSA OCH SÄKERHET 

Tillgänglighet, trygghet 

För personer med rörelsehinder finns möjlighet att angöra varje bostad från 

parkering på tomtmark, topografin innebär dock att tillgänligheten till 

omgivningen påverkas. I takt med att bebyggelsestrukturen öster om 

Skerikesvägen utökas ökar också upplevelsen av området som tillgängligt för 

besökare. Planområdet kommer ändå få en relativt privat karaktär med mindre 
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lekplatser och privata gaturum. Fotgängare och cyklister kommer sannolikt inte 

passera området med hänsyn till höjdskillnaden mot Norrleden.  

Störningar 

Norrleden och Skerikesvägen är båda bullerkällor. Två separata bullerutredningar 

har upprättats, exploateringen på Skerike-Tibble 3:21 har utretts utifrån 

riktvärden från 2015, exploateringen på Västerås 4:86 har utretts ufifrån 

riktvärden från 2017.  

 

Bullerutredningen visar på att bostäder i två plan kan tillåtas förutsatt att 

bullerskydd om 4 meter uppnås utmed Norrleden. Bullerskydd regleras genom 

planbestämmlese m1,  Bullerskydd med total höjd av 4 meter över befintlig 

marknivå varav maximalt 2 meter får utföras som vall. Resterande del av 

bullerskydd utförs således genom mur eller plank, vilket i detalj inte regleras i 

planen. Vid mest utsatta fasad mot Skerikesvägen på Skerike-Tibble 3:21 blir 

ekvivalent ljudnivå upp mot 61 dBA. Med föreslagen bostadsutformning och 

föreslagen genomgående planlösning får samtliga lägenheter högst 55 dBA 

ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå vid fasad för hälften av bostadsrummen. 

Utrymme för uteplatser ska finnas på byggnadernas ljuddämpade sida. Förslaget 

har anpassats efter utförd bullerutredning och förråd flyttas bort från 

byggnadernas ljuddämpade sida för att frigöra utrymme till uteplatser. Lokala 

skärmar med en höjd om 2 meter behöver utföras för två av bostäderna på 

Västerås 4:86.  
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Ljudutbredning för Skerike-Tibble 3:21 

 



 

 
 

VÄSTERÅS STAD Planbeskrivning 

 2019-02-05 

 16 

 

 
Ekvivalenta nivåer för del av Västerås 4:86 
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Ekvivalenta nivåer överst, och maximala nederst för del av Västerås 4:86 
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I planen säkerställs bullervallens genomförande med planbestämmelse m1 och 

med administrativ bestämmelse: Innan bygglov för bostäder ges ska 

markov/bygglov för bullerskydd vara beviljat, enligt bestämmelse m1. Bullerskydd 

ska vara uppfört innan slutbesked för bostäder ges.   

Olycksrisker 

Norrleden är utpekad som transportled för farligt gods. Skyddsanalys utförd av 

Fire AB anger att bostadsbebyggelse i två våningar kan tillåtas minst 33 meter från 

Norrleden om följander riskreducerande åtgärder genomförs.  

- En skyddsbarriär med minst 4 meters höjd anläggs längs Norrleden.  
- Taktäckningar ska utföras obrännbara. 
- Utrymningsmöjligheter ska finnas på motsatt sida farligt godsled. 
- Det ska finnas möjlighet att stänga av luftintag och frånluftsfläktar till 

småhus.  

Skyddsanordningar, skyddszoner 

En zon fri från bostadsbebyggelse föreslås 33 meter från Norrleden utöver 

skyddsvallen. Komplementbyggnader tillåts uppföras innaför skyddsvallen, inom 

33 meter från vägen.  

Skyddsrum behöver för närvarande inte anordnas. 
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

 

MILJÖBEDÖMNING 

Detaljplanen bedöms inte 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 miljön, vilket 

beskrivs nedan. 

 

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. 

 

Förslaget bidrar till målet om att Västerås ska växa inåt där tillgången till service 

och kollektivtrafik är god. Förslaget tar inte vara på det potentiella skyltläge för 

verksamheter som finns mot Norrleden. 

