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Planhandlingar

Inledning

•
•
•

Syfte

Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att
bygga en ny vårdcentral med kompletterande
verksamheter såsom apotek och kontor. Planen
syftar även till att pröva möjligheten för
bostadsbebyggelse som är anpassad till platsen.

Plankarta med illustrationsplan och grundkarta
Planbeskrivning
Fastighetsförteckning

Utredningar
•
•

Dagvattenutredning, Sweco Environment AB, 2019-04-23
Trafikbullerutredning, Sweco Environment AB, 2019-04-14

Medverkande tjänstemän
Planförslaget har utarbetats av planarkitekt Linus Sandberg i samarbete med
kompetenser från Västerås stad och fastighetsägare Neprat Västerås AB och
arkitekter Sweco Architects AB.

Ägoförhållanden
Fastigheten Östra Vildrosen 1 ägs av Neprat Västerås AB. Östra Vildrosen 1
omges av fastigheten Västerås 4:46 som ägs av Västerås stad.

Läge
Storlek planområde: ca 1 hektar.

Huvuddrag
Detaljplanen skapar förutsättningar för att bygga en ny vårdcentral med lokal
för ett nytt apotek samt cirka 95 lägenheter inom planområdet. I planförslaget
rivs den befintliga vårdcentralen. Den nya vårdcentralen placeras istället i ett
nytt läge söder om den befintliga vårdcentralen. Det möjliggörs därmed för att
den befintliga vårdcentralen kan vara i drift tills den nya verksamheten är på
plats.
Totalt handlar det om fyra nya byggnader. Den största byggnaden inrymmer
vårdcentral, apotek, kontor och bostäder. De tre andra byggnaderna utgörs av
mindre lamellhus som enbart inrymmer bostäder. Vårdcentralen planeras i två
våningar med lokaler för ett apotek i bottenvåningen. Bostadsbebyggelse
möjliggörs ovanpå vårdcentralen i ett mindre lamellhus och i ett högre
punkthus.
Politiska beslut
Byggnadsnämnden beslutade 2018-06-14, § 138, att ge
Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för området.
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Planförslag
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I förslaget finns det även utrymmen för bilparkeringar i carports och
cykelplatser under tak (korsmark – marken får endast förses med
komplementbyggnader). Balkonger tillåts kraga ut maximalt 2,2 meter över
prickmark, korsmark och annan byggnad (f1).

Övergripande gestaltningsidé
•
•
•
•

Anpassa ny bebyggelse utifrån platsens förutsättningar och med
hänsyn till omkringliggande bebyggelse.
Skapa en ändamålsenlig vårdcentral med möjlighet för kompletterande
verksamheter såsom kontor, apotek och café.
Utveckla området med goda boendemiljöer.
Säkerställa goda ljud- och ljusförhållanden.

Bebyggelse
Bebyggelse
Detaljplanen medför att en ny vårdcentral med kompletterande verksamheter
såsom apotek och kontor kan uppföras på plats. Vårdcentralen planläggs med
markanvändningen Vård (DB, BD) där också kontor, apotek, kiosk och
restaurang ingår om de kompletterar den huvudsakliga användningen. DB
innebär att bostäder möjliggörs ovanpå vårdcentralens våningsplan. Inom
markanvändingen (DB) är det inte möjligt med bostäder i bottenplan.
Byggrätten för den nya vårdcentralen ligger i den sydvästra delen av
fastigheten. Placeringen möjliggör att den befintliga vårdcentralen kan vara
kvar i drift en längre tid än om den nya vårdcentralen hade placerats på samma
plats som den befintliga. Byggnadskroppen utformas som ett L och ramar in
det nya bebyggelsekvarteret. Vårdcentralen kommer att vara synlig från både
Vildrosgatan och Önstavägen.

Illustration från fågelperspektiv (nordväst): Sweco Architects AB

Områdets närhet till kommunikationer, service och rekreationsområden gör att
området även lämpar sig väl för bostadshus. Detaljplanen medför att bostäder
(B) i tre ytterligare byggnader kan uppföras på fastigheten. Byggnaderna
utgörs av lamellhus som enbart inrymmer bostäder.
Nya bostäder möjliggörs även ovanpå vårdcentralen i ett mindre lamellhus och
i ett högre punkthus (DB,BD). Genom att ha en gemensam byggrätt för
bostäderna och vårdcentralen utnyttjas marken mer effektivt samtidigt som
centrumkänslan förstärks.

