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PLANPROCESSEN
I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att
förändras eller bevaras. Under samrådet ändrades planförfarandet från
standardförfarande till utökad förfarande, eftersom detaljplanen bedöms vara av
betydande intresse för allmänheten.

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 att om inga större
invändningar inkommer under granskningen och att det därmed inte krävs en
revidering av planen, att den kan antas av byggnadsnämnden efter
granskningstiden.
Beslutet att planförslaget ska skickas ut på samrådsremiss har tagits av
byggnadsnämnden december 2016. Samråd har skett under januari-februari 2018.
Detaljplanen beräknas bli antagen av byggnadsnämnden under 2019.
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HANDLINGAR
Planhandlingarna består av:
• Plankarta med Illustrationskarta
• Planbeskrivning
Följande utredningar har tagits fram som underlag för planarbetet. De finns på
stadens webbplats och förvaras även på byggnadsnämndens expedition och kan
beställas därifrån:
• Dagvattenutredning, Miljö- och avfallsbyrån i Mälardalen AB, Västerås, 201711-02
• Bullerutredning, Structor Akustik AB, Stockholm, 2017-10-11
• Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Wescon Miljökonsult AB,
Västerås, 2017-09-28

SAMMANFATTNING
Planområdet ligger i centrala Västerås och bara 500 meter från tågstationen.
Hela kvarteret är beläget inom område som är av riksintresse för
kulturminnesvården.

Planområdet gräns
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planens syfte är att pröva möjligheten att göra en tillbyggnad söder om den
befintliga byggnaden på fastigheten Lothar 5. Den nya byggnaden är tänkt som ett
flerbostadshus, men planen möjliggör centrumändamål på bottenvåningen.
Kvarteret Lothar ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården och
finns även med i bevarandeprogram från 1985. Det är därmed viktigt att den nya
tillbyggnaden tillförs en nutida arkitektonisk gestaltning och värden med tydlig
respekt och välavvägt förhållande till omgivningen.
Detaljplanen ska även möjligöra förvandling av kontor och festlokalen till bostäder
på Hahrska palatset, med mycket minimala förändringar både på exteriör och
interiör.

Befintliga parkeringsplatser vid Hahrska Palatset.

Placering av nya tillbyggnaden

ÖVERGRIPANDE STADSBYGGNADSIDÉ
Skulptural arkitektur – ett urbant träd
Den nya byggnadens förhållande till Hahrska Palatst spelar en central roll i
utformningen, såväl på övergripande nivå som i detaljer. Den indragna
gatufasaden låter Hahrska Palatsets volym framträda tydligt. Ovanför den
befintliga byggnadens tak kragar fasader och balkonger ut, både utåt och inåt över
taket. Den nya byggnaden har en vertikal resning och vecklar ut sig uppåt som ett
"urbant träd" med tydliga våningar som grenverk runt trapphuskärnan.
Byggnadens djup är anpassat till Hahrska Palatsets fasader och byggnadens bredd
är endast ca 9 m i de första våningarna. Tack vare dess lilla fotavtryck bibehålls
siktlinjer och beﬁntliga rörelsemönster i stadsrummet.
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Fasadmaterialen tar upp materialen i Hahrska Palatset med sockelvåning av sten
och övriga våningar i ljus tegel med slät fog.
Tillbyggnaden har en särskild utformning när det gäller in och utskjutningar.
Situationsplan
Framför byggnaden mot Mimergatan planeras en spegeldamm. Marken längs
byggnadens långsida får karaktären av en torgyta med körbar stenbeläggning.
Platsen framför huvudentrén markeras med avvikande sten. Inne på gården finns
en mindre, gemensam uteplats, cykelparkeringar och miljöbod.

Situationsplan

Byggnadens innehåll
Byggnaden kommer innehålla ca 15 unika bostadsrätter där miljöhänsyn och
teknik ligger i framkant. Ett klimatsmart boende med hög standard och fokus på
livskvalitet. Bostäderna har terrasser eller generösa balkonger. Rumshöjden är 3
m och fönstren går ner till golv. Hissen går direkt in i alla lägenheter. Ytterligare
kvalitetsfaktorer är tex golvvärme, komfortkyla, ”smart” styrning av belysning.
Entrén till byggnaden är generöst tilltagen och har stora glaspartier mot torget. I
entréplan finns en ”bokal” som kan användas antingen som bostad eller lokal. En
halvtrappa ner finns ett spa gemensamt för husets invånare. I källaren är
teknikrum och förråd för barnvagnar/rullstolar tänkt att placeras. Lägenhetsförråd
placeras i Hahrska Palatsets källare. Miljörum finns i separat byggnad på gården,
samordnat med befintlig fastighet.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
Riksintresse
Hela kvarteret är beläget inom område som är av riksintresse för
kulturminnesvården.
Den 20 juni 2018 beslutade Riksantikvarieämbetet om ändring av området för
riksintresse för kulturmiljövården gällande Västerås Stad (U24), Västerås
kommun, Västmanlands län. Det finns ingen värdetext om just denna kvarter,
men Verkstads- och kontorsbyggnader inom kvarteren Ottar och Mimer, samt
flerbostadhusen på Östermalm i närheten av Lothar nämns i beslutet.
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömmer att planen inte medför påtagliga skador
på riksintresse för kulturmiljövården.
Översiktliga planer
Detaljplanen överensstämmer med Västerås ÖP 2026.
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
I gällande detaljplanen från 2001, har den nu aktuella delen av fastigheten Lothar 5
markanvändningen Bostad och Kontor, men marken får inte bebyggas, så kallad
prickmark.

