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PLANPROCESSEN
I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att
förändras eller bevaras. Under samrådet planförfarandet ändrade från
standardförfarande till utökad då detaljplanen bedöms vara av betydande intresse
för allmänheten vilket gjorde att kungörelse inte kom i tidningen inför samrådet.

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

Figuren ovan illustrerar i vilket skede detaljplanen befinner sig i.
TIDPLAN
Detaljplanen handläggs med utökad förfarande. Detta innebär främst att om inga
större invändningar inkommer under granskning kommer planen, enligt
överenskommelse med samrådskretsen, att antas av byggnadsnämnden efter
granskningstiden. Beslutet att planförslaget ska skickas ut på samrådsremiss har
tagits av byggnadsnämnden maj månad 2016. Samråd har skett under mars-april
månad 2017 och granskning har skett mellan 18 september till 16 oktober.
Detaljplanen beräknas bli antagen av byggnadsnämnden under 2017.
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HANDLINGAR
Planhandlingarna består av:
 Plankarta och 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:
 Bullerutredning, ACAD-international, Stockholm, 2017-04- 26
 Dagvattenutredning, Sweco, Västerås, 2017-01- 16
 Översiktlig mark och miljöutredning, Sweco, Västerås, 2016-11- 30

SAMMANFATTNING
Fastigheten Hartassen 1 användes tidigare som handelsplats (Coop) och det fanns
en bensinmack på fastigheten. Under 2012-2013 lades livsmedelsbutiken ned och
bensinmacken revs. Stadsbyggnadskontoret prövar med denna detaljplan
möjligheten att bygga bostäder på fastigheten Hartassen 1 och del av Västerås
4:46.

Översiktskarta med planområdet markerat

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planförslaget syftar till att pröva möjligheten att ändra markanvändning från
handelsändamål till ett bostadområde. Området planeras för flerbostadshus.
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ÖVERGRIPANDE STADSBYGGNADSIDÉ
Området kommer att bemötas från Önstavägen med bil eller från skogsdungen i
öster med fot eller cykel. Hushöjderna är varierande på 4 – 6 våningar, där de
lägre möter den befintliga bebyggelsen.
Takytorna kan förses med sedum och solceller. Murar i tegel skapar rummen på
gården tillsammans med grönska och spaljéer.
Gården blir en plats för lek, umgänge och odling. Det blir en plats för livet i
vardagen, varför husen orienterar sig med en entré mot gatan och en mot gården.
1
Husens bottenvåningar blir ett förlängt vardagsrum med tvätt studio, Hoffice ,
plats för lek och verkstad.

Situationsplan

Fonden för husen blir de gröna träden, med sina skiftningar över årstiderna.
Naturens element ska speglas in i området, i hus men även i utemiljöer.
Byggnadsvolymernas kvadratiska form kläs i puts eller tegel med inslag av trä.
Jordfärger som går ton i ton, med skiftningar från mörkt till ljust fångar lugnt upp
skogsdungens stammar. Växelvis placeras fönstren i liv med fasadens utsida och
indraget med smyg, vilket skapar en sofistikerad artikulering i en regelbunden
fönstersättning. Karmar och plåtdetaljer utförs ton i ton, för att skapa en helhet av
byggnaderna som anknyter till jord och natur. Likt vertikala sprickor i fasaderna
löper balkongerna ovan varandra och fasaden innanför dem kläs i trä, även dessa i
jordtoner. Räcken och spaljéer, där växtlighet kan klättra, utformas med skir
vertikalitet i kontrast till byggnadsvolymens kubiskhet.
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Solstudie som visar minimal påverkning av skuggning på de befintliga byggnaderna
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I de gemensamma ytorna har projektet önskan om Hoffice och wifi. Husen är
tänkta att möjliggöra för mat- och varuleveranser till hemmet.
Den gemensamma verkstaden, ger bra möjligheter för att reparera cykel etc. För
cyklar planeras även många cykelparkeringar, delvis under tak. Cykelpool med
cyklar, elcyklar och lådcyklar kan ordnas, samt ladd platser för cyklar och bilar.

Digitalt kommunikationssystem för samåkning och gemensam plattform som kan
innehålla information om andra transportmedel.
Den digitala plattformen kan även användas för att låna saker av varandra och
organisera barnpassning och dylikt.
Träning möjliggörs inne i husets gemensamma ytor, i området, kopplat till
området. Det förenklas t.ex. genom förråd för längdskidorna.