Illustration från markplan (nordväst): Sweco Architects AB
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Bebyggelseförslaget bygger på en anpassning till platsens förutsättningar.
Förutsättningarna handlar bland annat om:
•
•
•

Lamellhusen inrymmer 4 bostadsvåningar samt 1 vindsvåning vilket regleras i
plankartan med en höjdangivelse (nockhöjd 16,5 meter). Byggrätten för
vårdcentralen är uppdelad i två olika nockhöjder då bostäderna ovanpå varierar
i höjd (nockhöjderna 16,5 och 31,5 meter). Den västra delen av byggrätten
har samma nockhöjd som lamellhusen. Då inryms 1 bostadsvåning samt 1
vindsvåning utöver 2 högre våningsplan för vårdcentralens verksamheter. Den
östra delen har en högre nockhöjd eftersom den utöver 2 högre våningsplan för
vårdcentralen inrymmer 6 bostadsvåningar samt 1 vindsvåning.

att det bara är möjligt att angöra kvarteret från Vildrosgatan.
att nätstationen i nordvästra delarna ska ligga kvar (E).
att natur med högre värden ska bevaras (n1).

I planförslaget bevaras de delar av skogsdungen i kvartermarkens södra del
som är av högre naturvärden (n1). Bebyggelseförslaget anpassas också efter
omgivande bebyggelse- och gatustrukturer. Ny bebyggelse möter upp
befintliga gaturum genom att de placeras parallellt med Vildrosgatan och
Anemonvägen. De fyra byggnaderna är även utformade så att de omsluter en
större gård med goda ljud- och ljusförhållanden. En solstudie har gjorts som
redovisar hur skuggor från de nya byggnaderna faller på mark både inom och
utanför planområdet. Solstudien illustreras nedan (Sweco Architects AB).

Bebyggelsen bedöms passa in i både skala och utformning med den befintliga
bebyggelsen närmast planområdet som består av 2-4 våningar. Det högre
punkthuset sticker ut från omgivningen i våningsantal. Punkthusets placering
föreslås dock i ett läge där byggnaden smälter väl in med den nya
vårdcentralen samt skuggar så lite mark som möjligt.
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Illustration över sektioner: Sweco Architects AB

Lamellhus mot Vildrosgatan:nockhöjd 16 179 mm.

Vårdcentral med punkthus: nockhöjd 31 295 mm.

Lamellhus mot Anemonvägen: nockhöjd 16 140 mm.

Vårdcentral med lamellhus: nockhöjd 15 983 mm.
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Tillgänglighet
Tillgängligheten till planområdet från närområdet bedöms som god. Den
föreslagna bebyggelsen kan enkelt knytas samman med det befintliga gångoch cykelvägnätet varför det är möjligt att på ett trafiksäkert sätt ta sig till och
ifrån området till fots eller med cykel.

bestämmelser om bebyggelsens omfattning (korsmark). Även skogsdungen
med träd i södra delen av planområdet kan fungera som plats för lek och
rekreation.
Geotekniska förhållanden
Jordart för området är lera. Läs mer under avsnitt Förutsättningar > Mark och
vatten > Geotekniska förhållanden. Geoteknisk undersökning fodras vid
genomförandet. Geotekniska undersökningar utförs på projekterat förslag i
bygglovsprocessen.

Bebyggelsens utformning ska säkerhetsställa en god tillgänglighet till husens
entréer, friytor och gång- och cykelvägar enligt gällande
lagstiftning/byggregler.
Trygghet
Planområdet bedöms inte utgöra någon särskilt otrygg miljö. Eventuellt kan
gång- och cykeltunnlarna upplevas som otrygga platser. Placering av ny
bebyggelse medför dock flera fönster mot dessa platser vilket kan påverka den
upplevda tryggheten positivt.

Dagvatten och översvämning
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
rekommenderade åtgärder i dagvattenutredningen för rening av dagvatten
genomförs. Exploateringen får inte bidra till en försämring av recipientens
kemiska eller ekologiska ytvattenstatus. Bedömningen att
miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kommer att kunna följas
baseras på att:

Mark och vatten
Naturmiljö
I planförslaget bevaras vegetation som är av högre naturvärden. Delar av
skogsdungen planläggs med bestämmelsen n1 (Markens naturkaraktär ska
bevaras. Marklov krävs för att fälla träd med stamdiameter över 15 cm). Intill
Önstavägen och Anemonvägen finns också en hel del vegetation som bevaras
som allmän plats (SKYDD). Inom området SKYDD finns befintliga diken som
avvattnar vägar och skyddar mot översvämning. Planen medför även att
markanvändning PARK ersätter de gällande markanvändningarna SKYDD
samt P (parkering) längs Vildrosgatan. Planförslaget medför även att ny
grönska kan planteras vid bostadsgårdarna samt parkeringarna.
Park och lek
Planförslaget möjliggör att nya miljöer för lek och rekreation kan skapas på
bostadsgårdarna med goda sol- och skuggförhållanden samt god ljudkvalitet. I
plankartan säkerställs friyta för lek och rekreation med bestämmelse om
markens anordnande (n2 – marken får inte användas för bilparkering) samt

•

Inga verksamheter som kan påverka yt- och grundvattnen negativt
planeras inom området.

•

Dagvattenmängden bedöms i och med planens genomförande öka men
då hållbara åtgärder vidtas i överensstämmelse med Västerås stads
policy och handlingsplan för dagvatten för att minimera ökade flöden
bedöms ökningen efter genomförandet av planen inte bli nämnvärd.