Gällande detaljplan 1443 från 2001
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Flyghinder
Detaljplanen är inom flygplatsens flyghinderzon där höjdrestriktioner finns,
planförslaget är dock lägre än 45 meter. LVF skall alltid tillfrågas vid planerade
byggnadsverk högre än 20 meter. Samråd med försvarsmakten ska ske för
byggnadsverk högre än 20 meter utanför tätort och högre än 45 meter inom
tätort.
Planuppdrag
Byggnadsnämnden beslutade den 25 augusti 2016, att låta upprätta detaljplan för
Lothar 5, Östermalm, Västerås. Uppdraget kompletterades 15 december 2016.
Bedömning av miljöpåverkan
Byggnadsnämnden har i beslut 2016-12-15, 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
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 i centrala Västerås, 500 meter från tågstationen.

Lothar 5 markerades med röd prick

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Fastigheten Lothar 5 AB äger Lothar 5 i dagsläget.
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OMRÅDESSTRUKTUR OCH LANDSKAPVÄRDEN
I kvarteret finns tre byggnader, vilka samtliga har kulturhistoriska värden. I
bevarandeprogrammet från 1985 är byggnaden på Lothar 3, Officershuset och
byggnaden på Lothar 5 (Aros Huset), betecknade som byggnader av större
kulturhistoriskt eller konstnärligt värde.
Byggnaden på Lothar 2 anges som kulturhistoriskt intressant byggnad som bör
bevaras.
Det finns ett träd med mistel på planområdet som skall bevaras.

Hahrska palatset från Mimergatan

Gemensamma Innergården för kvarteret Lothar

REGLERING FÖR KULTURHISTORISKAVÄRDEN
Hahrska palatset är en unik byggnad vars värden skyddas i detaljplanen genom
skydds- och varsamhetsbestämmelser, samt utformningsbestämmelser. Dessa
omfattar både byggnadens exteriör, men även interiör. I fall Hahrska palatset
omvandlas från festlokal och kontor till bostäder, kommer kraven på byggnaden
att förändras. Skyddsbestämmelserna (q) syftar till att bevara de kulturhistoriska
värden som är viktiga för att områdets karaktär och särart ska bestå. Detta gäller
byggnadernas konstruktion och yttre utformning, men även interiör inredning.
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Bevarande värden-exteriör
Husets höga tvärställda gavel utgör ett resligt blickfång i änden av
Timmermansgatan. Huset anslutar harmoniskt till grannbyggnaden vid
Timmermansgatan.
Fasadens runda mönstermurade blinderingar kan räknas till 1910-talets
nationalromantiska stil medan övriga drag är 20-talsklassicism. Fasadens tunna
puts (slamning), pilastrarna vid hörn och entréer, valvbågarna med slutsten, samt
fönstrens form och spröjsning.
Sockeln mot gatan samt trappor och portomfattning är i rödaktigt granit med
pikad och krysshamrad yta.

Timmergansgatan från nordost

Huvudentrén vid Mimergatan. Alla ursprungliga delar är bevarade: dörrar, överljus, fönster,
ledslänger, smitt galler, lyktor, trappa osv. Endast färgställningen är förändrad.
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Bevarande värden-Interiör
Det som karakteriserar Hahrska palatsets interiör är hög hantverksmässig kvalité
med många bevarade material, inredning och detaljer från ursprungstiden.
Starkast ursprungsprägel har entrén på våning 1 och och foajén på våning 2. Båda
våningarna består av två stora rum, sida vid sida (på våning 1 är det ombyggt till
kontor).
Att förhålla sig till vid ombyggnation är följande särskilt viktiga värden:
• Rummens volymer, särskilt tydlig i trapphus och på våning 2.
• Ursprungliga träfönster med munblåst glas och med spanjolettbeslag.
Fönstersmygar med djupa stenskivor och ursprungliga radiatorer i
gjutjärn.
• Lister och foder i trä samt övriga ursprungliga snickerier.
• Kassettak i trä festsalen.
• Den välvda takformen i foajén.
• Putsad arkad med stenkolonner på våning 1.
• Dubbeltrapphuset i sten med smidesräcken.
• Dricksfontäner i kalksten på våning 2.
• Smidesräcken utmed trappan på våning 2.
• Originaldörrar i trä, enkel och dubbeldörrar på bägge våningsplanen.