1

Hoffice : Hoffice.nu är ett nätverk som syftar till att skapa fantastiska kostnadsfria arbetsplatser och göra det
möjligt för människor att följa sina drömmar. Arbetsplatserna är kostnadsfria tack vare att vi använder en
underutnyttjad resurs i samhället: våra hem. De blir fantastiska genom att vi utvecklar och använder metoder
som gör det möjligt för oss som individer att dra nytta av kollektivets stöd och intelligens.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
Riksintresse
Detaljplanen ligger inte inom område som utgör riksintresse enligt 3 och 4 kap
Miljöbalken.
Översiktliga planer
Detaljplanen överensstämmer med Västerås ÖP 2026.
Detaljplaner
I gällande detaljplanen från 1978 är fastigheten Hartassen 1 planlagd för handel
med del av marken som endast kan bebyggas med skärmtak och garage. Del av
Västerås 4:46 i detaljplanen från 1977 (Dp 671) utpekades som parkmark.
Planuppdrag
Byggnadsnämnden beslutade 2016-05-31 att ge Stadsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att upprätta en detaljplan för fastigheten Hartassen 1 och del av Västerås
4:46.
Bedömning av miljöpåverkan
Byggnadsnämnden har i beslut 2016-05-31, § 4, tagit ställning till att detaljplanen
inte ger en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11§ miljöbalken. En
miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har därför inte
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 omfattar ca 8700 kvm och ligger strax bredvid korsningen av
Önstavägen och Älggatan i Önsta Gryta. Väster om planområdet om finns
Rocklunda idrottområde. Planområdet upplevs idag till viss del som ianspråktaget
då butikbyggnaden finns kvar, Bensinmacken revs under 2013 och marken
sanerades för mindre känslig markanvändning.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Aros F5 AB, ett bolag inom HSBs intressesfär äger Hartassen 1 och del av 4:46 ägs
av Västerås stad.
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Ansökan om lantmäteriförrättning görs hos lantmäterimyndigheten.
Fastighetsreglering utförs av kommunala lantmäterimyndigheten.

OMRÅDESSTRUKTUR
Område där fastigheten ligger består mest av hus och parhus/radhus. Öster om
fastigheten finns båda hyreshus och villor.

LANDSKAPSVÄRDEN
Planområdet omgärdas av villabebyggelse och radhus från 70/80 -talet öster och
norr om planområdet. I övrigt omgärdas planområdet av friluftsområde, med
motionsspår, agility, fotbollsplaner med mera. En hållbarstadsplanering syftar till
att kunna skapa attraktiva områden för alla grupper oavsett inkomst, ålder, kön
och bakgrund. Detta innebar att det ska finnas olika typer av boende för olika
intresse i princip alla stadsdelar. Ett blandområde skapar dynamik och bidra till
bättre livsmiljöer och trygghet. Ett nytt bostadtyp i Önsta Gryta kan innebära ett
lyft för hela området där det finns möjligheter för framtida utveckling.

PARK
Väster om planområdet och på andra sidan av Önstavägen finns Rocklundaskogen
med olika motionsspår och även möjlighet till ute gym.
Motionsspåren varierar från 1,2 till 15 km, med belysning för delar av spåren.

Lek och rekreation
Norrväst om planområdet och på andra sidan av Önstavägen finns Önsta IP med
flera fotbollsplaner och en agility bana. Närmaste offentliga lekplatsen är ca 8001000 meter från planområdet men med tanke på att I det nya området kommer
att skapas en lekplats så behovet att använda offentliga minskas.