 
 

EKOLOGISK

SOCIAL

KULTURELL

EKONOMISK

NOLLALTERNATIVET PLANFÖRSLAGET
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Social hållbarhet 

Som avslutning på en sammanhängande bebyggelsutveckling öster om 

Skerikesvägen bidrar förslaget till en ökad attraktivitet i området och 

förutsättningar för en ökad tillgänglighet. Området som tidigare varit tillgängligt 

för boende i ett fåtal villor samt golfklubbens medlemmar har omvandlats över 

tid. Fler bostäder ökar antalet promenadvägar och genare förbindelser.  

 

Exploatörerna har intentionen att genomföra projekten med bostadsrätter, vilket 

är ett komplement till området som helhet. Detta bedöms som positivt för den 

sociala hållbarheten.  

 

Planens påverkan på hälsa och säkerhet regleras genom bullervall och 

bestämmelser om utformning av lägenheter och tysta uteplatser, genom att 

uppfyllnader för bullervall inte tillåts nära slänten mot Norrleden med hänsyn till 

risk för ras och skred. Planen syftar till att ge fotgängare och cyklister säkra 

anslutningar till omgivande gång- och cykelvägnät för att minimera omgivande 

vägars barriärverkan, framförallt för barn som har flera av sina naturliga 

mötesplatser inåt i stadsdelen Vallby.  

Ekologisk hållbarhet 

Inga naturvärden av betydelse påverkas av förslaget. Fler bostäder inom befintlig 

stadsstruktur innebär mindre miljöpåverkan från utbyggnad av infrastruktur. De 

nya bostädernas närhet till gång- och cykelvägar ökar förutsättningarna för ett 

hållbart resande i jämförelse med nybyggnad av bostäder utanför 

stadsstrukturen.  

Kulturell hållbarhet 

Förslaget innebär ingen betydande negativ påverkan på kulturarvet. Skerike-

Tibble 3:21 är tillsammans med Brottberga gård rester av hur bebyggelse 

historiskt har placerats i jordbrukslandskapet. 1970-talets och 1990-talets 

bostadsbyggande har ändrat läsbarheten och förutsättningarna för bebyggelse i 

området. Planen medför att den bebyggelsestruktur som succecivt skapats öster 

om Skerikesvägen slutförs och en tydligare entré till stadsdelen som helhet 

skapas. Korsningen Norrleden/Skerikesvägen kommer präglas av de höga 

bullervallar som krävs för bostadsbebyggelse i närheten vilket inte bidrar till 

stadsdelens attraktivitet och Norrleden befästs som trafikled åtskild från 

stadsstrukturen.  
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Ekonomisk hållbarhet 

Exploateringen är möjlig att genomföra utan omfattande ledningsarbeten eller 

byggnation av infrastruktur. Befintliga vägar och gång- och cykelvägar kan 

användas i projektet. Anläggning av bullervall och flytt av elledning (jordkabel) 

inom Västerås 4:86 innebär kostnader liksom behov av pålning för grundläggnign.  

Samlad bedömning 

Den samlade bedömningen är att den föreslagna bebyggelsen bidrar till 

hållbarhetsmålen genom sin lokalisering och åtgärder för buller- och 

riskminimering. Boendeformerna och prioriterad gång- och cykeltrafik bidrar 

också till bedömningen.  

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 

Utifrån SMHI:s kartering av tillringsområden bedöms Svartån: mellan 

Västeråsfjärden/Mälaren och Skultuna (SE661626- 153765) vara recipient för 

planområdet. Den är 17 kilometer lång. Ekologiska statusen bedöms i nuläget som 

måttlig, kemisk ytvattenstatus uppnår god. Fastställda miljökvalitetsnormer 

(MKN) för recipienten är en god ekologisk status vid 2027 

 

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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Föroreningshalter i nuläget och efter exploateringen samt riktvärden för Mälaren nivå 2 

(utsläpp till diken eller damm innan det släpps till recipienten).  