Festsallen har ett kassettak som har en ursprunglig dekormålning i nationalromantiks stil.
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Foajén i övervåningen. Fönsterbänkar och golv är i kalksten, liksom två dricksfontäner. De flesta
värmeelementen är ursprungliga sektionsradiator i gjutjärn.

PARK
Den största parken i närheten av planområdet är Vasaparken, ca 500 meter från
detta.
Lek och rekreation
Det finns flera lekplatser i närheten av planområdet. Den närmaste lekplatsen är
ca 200 meter från planområdet.

Lekplatser nära planområdet
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MARK OCH VEGETATION
Tidigare markundersökningar
Inga tidigare undersökningar, specifikt för den aktuella fastigheten har kommit till
kännedom. På fastigheten Ludvig 26, direkt öster om aktuell fastighet, har funnits
en bilvårdsanläggning vilken har branschklass 3 enligt MIFO.
Geologi och hydrogeologi
Enligt SGU:s jordartskarta domineras centrala Västerås av lera och postglacial fin
lera. Ovanpå leran ligger troligtvis fyllnadsmassor, vilket är vanligt förekommande
i städer. Berggrunden i området består av sur vulkanisk bergart och sedimentära
bergarter. I området finns även sprickzoner. Det finns inget grundvattenmagasin i
anslutning till det aktuella området.

Berggrundskarta över centrala Västerås (SGU). Aktuellt område är markerat med en röd stjärna.

Mark
Radonsäker grundläggning förutsätts.
Förorenad mark
En översiktlig miljöteknisk markundersökning har gjorts (Wescon Miljökonsult AB,
Västerås, 2017-09-28 )
Bärlagret ovanpå fyllnadsmassorna provtogs inte. Vid undersökningstillfället
noterades en större avvikelse i en av provtagningsgroparna och området innehöll
generellt två olika sorters fyllnadsmassor. På grund av detta delades området in i
flera delområden/decision units (DU): DU 1, DU 2 DU 3 och DU 4 (se figur nästa
sida).
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DU 1 innehöll en fyllnadsmassa med mer lerigt, siltigt <inslag.
DU 2 innehöll en fyllnadsmassa med mer sandigt inslag.
DU 3 innehöll två sorters fyllnadsmassor där den ena var mörk med inslag av
tegel, sot och kol. Den andra var av mer sandig karaktär.
DU 4 är den underliggande naturliga leran, vilken inte syns i bilden.

Fastigheten med olika egenskapsområden baserad på fyllnadsmassorna.

Resultat
En sammanställning av analysresultaten redovisas under Miljö- och
hälsoriskbedömning, Tabell 7-1 i den översiktliga miljötekniska markundersökningen.
Resultaten från analyserna presenteras i tabellen, där ett medelvärde av A och
B-replikaten visas för respektive decision unit. Som referens presenteras även de
generella riktvärdena KM (känslig markanvändning) och MKM (mindre känslig
markanvändning), vilka ligger som bedömningsgrund för att kunna utvärdera om
eventuella föroreningar utgör en risk för miljö och människors hälsa. Intressanta
värden har markerats.
Analyserna visar på förhöjda halter inom vissa ämnen. För samtliga decision units
ligger blyhalterna över KM. För egenskapsområde 3:s övre fyllnadsmassor ligger
även PAH-H över KM. Delområde 3:s undre fyllnadslager har utöver bly, även
koppar och PAH-M över KM och även PAH-H över MKM.
Halterna ligger över vad Naturvårdsverket rekommenderar för ett scenario där
människor ska kunna vistas permanent under en livstid. Eftersom planerna är att
bygga bostäder skulle dessa massor kunna utgöra en risk för människors hälsa.
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Idealt sett skulle alltså dessa massor behöva avlägsnas från området, åtminstone
direkt där bostaden planeras. Utifrån den miljötekniska markundersökningen har
en ny konceptuell modell tagits fram, vilken presenteras i bilden nedan.