MARK OCH VEGETATION
Platsen för bensinmacken återfylldes efter saneringen med ca 45 ton betong från
pumprefug och betongplatta samt 477 ton återfyllnadsmassor från Swerock AB.
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Förorenad mark
En översiktlig markundersökning har genomförts av Sweco, 2016-11- 30.
Slutsats och rekommendationer
Det som undersökningen visar är att det finns föroreningar som överstiger halter
för känslig markanvändning KM i jord. Halterna av föroreningar i grundvatten
uppvisar låga halter förutom för bly i rör 16G2.
Efter rivning av byggnader kommer ytterligare prover att tas och resultaten
kompletteras i ett PM som ska skickas till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i
Västerås. Föroreningarna som man hittat på platsen behöver tas bort för att klara
riktvärdena för KM (känslig markanvändning) som är en förutsättning för att
bygga bostäder på platsen.
Genomförd miljöundersökning är utförd med stickprov som är riktade till där
förorening misstänkts skulle kunna finnas. Det kan inte uteslutas att förorenad
jord kan påträffas på andra platser när jord friläggs.
Vid schaktarbeten inom området ska personal på plats informeras om
förekomsten av markföroreningar och vilka säkerhetsåtgärder som gäller för den
kända föroreningen.
Återanvändning av överskottsmassor inom eller utanför fastigheten ska anmälas
enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om “Återanvändning av avfall i
anläggningsändamål”.
Förorenade massor ska hanteras på ett miljöriktigt sätt.
Den som äger eller brukar en fastighet och upptäcker en förorening är skyldig att
underrätta tillsynsmyndigheten om föroreningen kan medföra skada eller
olägenhet för människors hälsa och/eller miljön (miljöbalken 10 kap 11 §).
Schakt i förorenad mark är anmälningspliktig. Anmälan bör lämnas in till den
lokala tillsynsmyndigheten i god tid innan eventuellt schaktarbeten ska 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
Den gamla livsmedles butiksbyggnaden (COOP) är fortfarande kvar på fastigheten
Hartassen 1. Bensinmacken revs under 2013.

Bostäder
Inga befintliga bostäder finns inom planområdet.
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Service
Offentlig och kommersiell service finns i Önsta centrum ca 1.6 km öster om
planområdet. Där finns bland annat skola, vårdcentral, apotek och restaurang. Ca
1 km öster om planområdet finns ICA Gryta och Lidl som livsmedelsbutik.
GATOR OCH TRAFIK
Gatunät
In- och utfart till planområdet från väst sker via Önstavägen samt Älggatan som
finns söder om planområdet. Önstavägen har en total trafikmängd på 10 005
2
fordon (ÅDT) varav 3 % beräknas vara tung trafik. Hastighetsbegränsningen på
Önstavägen är 50 km/h och på Älggatan 40 km/h.
2

ÅDT: ÅDT eller Årsdygnstrafik, är det under ett år genomsnittliga trafikflödet per dygn mätt som fordon per dygn, axel

par per dygn eller gående och cyklister per dygn.

Gång- och cykelvägnät
Planområdet är välförsett med gång- och cykelvägar som kopplar samman
planområdet med bland annat Önsta/Norra Gryta, Rönnby samt Vasagatan.
Parkering
Parkeringsbehovet i planområdet löses inom den egna fastigheten. Utifrån
stadens parkering riktlinjer är planområdet i behov av 75 stycken
parkeringsplatser inklusive besöksparkering och även 4 parkeringsplatser för
rörelsehindrade. Antalparkerinplatser som löses inom fastigheten är 75.
Enligt stadens riktlinjer behöver planområdet 251 stycken parkeringsplatser för
cyklar. Planområdet löser 260 cykelparkeringar.
Kollektivtrafik
Servicelinje 13 går förbi planområdet på Önstavägen, närmaste hållplats är ca 250
meter norr om planområdet. Närmaste stadslinje passerar öster om planområdet
(Stadslinje 2 Norragryta-Björnövägen) från planområdet är det ca 500 meter till
hållplatsen. Inom Västerås stad eftersträvas ett avstånd av max 500 meter vid
planering av nya bostäder vilket kan uppfyllas fullt ut.
TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Fastigheten belastas av 3 ledningsrätter. Två för avlopp och en för vatten och
avlopp.
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Översvämning och dagvatten
Översvämningsrisker
Översvämningsrisker inom planområdet vid ett regn med en återkomsttid om 100
år har utifrån Länsstyrelsens skyfallskartering bedömts som små inom
planområdet.Störst risk för översvämning bedöms istället finnas väster om
planområdet i anslutning till den bäck/dike som rinner där, samt söder om
planområdet. Enligt skyfallskarteringen förekommer dock risk för att mindre
flödesvägar uppkommer inom planområdet vid händelse av skyfall vilket också
överensstämmer med analysen av flödesriktning. Det är inte heller orimligt att
anta att Önstavägen vid kraftiga skyfall utgör en sekundär avrinningsväg. För att
säkerställa att inte vatten rinner in från Önstavägen, villaområdet i norr eller
skogsområdet i öster bör planområdet ges en genomtänkt höjdsättning. Principiell
höjdsättning diskuteras vidare i dagvatten utredningen avsnitt 7.1.