•

Det kommer att finnas anläggningar med tillräcklig kapacitet för rening
och fördröjning av dagvatten från tillkommande bebyggelse.

En dagvattenutredning har gjorts av Sweco Environment AB som syftar till att
ge förutsättningar för hur dagvatten ska kunna hanteras och tas omhand inom
8 (23)

det aktuella planområdet för att uppfylla stadens dagvattenpolicy och förhindra
att skador uppstår på byggnader vid höga flöden. Dagvattenutredningen ger
förslag till systemlösning för planområdet och sammanfattas nedan:

kemiska statusen exklusive kvicksilver och polybromerade difenyletrar uppnår
god. Dessa ämnen är undantag som har mindre stränga krav. Gränsvärdena för
ämnena överskrids i alla Sveriges undersökta ytvattenförekomster; sjöar,
vattendrag och kustvatten då utsläpp har skett under lång tid.

”Utifrån SMHI:s kartering av tillrinningsområden bedöms vatten som avrinner
från planområdet mynna i Svartån: mellan Västeråsfjärden/Mälaren och
Skultuna. Svartån ligger ca 2,5 km från planområdet. Avrinningsområdet är 25
km2. Svartån är 17 km lång och mynnar i Mälaren.”

Ekologiska statusen för Mälaren – Västeråshamnområde bedöms i nuläget som
dålig. Kemisk status uppnår ej god.”
Förslag på systemlösning för dagvattenhantering: Sweco Environment AB

Planområdets tillrinningsområde till recipienten: Sweco Environment AB

”Den ekologiska statusen för Svartån: mellan Västeråsfjärden/Mälaren och
Skultuna är klassad som måttlig. Problematiken i ån beror på övergödning på
grund av belastning av näringsämnen och miljögifter. Den kemiska statusen
uppnår ej god på grund av kvicksilver och polybromerade difenyletrar. Den

”Med föreslagen utformning av planområdet krävs det fördröjningsåtgärder för
att klara kravet att dagvattenflödet ut från området inte ska överskrida 15
l/s*ha.
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Vid planerad exploatering kommer föroreningskoncentrationen och
föroreningsmängderna att öka. För att inte riskera att försämra MKN för
recipienten krävs att reningsanläggningar implementeras inom planområdet.

Infrastruktur
Gång-, cykel- och biltrafik
Planförslaget medför inga större förändringar för gång-, cykel- och biltrafik.
Det kommer fortsatt att vara en infart till kvarteret. I bebyggelseförslaget
flyttas infarten något norrut för att hamna mer centralt i kvarteret. I plankartan
reglereras utfart mot allmän plats (Vildrosgatan) med utfartsförbud längs delar
av kvartersmarken (Utfartsförbud med Användningsgräns). Förslaget ger
även plats åt en kvartersgata med möjlighet för rundkörning vid vårdcentralen
(prickmark).

Flera fördröjning- och reningslösningar föreslås inom planområdet. Vid
parkeringarna som beräknas vara den största föroreningskällan inom
planområdet föreslås växtbäddar. I mitten av planområdet föreslås ett stråk
med ett dike samt nedsänkta ytor där vatten vid större regn tillfälligt kan ställa
sig. Vatten från parkeringar och viss del av tak föreslås ledas till
makadammagasin.
Inom planområdet behöver höjdsättningen anpassas så att vattnet vid
extremregn leds bort från byggnaderna. För att inte vatten ska skada byggnader
behöver de anläggas minst 0,2 meter högre än där gång- och cykelvägen korsar
Vildrosgatan.

Parkering och angöring
Behovet av parkeringsplatser, både för cykel och bil, ska lösas inom
kvartersmarken. Parkeringsriktlinjer för Västerås stad ska tillämpas.

Planområdet ingår i ett stort avrinningsområde. Vid ett skyfall då
ledningskapaciteten överskridits kan stora mängder vatten rinna på gång- och
cykelvägen vid den norra plangränsen. Höjdsättningen inom området måste
tillåta att vattnet kan ta sig fram utan att instängda områden skapas och att
byggnader inom planområdet inte skadas.”

I bebyggelseförslaget finns 78 bilparkeringar och 274 cykelparkeringar
redovisade. Delar av bilparkeringarna inryms i carports längs Anemonvägen
och delar av cykelparkeringarna (60 stycken) inryms i förrådsutrymmen i
bostadshusen. Förslaget bygger på parkeringsreduktion med bilpoolsplatser
och MM-åtgärder. Parkeringsbehov och parkeringsreduktioner redovisas i
illustrationen (framtagen av Sweco Environment AB) på sid. 12.

Följande punkter anses viktiga för att området ska få en väl fungerande
dagvattenhantering och regleras i plankartan:
•
•
•
•

Angöring sker vid infarten från Vildrosgatan. Denna behöver vara
dimensionerad för att angöringen med större bilar och lastbilar ska kunna ske
på ett trafiksäkert sätt. Färdtjänst behöver ha utrymmen för angöring.