Konceptuell modell

Åtgärdsutredning
Generellt var mäktigheten på fyllnadsmassorna ca 1.0 meter eller grundare.
Vid ett antagande att mäktigheten är 1.0 meter över hela ytan och att den totala
efterbehandlingsarean är ca 1000 kvm, skulle den totala mängden fyllnadsmassor
som behöver schaktas bort vara 1000 kubikmeter. Med en antagen densitet på
1,8 ton/kubikmeter, uppskattas mängden fyllnadsmassor till ca 1800 ton.
Egenskapsområde 3, vilken är mer förorenad är övriga områden, utgör ca 110
kvm, motsvarande ca 200 ton, varav hälften av detta klassas som förorenat över
MKM. Övriga massor klassas som förorenade >KM<MKM.

Konceptuell modell
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Utöver detta måste även ytterligare en meter under det planerade bostadshuset
schaktas bort vilket blir ytterligare 279 ton massor, vilka troligtvis kan klassas som
<KM.
En schematisk bild på saneringsområdet finns på bilden nedan och en grovt
uppskattad budget på detta scenario finns i bilaga 5 i den miljötekniska
markundersökningen.

Schematisk bild – schaktplan

Ett scenario kan vara att fastigheten styckas till två fastigheter, en med planerade
bostäder och en med parkering för eventuell framtida byggnation. Aktuell
efterbehandling omfattar då de massor som ligger inom den nu planerade
byggnationen för bostäder. Den ytan skulle utgöra ca 580 kvadratmeter och
parkeringsytan som inte skulle saneras utgör 420 kvadratmeter.
Det skulle resultera i ca 1323 ton massor att transportera bort. En schematisk bild
på saneringsområdet finns i bilaga 4 och en grovt uppskattad budget på detta
scenario finns i bilaga 6 i miljöteknisk markundersökning.

Karta över området med indelningar på områden enligt förslag scenario 2.
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Underliggande lera (DU 4, se bilaga 4 i miljöteknisk markundersökning) skickades
in för analys efter att resultaten från övriga DU erhållits. Inför analys valdes det att
göra två separata DU:s av DU 4 på grund av föroreningarna i DU 3. DU4:2 är leran
under DU3 och DU4:1 är leran under DU1 och DU2. Analyser av leran presenteras
i Tabell 7–2 i markundersökningen. Resultaten visar att samtliga analyserade
halter ligger under riktvärdet för KM, varför bortschaktningen av massor kan
anses tillräcklig när man nått naturlig lera.
Bedömning
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer utifrån resultatet av
provtagningarna att det för närvarande inte behövs ytterligare provtagning. Dock
finns det behov av saneringsåtgärder på fastigheten vid ändringar. Föreslagen
åtgärd i utredningen kan vara en möjlighet. När arbete ska utföras inom ett
förorenat område ska detta anmälas till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.
Anmälan ska lämnas in i god tid, minst sex veckor, innan arbetet påbörjas.
Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns i området. Om fornlämningar påträffas i samband
med exploateringen måste arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras till
länsstyrelsen.
BEBYGGELSE
Inom planområdet planeras en tillbyggnad på Hahrska platsets södra gavel.
Hahrska palatset byggdes 1919 av Erik Hahr.
Förhållande till kultumiljön
Kv. Lothar ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården. Riksintresset
värdetext är dock vagt formulerad och ger utrymme för tolkning när det gäller
utformning av tillkommande bebyggelse inom kvarteret. Kvarteret domineras av
en omgivning som präglas av storskaligt utformade byggnadsvolymer och
byggnader som har getts en för sin tid särpräglad och nyskapande arkitektur –
som inte i första hand strävat efter anpassning till den traditionella bebyggelsen i
den här delen i Västerås. Ett likartat synsätt bör prägla de nya byggnader som
tillkommer i kvarteret.
Karaktäristiskt för de äldre byggnaderna i kvarteren runt om Lothar 5 är att de alla
varit mycket moderna för sin tid. Den nu föreslagna byggnaden i Lothar 5 följer
denna tradition av byggande som vill sticka ut och bryta av mot sin omgivning.
Genom att den tänkta byggnaden har en formgivning som är mycket aktuell, ska
den ses som ett komplement till den existerande bebyggelsen i de omgivande
kvarteren. Byggnaden fångar upp en tradition av att bryta av och tillföra ett nytt
och aktuellt element till staden. Byggnaden blir då en komplettering som lyfter
värdena i de intilliggande byggnaderna.

16

VÄSTERÅS STAD

Planbeskrivning
2018-11-13

Nya byggnader i kvarteret skall ges en samtida arkitektonisk gestaltning, vilket
innebär att pastischer och okritiska anpassningar skall undvikas. Den traditionella
bebyggelsens – Officershuset och Aroshuset - proportionering och uppdelning på
volymer är en god utgångspunkt för nytillkommande byggnader. Färgsättning och
materialval – som tegel, puts och glas - kan ske med inspiration hämtad i
omgivningen – t.ex. Mimerkvarteret.
Byggnadsförslaget
För att skapa en flexibel detaljplan föreslås det förutom bostäder vara möjligt med
centerumändamål i bottenvåningen. Totalt planeras det för ca 15 lägenheter och
en bokal i den nya tillbyggnaden.