Länsstyrelsens skyfalls- och översvämningskartering som indikerar att den
största risken för översvämning finns väster och söder om planområdet.

Dagvatten
Dagvattenledningen utgörs av en stor betongkulvert med en dimension på 1200
mm och som avvattnar området norr om kvarteret Hartassen. Vid exploatering
kommer ledningen att hamna i konflikt med byggnation av hus 3 och hus 4. Enligt
Mälarenergi bedöms det som möjligt att rent tekniskt dra ledningen runt hus 3
och hus 4 till följd av en gynnsam lutning.
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Kostnaden kan dock komma att bli hög till följd av ledningens storlek samt att den
ligger på 2-4 meters djup.
Enligt en mycket översiktlig uppskattning av Mälarenergi, kan kostnaden för att
dra ledningen runt hus 3 och hus 4 hamna på omkring 10 000 kr/meter enligt
Mälarenergi.

Till Vänster analys av flödesriktning inom och i direkt anslutning till planområdet.
Till höger Befintlig dagvattenledning som går igenom planområdet och under de framtida hus 3 och 4.

Beräknat dimensionerande flöde och fördröjningsvolym för planområdet vid ett
20-års regn redovisas i dagvatten utredning. Beräkningarna indikerar att
dagvattenflödet sannolikt inte kommer att förändras nämnvärt efter exploatering
jämfört med dagens markanvändning.

Utifrån kravet att tillåtet utflöde från planområdet maximalt får uppgå till 12 l/s
krävs att 100 m3 dagvatten fördröjs inom området efter exploatering i någon
form av åtgärd. Andelen planerad grönyta i förhållande till övriga ytor har utifrån
erhållen situationsplan uppskattats till cirka 35 procent eller 3000 m2.
Bilden nedan för visar tillgänglig grönyta i förhållande till den yta som erforderlig
fördröjningsvolym (100 m3) tar i anspråk, baserat på antagandet att tillgängligt
markdjup för infiltration är 1 meter samt en porvolym om 25 procent.
Således bedöms möjligheterna till fördröjning inom planområdet som goda.
Förslag på fördröjningsåtgärder diskuteras vidare i dagvatten utredning under
avsnitt 7.
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Illustration över hur stor yta som erforderlig fördröjningsvolym kräver i förhållande till tillgänglig grönyta.

Diskussion och slutsats
Beräknat resultat av dimensionerande flöde och föroreningshalter för
planområdet indikerar att det föreligger ett behov av att både fördröja och även i
viss mån rena dagvatten. Utöver fördröjning och rening tillkommer övriga mål i
dagvattenpolicyn som argument för en genomtänkt dagvattenhantering inom
planområdet. Detta inkluderar att dagvatten ska ses som en resurs vid utbyggnad,
att skador orsakade av dagvatten förebyggs och minimeras samt att dagvatten ska
göras synligt och vara en del av gestaltningen.
Systemlösningen för dagvatten inom Hartassen 1 omfattar att nyttja planerade
grönytor inom planområdet till lokalt omhändertagande av dagvatten. För att
hantera huvuddelen av den fördröjningsvolym som behöver omhändertas inom
planområdet rekommenderas anläggning av ett antal skålade gräsbeklädda ytor.
På dessa ytor kan dagvatten bli stående utan att orsaka skador på omgivande
fastigheter.
Reningsåtgärder bör fokuseras till att hantera dagvatten som genereras på
parkeringsytor eftersom det är detta dagvatten som är det mest förorenande. Det
rekommenderas därför att parkeringarna anläggs med permeabel beläggning för
att möjliggöra infiltration av dagvatten. För att ytterligare bidra till fördröjning av
dagvatten rekommenderas att mindre takytor, såsom sophus och
cykelparkeringar förses med sedumtak. Detta bidrar även till att förhöja det
estetiska intrycket av kvarteret.
Gång och cykelvägar inom planområdet bör förses med dagvattenrännor för att
möjliggöra bortledning av dagvatten vid kraftigare regn såsom vid en återkomsttid
av 100 år. För en väl fungerande bortledning av dagvatten tillkommer en korrekt
och väl genomtänkt höjdsättning. Det finns annars risk för att vatten kan ska bli
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stående och riskera att orsaka skador på omgivande bebyggelse. Mer information
angående dagvatten finns på dagvattenutredningen.

Förslag till systemlösning för dagvattenhantering inom Hartassen 1.