Plats för fördröjning- och reningslösningar säkerställs på berörd
kvartersmark (prickmark och korsmark).
Takvatten ska avledas ovan mark (b1).
Färdigt golv ska anläggas minst 0,2 meter över angränsande gata (b2).
Anläggning för hantering av dagvatten får uppföras, t.ex. dike,
fördröjningsmagasin eller översvämningsyta (b3).

Kvartersmarken ska innehålla utrymmen för snöupplag. Snö från
bilparkeringar får inte plogas ut i gång- och cykelvägen längs Vildrosgatan.
Kollektivtrafik
Planförslaget medför inte några ändringar för kollektivtrafiken. Färdtjänst som
är en del av kollektivtrafiken behöver fortsättningsvis ha möjlighet att trafikera
området.
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Avfallshantering
Avfall ska hanteras enligt Västerås stads lokala renhållningsordning. Planen
har stämts av mot rekommendationerna i Västerås stads ”Råd och anvisningar
för avfallsutrymmen och transportvägar”.
Det finns möjlighet att placera avfallsutrymmen utomhus i ett centralt läge i
det nya bostadskvarteret vilket säkerställs med korsmark (marken får endast
förses med komplementbyggnader). Avstånden till boningshusens entréer
överstiger då inte 50 meter. Det finns möjlighet att anordna en vändplan strax
intill avfallsutrymmen med rundkörning framför vårdcentralen. Utrymmen för
vårdcentralens avfall kan hanteras i bottenplanet. Det är viktigt att
avfallsutrymmen och utrymmen för sopbilar utformas så att angöringen med
större bilar och lastbilar ska kunna ske på ett trafiksäkert sätt.
Organiskt avfall och restavfall ska sorteras inom varje fastighet i miljöbodar
eller liknande.
Teknisk försörjning
För att fullt ut kunna utnyttja byggrätterna i de norra delarna av planområdet
behöver befintliga ledningar flyttas några meter norrut mot gång- och
cykelvägen. Det går bland annat större fjärrvärmeledningar över fastigheten.
Ingen exploatering får ske ovan ledningarna varför de måste flyttas om
byggrätterna ska kunna utnyttjas fullt ut. Fjärrvärmeledningen ska vara
åtkomlig för reparation och förnyelse. Minsta avstånd till ledningen är 3 meter
på båda sidor.
Den befintliga nätstationen ligger kvar i planförslaget som en teknisk
anläggning (E). Nätstationen har ett bebyggelsefritt avstånd på 5 meter vilket
säkerställs med prickmark (marken får inte förses med byggnad).
I plankartan säkerställs markreservat för befintliga allmännyttiga underjordiska
ledningar på kvartersmark med planbestämmelsen u1 samt genom att markens
utnyttjande begränsas med prickmark.
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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 Miljöoch hälsoskyddsförvaltningen.

Risker och störningar
Olycksrisker
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund har granskat bebyggelseförslaget
under juni 2019 och deras utlåtande sammanfattas nedan.
Då en av byggnaderna kommer utgöra ett åttavåningshus med högre
våningshöjd än vanligt på de två nedre våningarna vill MBR redan nu varsla
för att det maximalt får vara 23m till balkongräcke eller underkant fönster om
vår stegbil skall kunna utgöra alternativ utrymningsväg.

Radon
Radonsäker grundläggning förutsätts.
Trafikbuller
Det nya bostadsområdet kommer att utsattas av trafikbuller från befintliga
vägar. För trafikbuller vid bostadsbyggnad ska förordningen SFS 2017:359
efterföljas. Förordningen innehåller riktvärden för trafikbuller utomhus. Enligt
förordningen bör följande riktvärden inte överskridas vid nybyggnation:

Framkörningstider:
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 miljö inom planområdet

•

Brandvattenförsörjning:
Planområdet skall enligt aktuellt handlingsprogram brandvattenförsörjas från
brandpostnät med minsta kapacitet 600 l/min enligt rekommenderade avstånd
nedan alternativt 900 l/min och med ett maximalt avstånd om 1000 meter till
närmaste brandpost.

•
•

Rekommenderat maximalt avstånd från sämst belägna uppställningsplats för
räddningsfordon till brandpost är 75 meter, vilket medför ett maximalt
inbördes avstånd mellan brandposter på 150 meter. Därefter skall avstånd från
uppställningsplats för fordon till angreppspunkt vid byggnad enligt BBR inte
överstiga 50 meter.

•

60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad för bostäder
större än 35 kvm.
65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad för bostäder
om högst 35 kvm.
Om ljudnivåerna vid fasad ändå överskrids bör minst hälften av
bostadsrummen ha tillgång till sida där dygnsekvivalent ljudnivå är
under 55 dBA och maximal under 70 dBA kl. 22-06.
50 dBA ekvivalent samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats om
sådan anordnas i anslutning till byggnaden.