Tillbyggnaden sedd från Mimergatan mot söder
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Tillbyggnaden sedd från Karlsgatan mot öster

Tillbyggnaden Sedd från innergården
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Tillbyggnaden sedd från grannbyggnadens balkong, mot norr

Tillbyggnadens entré
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Principsektion från Mimergatan (mot väst)

Principsektion från söder (mot Norr)
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Principsektion från innergården (mot öst)

GATOR OCH TRAFIK
Gatunät
Planområdet omgärdas av Timmermansgatan i norr, Mimergatan i öster och
Stora Gatan i söder. Infarten till planområdet sker från Mimergatan. Mimergatan
och Stora Gatan har hastighetsbegränsningen 30 km/h.
Parkering
Planområdet ligger i zon 1 enligt Västerås parkeringsriktlinjer.
Imperia fastigheter kommer att säga upp de platser som de idag hyr ut till
privatpersoner för att tillgodose den nya byggnadens parkeringbehov.
Tillbyggnaden med cirka 1090 kvm BTA behöver 9 parkeringsplatser, inklusive 1
parkeringplats för rörelsehindrade. Antal cykelparkeringar som ska lösas inom
fastigheten är 34 st medan planförslaget möjligör cykelparkeringar för 42 st
cyklar. (Se illustrationen på sidan 5).
Samtidigt kommer Imperia fastigheter erbjuda 8 st varmgarageplatser i Kol 13 (f.d.
Postgallerian) som Imperia fastigheter äger. Detta kan vara en möjlighet för de
som idag hyr parkering på Lothar 5.
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Gång- och cykelvägnät
Det finns idag en god tillgänglighet för gående och cyklister till planområdet.
Kollektivtrafik
Planområdet är välförsörjt när det gäller kollektivtrafik, både service-, stads- och
förortslinjer passerar i 300 meter från planområdet .

Karta över busshållsplatsernära planområdet

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Ledningar finns framdragna till fastighetsgränsen.
Dagvatten
En dagvattenutredning över planområdet är framtagen av Miljö- och avfallsbyrån i
Mälardalen AB, vilken utgår ifrån det aktuella exploateringsförslaget.
Västerås dagvattenpolicy
En dagvattenpolicy finns ör Västerås stad. Syftet med policyn är att skapa
genomtänkta, miljöanpassade och kostnadseffektiva strategier för att rena och i
möjligaste mån minska mängden dagvatten som avleds inom planlagt område.
Dagvatten från befintliga markytor tas om hand genom avledning till
gatumark samt brunnar och leds via dagvattenledning till Svartån. Svartån är
belägen sydväst om rubricerad fastighet och mynnar i Mälaren.
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Planområdets placering (röd fyrkant) i förhållande till recipient för dagvatten, Svartån, som
sedan mynnar i Mälaren (Västerås hamnområde).

Skyfall
Rubricerad tomtmark uppges inte vara potentiellt riskområde enligt SMHI:s
skyfallskartering. Översikten nedan visar riskområden med djup över 1 m (rött)
eller över 0,2 m (rosa) vid kraftiga skyfall.

Potentiella riskområden och flödeslinjer enligt Länsstyrelsens skyfallskartering.
Plangräns markerad i rött.

Dagvattenberäkningar
Dagvatten som genereras inom tomtmark har studerats avseende
dagvattenflöden och föroreningshalter. Se figur på nästa sida.
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Dagvattenflöden

Förslag till dagvattenhantering
Vid behov ska rening ske inom fastighet före anslutning till allmänna
dagvattenhantering. Inom tomtmark föreslås dagvattenavrinningen ske via
markytor (körytor, parkering) mot mindre gräsförsedda dräneringsstråk
(svackdike) och vidare till dagvattenledningen. Dagvattenavrinningen från
parkeringsyta kan då genomgå viss rening. Lokalt omhändertagande av dagvatten
(LOD) kan inte ske genom infiltration. Infiltration/fördröjning av dagvatten kan
genomföras inom tomtmark där grönytor, dräneringsstråk, makadam fyllning eller
fördröjningsmagasin anläggs.
Följande funktionskrav föreslås inom detaljplanområdet:
• Dagvatten från tak och andra hårdgjorda ytor ska avledas ovan mark till
dräneringsstråk eller brunn till gatumark, enligt kommunens anvisning.
• Innan avledning till kommunens dagvattensystem krävs
fördröjning/magasinering.
• Dagvatten från parkerings-/körytor ska renas via gräsförsedda dräneringsstråk
eller motsvarande rening.
• Dräneringsstråk ska vid behov förses med dagvattenintag, som ligger högre än
botten, för att eliminera risken för översvämning vid byggnad och på
tomtmark.
• Dagvattenavrinningen dimensioneras för ett regn med 10 års återkomsttid
och avtappningsflöde motsvarande 15 l/s och hektar.
• Fördröjningsvolymen bör motsvara minst 200 kubikmeter/ha hårdgjord yta
inom tomtmark.
• Avvattningen ska ske så att risken för besvärande dämningar och
översvämningar minimeras, vilket kan innebära att vissa avrinningsytor
behöver dagvattenintag i markplan. Dagvattenbrunn ska ha sandfång.
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Dränering för husgrund ska anslutas till ny dagvattenledning och anslutningen
utformas så att allvarliga konsekvenser undviks vid överbelastning.