Förslag på sekundära avrinningsvägar vid händelse av kraftiga regn med en återkomsttid på
100 år.

14

VÄSTERÅS STAD

Planbeskrivning
2017-10-03

Uppvärmning
Västerås stad har som mål att nya byggnader uppförs enligt principerna för
lågenergihus.

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

Avfall
Avfall ska hanteras enligt Västerås stads lokala renhållningsordning. Planen har
stämts av mot rekommendationerna i Västerås stads ”Råd och anvisningar för
avfallsutrymmen och transportvägar”. Organiskt avfall och restavfall ska sorteras
inom varje fastighet i miljöbodar eller liknande. Under samrådet VafabMiljö har
kommit med synpunkter att från hämtningssynpunkt är det bättre att placera
avfallsutrymmen vid infarten eller i utkanten av ett bostadsområde, så att
man aldrig behöver köra in bland människor och bostäder. VafabMiljö
medverkar gärna i en dialog kring hur avfallshanteringen bör utformas
gällande placering och dimensionering etc. längre fram i projektet.
HÄLSA OCH SÄKERHET
Tillgänglighet, trygghet
Bebyggelsens och markens utformning ska ha hög tillgänglighet för alla
åldersgrupper och personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.
Kvarterens utemiljöer ska vara trygga och säkra. Bebyggelsens utformning ska
säkerhetsställa en god tillgänglighet till husens entréer, friytor och gång- och
cykelvägar enligt gällande lagstiftning. Entréer ska vara utformande på så vis att
entrédörrar inte öppnas över allmän platsmark. Det ska heller inte ske utstigning
från fastigheten direkt ut på gång- och cykelvägen då dessa personer är svåra att
upptäcka och kollissionsrisken blir stor.
4 parkeringsplatser för rörelsehindrade skall 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
15
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sidled på angöringsplatser och parkeringsplatser för rörelsehindrade bör inte
överstiga 1:50. Parkeringsplatser för rörelsehindrade bör vara tydligt skyltade,
även vintertid. (BFS 2014:3).”
Buller
Trafikbullerutredning över planområdet är reviderades av ACAD. Beräkningen och
rapporten har uppdaterats med hänsyn till ändringarna i förordning SFS 2015:216
som underlättar bostadsbyggande i mer bullerutsatta områden. Mängden
bullerskärmande balkonginglasningar har minskat genom tidigare utgåvan.
Enligt förordning 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader, och de
ändringar som presenteras i förordning 2017:359, gäller följande riktvärden för
buller från spårtrafik och vägar.
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).
Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör
 minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där
55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden
 minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA
maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.
Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3
a plan- och bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som anges i första
stycket 1 att minst ett bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida
där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden.

Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2
ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal
ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

Beräkningarna av ekvivalent och maximal ljudnivå redovisas i bifogade
beräkningsblad, se Tabell 2. Beräkningarna av ekvivalent och maximal ljudnivå
redovisas per våningsplan. Ekvivalent och maximal ljudnivå redovisas även 1,5
meter över mark.
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Beräkningsblad som redovisar beräknade trafikbullernivåer.

Diskussion och slutsatser
Ljudnivå vid fasad
Ekvivalenta ljudnivåer redovisas i beräkningsblad Ak-16010-1-01D till Ak-16010-106D samt AK-16010-13D. Maximala ljudnivåer redovisas i blad Ak-16010-1-07D till
Ak-16010-1-12D samt Ak-16010-1-14D.
Fasader mot Önstavägen får ekvivalenta ljudnivåer uppemot 62 dB(A) och
maximala ljudnivåer nattetid 22:00-06:00 på 80 dB(A). Detta innebär att bostäder
som är större än 35 kvm behöver utföras så att hälften av boningsrummen är
vända mot en sida där 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden.
Samtidigt ska inte heller 70 dB(A) maximal ljudnivå överskridas mer än 5 gånger
per natt mellan kl. 22:00 och 06:00 vid motsvarande fasad.
Bostäder om högst 35 kvm kan ha ekvivalent ljudnivå upp till 65 dB(A) utan åtgärd
vilket innebär att de kan placeras var som helst i något av de fyra husen.
Med föreslagna planlösningar bedöms merparten av bostäderna ha tillgång till en
sida som uppfyller ovanstående krav. Lägenheter i särskilt utsatta lägen förses
med balkonginglasning upp till 75 % för att möjliggöra vädring med högst 55 dB(A)
ekvivalent ljudnivå och 70 dB(A) maximal ljudnivå (nattetid).
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Totalt bedöms 12 lägenheter behöva förses med balkonginglasning för att
uppfylla riktvärdena, motsvarande cirka 11 % av bostäderna i projektet.