Ämne Enhet Före 

exploatering 

Efter  

exploateringen 

Riktvärde 

P mg/l 0,17 0,18 0,25 

N mg/l 1,1 1,3 3 

Pb ug/l 2,7 9 15 

Cu ug/l 11 19 40 

Zn ug/l 25 64 125 

Cd ug/l 0,18 0,4 0,5 

Cr ug/l 2,7 4,6 25 

Ni ug/l 1,7 5,6 30 

Hg ug/l 0,0013 0,017 0,07 

SS mg/l 23 39 75 

Oil mg/l 0,23 0,42 0,7 

PAH16 ug/l 0,029 0,51 - 

BaP ug/l 0,0013 0,032 0,07 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

ORGANISATIONSFRÅGOR 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är satt till 10 år.  

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 

Ingen allmän platsmark finns inom detaljplanen. Västerås stad är huvudman för 

allmän plats i omgivande detaljplaner.  

Gator och gemensamma grönytor läggs inom kvartersmark. Respektive 

fastighetsägare ansvarar för utbyggnaden av gatunät, grönytor, bullerskydd och 

miljöbod. Fastighetsägarna är ansvariga för att anlägga gång- och 

cykelanslutningar till befintligt GC-vägnät mot Norrleden och över Skerikesvägen.  

 

Till följd av exploateringen måste befintlig förbindelsepunkt för vatten och avlopp 

till Skerike-Tibble 3:21 slopas. En ny förbindelsepunkt måste upprättas och skall 

bekostas av exploatören. Västerås 4:86 behöver anslutas, detta bekostas av 

exploatören. 

 

Respektive fastighetsägare ansvarar för att dagvatten fördröjs på kvartersmark i 

enlighet med utförd dagvattenutredning. 
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Avtal 

Planavtal har upprättats mellan Västerås stad och Hellmark Fastigheter AB 

respektive Kadesjös Projekt AB.  

 

Markanvisningsavtal har upprättats mellan Västerås stad och Hellmark Fastigheter 

AB gällande del av Västerås 4:86. Ett köpe- och genomförandeavtal som ersätter 

det markanvisningsavtal som finns för området idag ska upprättas innan 

detaljplanen antas. Kostnaden för det nya övergångsstället ska bekostas av 

exploatörerna. Ett exploateringsavtal behöver upprättas med Kadesjös Projekt AB 

innan detaljplanen antas. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning 

Kadesjös Projekt AB har ansökt om lantmäteriförrättning för avstyckning av del av 

Skerike-Tibble 3:21. Förrättning kan ske först när detaljplanen vunnit laga kraft.  

 

Avstyckning genom lantmäteriförättning ska ske av den del av Västerås 4:86 som 

ingår i planen genom ansökan av fastighetsägaren.  

Servitut och ledningsrätter 

Befintliga opto-ledningar längs Skerikesvägen och Norrleden behålls i befintliga 

lägen. Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga anläggningar i 

nuvarande läge. I det fall ledningar ändå behöver flyttas bekostas detta av 

exploatören. Markförlagd elkabel (Mälarenergi) behöver flyttas för att inte hamna 

på tomtmark. Hellmark Fastigheter AB är ansvariga för att bekosta ledningsflytten. 

Ledningsägaren bör skydda sina ledningar inom upplåtet markreservat (u)  genom 

bildande av ledningsrätt.  

 

Om gemensamhetsanläggning inte inrättas för gator ska ett servitut  för utfart 

bildas till förmån för bostadsfastigheten Skerike-Tibble 3:21. 

Gemensamhetsanläggning 

Gemensamhetsanläggningar för gator, gästparkering, lekplatser, 

dagvattenanläggning och uteplatser kan behöva upprättas i det fall bebyggelsen 

inte utförs som bostadsrättsförening. Vid bildandet ska det prövas vilka 

fastigheter som ska ingå i respektive gemensamhetsanläggning.  
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KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETSÄGARE OCH ANDRA BERÖRDA 

Fastighetsägarna ansvarar för att ansöka om de fastighetsbildningsåtgärder som 

krävs för att genomföra planen samt inrättande av gemensamhetsanläggning och 

bildandenda av ledningsrätt.   

 

NAMNFRÅGOR 

Lantmäteriet föreslår att den nya gatan i området får namnet Älvdansgatan.  
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