Översiktligt förslag till dagvattenavrinningens flödesriktning inom tomtmark kan
ses i dagvatten utredningen.
Slutsatser och rekommendationer
Framtida exploatering kommer innebära obetydligt högre och snabbare
dagvattenflöde inom och från rubricerad fastighet, vilket beror på den större
andel hårdgjorda ytor som finns i nuläget.
Bedömningen är att risken för översvämningar på rubricerad tomtmark är
liten när höjdsättningen (marklutningar) och dagvattenavledningen utförs enligt
föreslagna alternativ i utredningen. Dagvatten från tak och hårdgjorda ytor leds
fördröjt till kommunens dagvattenledningar och vidare till recipienten Svartån och
därefter ut till Mälaren.
Fördröjning och reglering av avtappningsflöde ska genomföras inom tomtmark.
Genom att låta dagvattnet ledas ut över dräneringsstråk (svackdike) som är
uppbyggda med både gräs och jord-/krossmaterial erhålls en väl fungerande
rening av dagvattnet. Det är av vikt att blivande fastighetsägare, entreprenörer
och övriga aktuella aktörer ska delges information för att uppnå ett fullgott
resultat avseende dagvattenhantering.
Slutsatsen är att exploateringen, förutsatt att fördröjande och renande
åtgärder införs, inte bedöms försämra den ekologiska eller kemiska statusen
för vattenförekomsten Svartån eller Mälaren- Västerås hamnområde. Inte heller
bedöms möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna (MKN) för vatten
försämras på lång sikt genom genomförande av detaljplanen.
Dagvatten från parkerings- och körytor skall renas på fastighetsmark enligt
Västerås stads dagvattenpolicy.
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”.
Imperia fastigheter planerar att hantera avfall genom att anordna ett nytt soprum
utanför byggnaden. Den befintliga sophaneringen ska ersättas med det nya
sophuset.
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Placering av det nya sophuset

Tillgänglighet
En parkeringsplats för rörelsehindrade ska kunna anordnas med högst 25 m
avstånd till entré för bostad. Parkeringsplatsen skall uppfylla de krav som finns i
BBR;
”Antal parkeringsplatser för rörelsehindrade bör dimensioneras med hänsyn till
avsedd användning eller antal bostäder och långsiktigt behov. Breddmått på en
parkeringsplats som ska medge att en rullstol tas in från sidan bör vara 5,0 meter.
Breddmått kan minskas om gångytan bredvid kan tas i anspråk eller om
parkeringsplatser för rörelsehindrade finns bredvid varandra. Lutning i längs‐ och
sidled på angöringsplatser och parkeringsplatser för rörelsehindrade bör inte
överstiga 1:50. Parkeringsplatser för rörelsehindrade bör vara tydligt skyltade,
även vintertid. (BFS 2014:3).”
Störningar - buller
Trafikbullerutredning över planområdet har utförts av Structor;
Regeringen har angett riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader i
förordningen om trafikbuller SFS 2015:2 161 och i ändringen av förordningen, SFS
2017:3 592. Dessa riktvärden ligger till grund för bedömningen i denna plan.
Buller från spårtrafik och vägar bör inte överstrida
1. 60 dBA ekvivelent ljudnivå vid bostasbyggnads fasad
2. 50 dBA ekvivelent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats
om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.
3. För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges
i första stycket 1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå
vid bostadsbyggnadens fasad. Förordning (2017:359).
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Om ljudnivån vid fasad överskrider angivna värden bör minst hälften av
bostadsrummen ha tillgång till en sida där dygnsekvivalent ljudnivå är högst 55
dBA och maximal högst 70 dBA kl. 22:00-06:00. Med bostadsrum avses rum för
daglig samvaro och rum för sömn, ej kök.
Inomhus i lägenheterna gäller Boverkets Byggregler, BBR. Dessa föreskriver
riktvärdena LAeq 30 dBA och LAFMax 45 dBA. Riktvärdet för maxnivå gäller kl 22:0006:00 och ska inte överskridas med mer än 10 dBA högst fem ggr/ natt.
Resultat
Resultaten framgår av figurer på de fäljande sidorna. Bullerspridningen redovisas
med färgade fält. Färgskalan är relaterad till riktvärdet så att gränsen mellan grönt
och gult motsvarar riktvärdena för ljuddämpad sida för bostäder, d.v.s. 55 dBA
dygnsekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå nattetid. Beräknade ljudnivåer vid
fasad avser nivåer utan inverkan av reflex i egen fasad, frifältsvärden.
Ljudnivå vid fasad
Den ekvivalenta ljudnivån uppgår till som högst 55 dBA för fasader som vetter
mot Mimergatan i öst. Därmed klarar samtliga lägenheter riktvärdet om högst 60
dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid bostadsfasad. Den maximala ljudnivån uppgår till
som högst 73 dBA för fasader som vetter mot Mimergatan och Stora gatan i
sydöst.
Eftersom riktvärdet för dygnsekvivalent ljudnivå klaras vid samtliga lägenheter
finns inget riktvärde för maximal ljudnivå, men där de maximala ljudnivåerna är
mer än 15 dBA högre än de dygnsekvivalenta ljudnivåerna kommer de att vara
dimensionerande för fasadens ljudisolering.