Ljudnivå på uteplats
Gårdsmarken mellan bostäderna och bakom bostäderna får ekvivalenta ljudnivåer
under 50 dB(A) och maximala ljudnivåer under 70 dB(A).
Med en eller fler gemensamma uteplatser på innergården uppfylls riktlinjer enligt
SFS 2015:216 med avseende på uteplatser.
Övrigt
Den planerade bebyggelsen bedöms inte ha någon bullermässig inverkan på
kringliggande bostäder.
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Ekvivalent ljudnivå LpAeq dB(A) frifältsvärden vid fasader i alla våningsplaner
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Bild på ekvivalent och max ljudnivå frifältsvärden 1.5 meter ovanför mark

Olycksrisker
Skyddsanordningar, skyddszoner
Inom planområdet planeras inga verksamheter som kan medföra olycksrisker
inom eller utanför planområdet. Planområdet ligger inte heller inom någon känd
riskkällas riskområde, således finns inga riskkällor utanför planområdet som kan
påverka människor och miljön inom planområdet.
Skyddsrum behöver för närvarande inte anordnas.
Framkörningstid
Planen föreslår bostadbebyggelse i form av flerbostadshus. Utifrån grunden för
acceptabla framkörningstider för räddningsstyrkans kan flerbostadshus i upp till 8
våningar byggas utan extra åtgärder för att underlätta för räddningsinsats. För
flerbostadshus över 8 våningar bör en utredning göras kring vad som är
nödvändigt.

Brandvattenförsörjning
Tillgången på brandposter i planområdets närhet är väldigt begränsad.
Planområdet skall enligt aktuellt handlingsprogram brandvattenförsörjas från
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brandpostnät med minsta kapacitet 1200 l/min och med maximalt inbördes
avstånd mellan brandposter om 150 meter.
Närmaste befintliga brandposter finns på Rödrävsgatan, mer än 200 meter från
planområdet. Befintligt brandpostnät måste kompletteras för att uppfylla kraven
på brandvattenförsörjning.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
MILJÖBEDÖMNING,
Byggnadsnämnden har i beslut 2016-05-31, tagit ställning till att detaljplanen inte
bedöms ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses I 6 kap. 11§ miljöbalken.
En miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har därför inte
upprättats enligt kraven i plan- och bygglagen 4 kap. 34§.
Planens genomförande kommer dock att innebära en påverkan på miljö, vilket
beskrivs nedan.
SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
HÅLLBARHETSFYRAN
Hållbarhetsfyran är stadsbyggnadsförvaltningens riktningsanalys för
detaljplanearbetet. Analysen visar om vi går mot en ökad social, ekologisk,
kulturell och ekonomisk hållbarhet vid den föreslagna planläggningen.