En trafikbullerutredning har tagits fram av Sweco Environment AB som
sammanfattas nedan:

Brandpostsystemet inom hela Önsta-Gryta är väldigt utglesat och bygger på de
förutsättningar räddningstjänsten hade historiskt med betydligt fler personer i
tjänst dygnet runt. En komplettering med minst en brandpost på Önstavägen
eller Anemonvägen är nödvändig för att uppfylla gällande riktlinjer i den
sydostliga delen av planområdet. Brandposten skall ha en minsta kapacitet på
1200l/minut.

”Bostäder:
• Samtliga beräknade frifältsvärden vid fasad uppfyller gällande
riktvärden för trafikbuller.
• Beräknade bullernivåer för uteplatser överskrids vid flera fasader
vilket innebär att speciella åtgärder måste införas om endast enskilda
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•

uteplatser i form av balkonger ska byggas. Yta för gemensam uteplats i
markplan som uppfyller riktvärden finns mellan husen. Beräkningarna
för ekvivalent och maximal ljudnivå visar att huskropparnas
avskärmning av trafikbullret ger möjlighet att anordna gemensam
uteplats i norra halvan av den innegård som huskropparna bildar.
Lokala bullerskydd placerade vid gemensamma uteplatser på gården
kan även vara ett alternativ till större flexibilitet gällande uteplatsernas
placering.
Fasad, inklusive fönster och eventuella fasadventiler, ska utformas så
att de klarar de riktvärden som gäller för buller inomhus enligt BBR.

Beräkningar för ekvivalent och maximal ljudnivå visar att huskropparnas
avskärmning av trafikbullret ger möjlighet att anordna gemensam uteplats i
norra halvan av den innegård som huskropparna bildar. Inga vidare krav på
delvis inglasning eller uppförandet av lokala bullerskydd bedöms därför
behöva regleras i plankartan. Lokala bullerskydd är dock möjliga att uppföra
på korsmarken för södra halvan av planområdet när man i senare
bygglovskeden vet mer exakt placering av uteplatser.
I trafikbullerutredningen finns bullerkartor som redovisar hur förslaget berörs
av trafikbuller. Bullerkartor redovisas på efterföljande sidor.
Sedan detaljplanen var ute på samråd har ytterligare bullerkartor tagits fram
som visar på hur bullersituationen ser ut utan carports mot Anemonvägen.
Utifrån beräkningarna uppfyller samtliga bostadsbyggnaders fasader gällande
riktvärden för trafikbuller. Se bild nedan (grönt: 55-60, blått 50-55):

Övriga lokaler (kontor/affärsverksamhet):
• Fasad, inklusive fönster och eventuella fasadventiler, ska utformas så
att de klarar de riktvärden som gäller för buller inomhus enligt BBR
eller i förekommande fall SS 25268.
• I fall där någon verksamhet utöver bostäder kommer att etableras bör
verksamheternas gemensamma bulleralstring begränsas i planen så att
gällande bullerriktvärden för närliggande bostäder uppfylls.”

Ekvivalent ljudnivå utan carport:

Det är endast verksamheter som inryms i markanvändningen vård som tillåts
uppföras inom detaljplaneområdet utöver bostäder. Då användningen vård inte
bedöms utgöras av någon störande verksamhet anses det inte vara nödvändigt
att i planhandlingarna redovisa några särskilda åtgärder eller ytterligare
bestämmelser för att hantera verksamhetsbuller.
”Följande åtgärder kan utföras för att uppfylla boverkets riktlinjer för uteplats.
Var och en av nedanstående åtgärder räcker:
• Gemensamma uteplatser anläggs i anslutning till bostäderna där
riktvärdena uppfylls. Om detta görs ställs inga krav på att riktvärdena
vid de enskilda uteplatserna uppfylls.
• Delvis inglasning till max ¾ av den öppna ytan av uteplatserna kan
anordnas för att uppnå riktvärdena.”
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Ekvivalent ljudnivå:
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Maximal ljudnivå:
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Ekvivalent ljudnivå:
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ska överföras till fastigheten Östra Vildrosen 1 och omvandlas till
kvartersmark. Ansökan om fastighetsreglering görs av Västerås stad hos
lantmäterimyndigheten. Exploatören står för alla förrättningskostnader som
uppstår i samband med överenskommelsen om fastighetsregleringen.

Genomförandebeskrivning
Organisationsfrågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.

Servitut, ledningsrätter och nyttjanderättsavtal
Eventuella avtalsservitut för ledningar ses över i samband med planerade
fastighetsregleringar. Det finns ett markreservat (u) för allmännyttiga ledningar
i gällande plan som får en ny avgränsning i planförslaget (u1). Ansökan om att
bilda ny ledningsrätt görs av ägare till berörd allmännyttig ledning.

Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i
enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl
föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla,
men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägare har rätt till
ersättning.

Konsekvenser för fastighetsägare och andra berörda
•
•

Huvudmannaskap
Västerås stad är huvudman för allmän platsmark inom området. Det innebär att
kommunen har ansvar för drift av allmän plats såsom PARK och GATA.