Ljudnivå vid fasad
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Ljudnivå vid fasad

Ljudnivå vid uteplats
Om uteplats finns i anslutning till bostad skall det säkerställas att tillgång finns till
uteplats med högst 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå
för medeltimmen. I markplan på gårdens bakre del planeras en gemensam
uteplats där alla riktvärden från trafikbuller innehålls utan extra åtgärder.
Ljudnivå inomhus
Målet för trafikbuller inomhus kan innehållas med lämpligt val av fönster, fasad
och uteluftsdon. Fönsterdörrar har i allmänhet betydligt lägre ljudreduktion än
fönster, och bör om möjligt ej vändas mot de bullerutsatta sidorna.
Fasadisoleringen måste studeras mer i detalj i projekteringen.
Beräknade ljudnivåer vid fasad innebär att lägenheterna kan byggas som planerat
utan hänsyn till trafikbuller från vägar i området samt att goda möjligheter finns
till en god ljudmiljö inomhus om fasadkonstruktion, fönster och don
dimensioneras korrekt. En gemensam uteplats som innehåller alla riktvärden för
trafikbuller planeras på gården varför ljudnivåer vid balkong ej utreds mer
detaljerat.
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Dygnsekvivalent ljudnivå 1,5 m över mark

Maximal ljudnivå för medeltimmen 1,5 m över mark

Solstudie
En solstudie är genomförd för att dels se hur ljusförhållandena blir för den nya
bebyggelsen, men även studerar hur den nya tillbyggnaden kan påverka
omkringliggande bebyggelse. Bebyggelsen i planförslaget är placerad för att skapa
så goda ljusförhållanden för innergården som möjligt. Enligt solstudien kommer
den nya byggnaden att ha en minimal påverkan på dem befintliga byggner runt
planområdet.
Se figurer på nästa sida.
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Solförhållande i Mars månad

Solförhållande i juni månad

Olycksrisker
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.
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Förutsättningar för räddningsingripande
Framkörningstider:
Planen föreslår byggnation av ett flerbostadshus i fler än fyra våningar med
möjlighet till kontorsverksamhet. Räddningsstyrkans framkörningstid får inte
enligt aktuellt kommunalt handlingsprogram för räddningstjänst överskrida 8
minuter. Fastställd tidsram överskrids inte.
Brandvattenförsörjning:
Planområdet skall enligt aktuellt handlingsprogram brandvattenförsörjas från
brandpostnät med minsta kapacitet 1200 l/min.
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.
Närmaste befintliga brandposter finns på Stora gatan och Karlsgatan, drygt 50
meter respektive 100 meter från planområdet. Befintligt brandpostnät bedöms ha
tillräcklig kapacitet för att kunna tillgodose behovet av brandvattenförsörjning av
planområdet utan att särskild flödesmätning behöver utförs.