H4diagram
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Social hållbarhet
Planområdet ligger intill bostadsområde där gång- och cykelbanorna är
trafikseparerade från biltrafiken, så alla på ett säkert och hållbart sätt kan ta sig till
olika punkter. Gång- och cykelvägarna i området har gatubelysning och ger bra
överblickbarhet över området.
Ekologisk hållbarhet
Det finns goda förutsättningar att ta hand om dagvattnet lokalt inom
planområdet. Vägarna i närheten är inte av den karaktären så det finns någon risk
för att luftföroreningsvärdena kommer överskridas. Planområdet består idag av
en tom lokal som tidigare var en livsmedelsbutik med därtill hörande hårdgjorda
ytor. Planförslaget möjliggör grönyta och planteringar på gårdarna.
Kulturell hållbarhet
Det finns inga kulturhistoriskt intressanta byggnader i området.
Ekonomisk hållbarhet
Det krävs ekonomiska investeringar för att kunna bygga på planområdet då det
tidigare livsmedelsbutikensbyggnad måste rivas. Men omvandling från tom yta till
flerbostadområde bidrar till den ekonomiska kedjan i en positiv riktning i
stadsdelen och även Västerås stad som helhet.
Samlad bedömning
Hållbarheten ökar i utifrån alla fyra hållbarhetsaspekter i planförslaget jämfört
med nollalternativet.
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
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förutsätter att området är fritt från markföroreningar och att lämpliga åtgärder
för rening av vägdagvatten genomförs.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
ORGANISATIONSFRÅGOR
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vinner laga kraft.
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Byggherren ansvarar för planens genomförande inom kvartersmark samt ansvarar
för utbyggnad och drift av teknisk försörjning som är nödvändig för byggnationen.
Västerås stad är ansvarig för de förbättringsåtgärder som ska genomföras på
framtida-gång och cykelbana på allmän platsmark.
Byggherren ansvarar för åtgärder som härrör till de dagvattenledningar med
tillhörande brunnar som finns inom kvartersmark. Byggherren ska ansvara för flytt
av dessa ledningar om det är nödvändigt för genomförandet av detaljplanen. Om
fastigheten utökas skall exploatören betala för yta som tillkommer. Frågor
härrörande dagvattenledningen regleras i genomförandeavtalet. Vid behov ska
ledningen säkras med servitut.
Byggherren ansvarar för flytt av ledningar även utanför detaljplaneområdet som
beror av byggnationen fram till och med där det är möjligt att koppla på befintligt
nät. Ytterligare utredning krävs för att veta hur flytt av ledningar ska gå till.
Byggherren ansvarar för de åtgärder som krävs för att uppnå fullgoda möjligheter
för brandvattenförsörjning, såsom förlängning av brandvattennät från
Mälarenergis befintliga anslutningspunkter och uppförande av nya brandposter.
Samråd sker med Mälardalens Brand- och Räddningsförbund och Mälarenergi AB.
Om kablar, skåp eller kanalisationer i området ska flyttas bekostas det av
byggherren.
Allmänna ledningar byggs och bekostas av Mälarenergi AB som anvisar
förbindelsepunkter. Befintlig nätstation vid orientalen behöver, med stor
sannolikhet, bytas mot en ny vid exploatering av området. Byte av nätstationen
bekostas av Mälarenergi Elnät. Detta kan påverka tidplanen, så anslutning bör
beställas i god tid.
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Avtal
Ett planavtal har anordnades mellan Västerås stadsbyggnadskontoret och HSB
produktion i Mälardalen AB.
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning
För att kunna genomföra detaljplanen behöver fastighetsreglering ske från
Västerås 4:46 till Hartassen 1.
Gemensamhetsanläggning
För det fall kvartersmarken delas i flera fastigheter kan det vara aktuellt att inrätta
gemensamhetsanläggning för fastigheternas gemensamma behov såsom, bland
annat grönytor, parkering och miljöbod. Vid anläggningsförrättningen bestäms
gemensamhetsanläggningens omfattning, deltagande fastigheter samt andelstal
för drift och utförande. Inom U-område kan ledningar säkerhetställas med
ledningsrätt genom förrättning som söks hos lantmäterimyndigheten i Västerås
stad.
Konsekvenser för fastighetsägare och andra berörda
I nuvarande detaljplan Hartassen 1 är planlagd som handel och del av Västerås
4:46 är på pekad som allmänplatsmark. Detaljplane förslaget medför att andelen
allmän tillgänglig naturmark minskas i området och övergår till kvartersmark för
Hartassen 1.
EKONOMISKA FRÅGOR
Kostader för framtagande av detaljplan samt anläggningar och åtgärder, flytt av
ledningar, teknisk försörjning med mera som krävs för planens genomförande
bekostas av HSB produktion i Mälardalen AB. HSB även är ansvarig för kostnaden
för fastighetsreglering. HSB produktion i Mälardalen AB ska träffa avtal om
anslutningar av teknisk försörjning med Mälarenergi AB.
TEKNISKA FRÅGOR
Det finns en dagvatten ledning i planområdet (se rubriken dagvatten).
Skanova har kablar som matar området. Byggherren ska kontakta Skanova så att
de kan klippa och ändförsluta kabeln innan schakt påbörjas.
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Detaljplanen har upprättats av planavdelningen i samarbete med
bygglovavdelningen och kommunala lantmäterimyndigheten inom
Stadsbyggnadsförvaltningen och representanter från stadens förvaltningar samt
Mälarenergi. Perspektiv och husritningar har arbetats fram av Tovatt Architects&
Planner AB. Bullerutredning har tagits fram av ACAD-International AB.
Dagvattenutredning och miljöteknisk markutredning har gjords av Sweco.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Sahel Strömberg
Planarkitekt
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