•

Ansvarsfördelning för genomförande
Exploatören ansvarar för planens genomförande och bekostar all utbyggnad
inom kvartersmark.

Västerås 4:46 avstår mark till kvartersmark.
Den del av planförslaget som berör Västerås Stads fastighet Västerås
4:46 förändras genom att idag allmänt tillgänglig mark övergår till
kvartersmark för vård- och bostadsändamål.
Ledningsflytt, till följd av ändrat u-område.

Tekniska frågor
Projektering av ledningar för vatten, avlopp, fjärrvärme, samt kablar för el och
kommunikation, ska ske i samråd med exploatören, Staden, Mälarenergi och
ägare av berörda ledningar och vägar. Flyttkostnader av befintliga ledningar
och kablar bekostas av exploatören.

Avtal
Avtal ska tecknas mellan exploatören och Västerås stad. Genom avtal ska
exploatören förvärva de delar av Västerås 4:46 vilka planläggs som
kvartersmark. Det ska även avtalas om borttagande av den gamla
väganslutningen till fastigheten och återställning av vägområdet i
genomförandeskedet.

Anmälan och tillstånd

Fastighetsrättsliga frågor

Förorenad mark
Om markföroreningar hittas ska Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i
Västerås stad kontaktas.

Fastighetsbildning och fastighetsreglering
Detaljplanen medger att fastigheter för vård- och bostadsändamål om- eller
nybildas. Fastighetsreglering behöver ske för de delar av Västerås 4:46 som

Fornlämningar
Om fornlämningar påträffas i samband med exploateringen måste arbetet
omedelbart avbrytas och anmälan göras till länsstyrelsen.
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Ekonomiska frågor
Kostnader
Exploatören bekostar detaljplanen inklusive de utredningar som krävs för
detaljplanens antagande. Utbyggnad av anläggningar, teknisk försörjning,
brandposter, byggnader samt förrättningar bekostas av exploatören. Ändringar
på befintliga ledningar och vägar som uppkommer till följd av exploateringen
bekostas av exploatören.
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cykelvägnätet samt ligger i direkt närhet till busshållplatser och
hållplatser för flexlinjen varför det är möjligt att på ett trafiksäkert sätt
ta sig till och ifrån området till fots eller med cykel. Nya invånare i
området ökar även underlaget för kollektivtrafik och närservice.

Konsekvenser
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer syftar till att skydda människors miljö och hälsa. Planens
genomförande bedöms inte medföra negativ påverkan på gällande
miljökvalitetsnormer för utomhusluft (SFS 2010:477); vattenförekomster (SFS
2004:660); kemiska föreningar i fisk och musselvatten (SFS 2001:554); eller
omgivningsbuller (SFS 2001:554).

•

Bostadshusen klarar gällande riktvärden för trafikbuller vid fasad.
Gårdsmiljön kommer även att ha goda ljud-, sol- och
skuggförhållanden.

•

Planförslagets anpassas till omgivande bebyggelse vad gäller volym,
höjd och utformning för att passa in i befintlig miljö samt för att
minimera påverkan som rör sol- och ljusinsläpp på befintliga
bostadshus fasader samt gårdar.

•

Vårdcentraler är en viktig funktion i samhället och byggandet av en ny
och mer ändamålsenlig vårdcentral ses som positivt.

Hållbarhetsbedömning
Ekologisk hållbarhet
•

Planförslaget innebär komplettering med ny bebyggelse på redan
ianspråktagen mark vilket innebär att ingen brukningsvärd
jordbruksmark eller skogsmark tas i anspråk.

•

Planförslaget medför att viss grönska försvinner, men vegetation av
högre naturvärden bevaras och skyddas i detaljplanen.

•

Komplettering med ny bebyggelse sker i ett område med direkt närhet
till ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät samt
kollektivtrafikförsörjning vilket ger goda förutsättningar att välja
hållbara transportmedel. Avståndet till centralare delar av Västerås
samt till närmsta större livsmedelbutik innebär dock att det finns risk
för att framtida boende kommer använda sig av bilen som
transportmedel.

•

Planförslaget kan nyttja redan utbyggd infrastruktur vilket sparar
resurser.

Ekonomisk hållbarhet
•

Samlad bedömning
Sammantaget bedöms de positiva konsekvenserna överväga de negativa
konsekvenserna av planförslagets genomförande.

Social hållbarhet
•

Planförslaget kan nyttja redan utbyggd infrastruktur vilket sparar
resurser.

Tillgängligheten till och ifrån ny bebyggelse är god. Den föreslagna
bebyggelsen kan enkelt knytas samman med det befintliga gång- och
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miljökonsekvensbeskrivning, har därför inte upprättats i enlighet med 4 kap.
34 § plan- och bygglagen. Samråd om behovsbedömning har skett med
länsstyrelsen som delar kommunens bedömning.