Skyddsrum
Skyddsrum behöver för närvarande inte anordnas.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
MILJÖBEDÖMNING
Byggnadsnämnden har i beslut 2016-12-15, 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§.
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.
Social hållbarhet
Planförslaget är positivt ur social hållbarhet då platsen kan komma att upplevas
som tryggare när den bebyggs med bostäder, jämfört med den markparkering
som finns där idag. Med tanke på lägenhetsstorleken kommer olika åldersgrupper
flytta in i de nya bostäderna.
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Ekologisk hållbarhet
Genom planförslaget får planområdet en mer effektiv markanvändning, genom
att bygga bostäder.
Kulturell hållbarhet
Detaljplanen får begränsningar i byggrätten för att inte riskera att förvanska
kulturmiljövärdena som finns i närområdet. Samtidigt med en välavvägt
gestaltning kan planförslaget öka kulturella hållbarheten i hela kvartret.
Ekonomisk hållbarhet
Planförslaget kräver inga stora ekonomiska investeringar för staden, då det bland
annat redan finns ledningar.
Samlad bedömning
Överlag ökar hållbarheten genom planförslaget, speciellt är planförslaget positivt
för området ur ett ekologiskt 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. (se även avnittet Dagvatten på sid 22)

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
ORGANISATIONSFRÅGOR
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Under
genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i enlighet
med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger.
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Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla, men den kan
då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning.
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Exploatören ansvarar för och bekostar för all utbyggnad inom planområdet, för
samtliga byggnader och anläggningar inom kvartersmark, inklusive anpassningar
mot allmän platsmark.
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning
Planen omfattar fastigheten Lothar 5 som ägs av Fastigheten Lothar 5 AB. Ska
kvartersmarken indelas i mer än en fastighet krävs fastighetsbildningsåtgärder.
Avstyckning kan ske för ny- och befintlig bebygglese. Den nya byggnadens
utformning medför behov av 3D-fastighetsbildning. 3D- utrymmen kommer att
behövs upplåtas inom angränsande fastighet.
Servitut och ledningsrätt
Det kan bli aktuellt för ny bebyggelse att använda förrådsutrymme Harska
palatsets källarvåning. Detta kan säkras genom servitut eller 3D-fastighetsbildning. Ledningsrätt kan upplåtas inom U-område. Fastighetsägaren ansvarar för
att ansöka om och bekosta ledningsrättsförrättning.
Gemensamhetsanläggning
Befintlig gemensamhetsanläggning Lothar ga:1 avser väg med Lothar 2 och Lothar
5 som delägare. Denna kan behöva omprövas om användningen av Lothar 5 inte
längre, efter planens genomförande, motsvarar det andelstal som är givet.
För det fall kvartersmarken indelas i mer än en fastighet kan det bli aktuellt att
inrätta gemensamhetsanläggning för att tillgodose fastigheternas gemensamma
behov av t ex soputrymmen och innergård.
Fastighetsägaren ansvarar för att ansöka om och bekosta lantmäteriförrättning
för att ompröva gemensamhetsanläggningen.
Arrende
Idag hyrs ut markparkeringar i södra delen av planområdet månadsvis , dessa
platser kommer i samband med att byggherren förvärv av området att sägas upp
och användas som parkeringplatser för den nya tillbyggnaden.
KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETSÄGARE OCH ANDRA BERÖRDA
Planförslaget medger utökad byggnation inom Lothar 5. Marken utnyttjas mer
intensivt vilket påverkar Lothar 2 och bebyggelsen blir tätare.
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EKONOMISKA FRÅGOR
Exploatören bekostar utbyggnaden inom kvartersmark och eventuella
förändringar som sker på grund av byggnationen mot allmänplatsmark.
TEKNISKA FRÅGOR
Bygglovet är villkorat och kräver att marksanering genomförs till känslig
markanvändning (KM) innan bygglov kan ges. Projektering av ledningar för vatten,
avlopp, fjärrvärme, samt kablar för el och kommunikation, ska ske i samråd mellan
byggherren och Mälarenergi AB.
Befintliga Fjärrkyla- och fjärrvärmeledningar ska beaktas och eventuell flytt ska
bekostas av exploatören.
Fibra AB har kanalisation och kabel mellan byggnaderna, och eventuell flytt ska
bekostas av exploatör.

Ledningar i området( El-och fjäekylaledning)

Skanova har kablar/kanalisation i området. Se kartskiss på nästa sida. Vid lila
markering på kartskissen vill Skanova ha U-område. Flytt av övriga
kablar/kanalisation bekostas av byggherren.
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Skanova kablar i planområdet.

Alla anläggningar och ledningar inom kvartersmark ska anläggas enligt vedertagen
kommunal standard. Flyttkostnader av befintliga ledningar och kablar bekostas av
byggherren. Byggherren bekostar sina egna anslutningsavgifter.

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 tagits fram av Archus Arkitekter.
Dagvattenutredning har gjorts av Miljö- och avfallsbyrån i Mälardalen AB,
Västerås. Bullerutredning har gjorts fram av Structor Akustik AB, Stockholm.
Översiktlig miljöteknisk markundersökning har gjorts av Wescon Miljökonsult AB,
Västerås.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Hans Larsson
Planchef
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