Förutsättningar
Tidigare ställningstaganden

Bebyggelse

Riksintressen
Detaljplanen ligger inte inom område som utgörs av något riksintresse enligt 3
och 4 kap. Miljöbalken (MB).

Bebyggelse
Planområdet ligger vid Önsta-Gryta centrum. Det finns mestadels offentlig
service i form av skolor och äldreboende i närområdet. Inom planområdet finns
en vårdcentral samt ett apotek. I Önsta-Gryta centrum finns Önstaskolan (7-9),
Önsta-Gryta bibliotek samt en kyrka. I centrumet finns även en restaurang och
en närbutik. Strax norr om planområdet ligger Daggrosens äldreboende.

Översiktliga planer
Planförslaget stämmer överrens med Västerås Översiktsplan 2026 (revidering
antagen 2017) och dess strategier: Balanserad komplettering; Enkelt att gå och
cykla; Kollektivtrafiknätet som ryggrad. Planområdet ligger i anslutning till
kollektivtrafikförbindelser och samhällsservice.

I Norra Gryta ligger Gryta demenscentrum på ett avstånd av cirka 1 km från
planområdet. På cirka 350 m i avstånd ligger Piltorpsskolan (F-6). Ytterligare
grundskolor i närområdet är Ormkärrskolan (F-6) i Södra Gryta samt
Apalbyskolan (F-9) i Norra Gryta vilka ligger på ett avstånd av cirka 650
respektive 950 m. Närmaste större livsmedelsbutik ligger vid Norrleden på ett
avstånd av cirka 1,5 km från planområdet.

I Västerås Grönstrukturplan för Västerås Tätort (2004) pekas vidare delar av
planområdet in som värdefulla gröna områden. Dessa delar finns delvis på
befintlig kvartersmark med redan hårdgjorda ytor och markparkeringar.
Dessutom finns det byggrätter på delar av det utpekade enligt gällande
detaljplan.

Önsta Grytas bostadsbebyggelse utgörs till 70 % av småhusbebyggelse och till
30 % av lägenheter i flerbostadhus (60 % bostadsrätter och 40 % hyresrätter).
Bebyggelsen närmast planområdet består i huvudsak av flerbostadshus i 2-4
våningar.

Detaljplaner, fastighetsplaner och områdesbestämmelser
För planområdet gäller detaljplanen DP 1124 J, laga kraft vunnen 1992. I
detaljplanen anges markanvändningarna vårdcentral (D) samt kontor (K) för
det föreslagna planområdet. Ett mindre område är också planlagt för en
nätstation (E). I södra delarna av kvartersmarken finns ett mindre område där
det i gällande plan anges att ”träden skall bevaras” genom bestämmelser om
markens anordnande (n1). Kvartersmarken omges av allmän plats med
markanvändningen SKYDD och GC-VÄG.

Kulturmiljö
Utifrån Bevarandeprogram Västerås stadsbebyggelse (1985) och Det byggda
kulturarvet (2004) finns inte någon värdefull bebyggelsemiljö inom eller i
närheten av planområdet.

Bedömning av miljöpåverkan
Byggnadsnämnden har i beslut 2018-06-14, § 138, tagit ställning till att
detaljplanen inte ger en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 3§
miljöbalken. En miljöbedömning, med tillhörande

Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns i planområdet. Om fornlämningar påträffas i
samband med exploateringen måste arbetet omedelbart avbrytas och anmälan
göras till länsstyrelsen.
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Exploatören ansvarar för anmälan till länsstyrelsen enligt 2 kap. 10 §
kulturmiljölagen om fornlämningar berörs av exploaterings- eller markarbeten.

Närmsta större skogsområde är Önstaskogen som består av sammanhängande
skogsområdet med goda möjligheter till rekreation och friluftsliv i direkt
närhet till staden.

Skyddsrum
Det finns ett skyddsrum i Önstaskolan på fastigheten Västra Dagrosen 1 och ett
skyddsrum på fastigheten Västra Vildrosen 1.

Torg
Det finns ett torg intill biblioteket och kyrkan vid Önsta-Gryta centrum. Torget
är stenbelagt med viss möblering: i huvudsak bänkar och cykelparkeringar.
Inom planområdet finns det en stenbelagd yta vid den befintliga vårdcentralens
entréer. Den inrymmer bland annat en nätstation, planteringar, bänkar samt
cykelparkeringar.

Mark och vatten
Naturmiljö
Inga kända arter eller biotoper, som är skyddade i artskyddsförordningen eller i
miljöbalken (1998:808), finns i planområdet. Inga höga naturvärden har heller
identifierats i området. Det finns dock ett mindre område i södra delen av
planområdet med större och äldre träd som kan vara av intresse att bevara.
Dessa träd är också skyddade i gällande detaljplan. I övrigt består naturmiljön i
huvudsak av lägre vegetation samt av sly och mindre lövträd som har vuxit upp
kring vägdikena.

Tillgänglighet
Tillgängligheten till planområdet bedöms som god. Det finns befintliga gångoch cykelvägar, busshållplatser samt hållplatser för flexlinjen i direkt närhet till
planområdet varför det är möjligt att på ett trafiksäkert sätt ta sig till och ifrån
området till fots eller med cykel. Planområdet ligger i marknivå med gång- och
cykelvägen längs Vildrosgatan vilket också är från det håll besökare kommer
ifrån. Större nivåskillnader finns vid gång- och cykeltunnlarna strax nordöst
respektive sydväst om planområdet.

Planområdet består av gammal jordbruksmark som har exploaterats med
bebyggelse och hårdgjorda ytor för väg och parkering.

Trygghet
Planområdet är förhållandevis öppet kring den befintliga vårdcentralen med
ytor för markparkeringar samt körbanor. I planområdets södra del finns högre
vegetation med träd och buskage i varierade storlekar. En sådan miljö kan
upplevas som otrygg när den blir mörkare än omgivningen samt har sämre
siktförhållanden. Strax sydväst om planområdet finns också en gång- och
cykeltunnel vilken kan upplevas som otrygg för förbipasserande när
höjdskillnader och växtlighet intill gång- och cykelvägen har inverkan på
sikten. Strax nordöst om planområdet finns en ytterligare gång- och
cykeltunnel som dock bedöms ha bättre siktförhållanden. Den omges också av
mer bebyggelse varför den kan upplevas som tryggare.

Park och lek
Inom planområdet finns idag inga offentliga/privata utrymmen avsedda för
park eller lek. Närmsta miljöer för lek finns vid idrottsplanerna och skolgården
intill Önstaskolan samt i de sammanhängande skogspartierna norr om
Daggrosens äldreboende (längs Anemonvägen).
Idrott och rekreation
Önsta idrottsplats ligger på ett avstånd av ca 650 m från planområdet. De
befintliga skolorna inom stadsdelen har också vissa idrotts- och
rekreationsmöjligheter som kan nyttjas av allmänheten.
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Geotekniska förhållanden
Områdets geotekniska förhållande beskrivs i planbeskrivningen till detaljplan,
1124 J (1992), som är gällande detaljplan för området. Den geotekniska
beskrivningen täcker dock även in äldreboendet norr om planområdet. Enligt
planbeskrivningen består området i huvudsak av lera med ett varierande djup
ner till omkring 5 m med en torrskorpa om minst 1 m. Undantagsvis
förekommer lerdjup om 10 m samt vissa mindre delar med morän eller
genomgående torrskorpa på fasta jordlager.

Parkering och angöring
Det finns privata parkeringsplatser inom planområdet för arbetare och besökare
till vårdcentralen och apoteket. Det finns även några korttidsparkeringar på
andra sidan Vildrosgatan för besökare till Önsta-Gryta Centrum.
Det finns endast en in- och utfart till planområdet från Vildrosgatan.
Kollektivtrafik
Närmaste busshållplats ligger vid Önsta-Gryta Centrum. Hållplatsen trafikeras
av stadslinje 2 som har hög turtäthet och långt trafikdygn. Restiden till
Västerås centrum är cirka 15-20 minuter.

Vattenområden, dagvatten och översvämning
Dagvatten och översvämningsrisk undersöks genom en dagvattenutredning på
planförslaget. Läs sammanfattning av utredning under rubriken Planförslag >
Dagvatten och översvämning.

Teknisk försörjning
Vatten- och avloppsledningar, elledningar, fjärrvärme, tele, bredband finns
framdraget till planområdet.

Infrastruktur

Risker och störningar

Gång-, cykel- och biltrafik
Planområdet omges av vägar för gång-, cykel- och biltrafik. Området gränsar i
norr till en allmän gång- och cykelväg, i öster till Anemonvägen, i söder till
Önstavägen och i väster till en ytterligare allmän gång- och cykelväg längs
Vildrosgatan.

Trafikbuller
Trafik längs omkringliggande bilvägar medför att en trafikbullerutredning
måste göras på planförslaget. Läs sammanfattning av utredning under rubriken
Planförslag > Risker och störningar > Trafikbuller.

Anemonvägen och Önstavägen är två av stadsdelens större bilvägar. De två
gång- och cykelvägarna som gränsar till planområdet går under dessa bilvägar i
varsin gång- och cykeltunnel. Underfarterna är lokaliserade nordöst respektive
sydväst om planområdet. Gång- och cykelvägarna är även anslutna till stadens
gång- och cykelvägnät med närmaste huvudcykelstråk på ett avstånd av 150200 m från planområdet.

Skred och ras
Enligt Västerås kartportal finns risk för ras och skred vid gång- och
cykeltunnlarna där det finns större nivåskillnader.
Förorenad mark
Inga kända markföroreningar finns på platsen.

Vildrosgatan är en återvändsgata som leder in till Önsta-Gryta centrum. Vägen
är ansluten till Daggrosgatan i norr, men det är endast bussar i linjetrafik som
får köra mellan dessa gator.
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