
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2017-11-14 
Dnr: 2015/00841-BN 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
721 87 Västerås 
021-39 00 00 • www.vasteras.se 
  
Strömberg, Sahel 
021-393114 • sahel.stromberg@vasteras.se 

 

 
Planbeskrivning 

Käringbacken 1 och del av Västerås 2:70, 
Vasastaden, Västerås 
 

LAGAKRAFT 2018-05-28 

ANTAGANDEHANDLING 2017-08-23, REV 2017-11-14 



 

 
 

VÄSTERÅS STAD Planbeskrivning 

 2017-11-14 

 2 

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 

Eftersamrådet ändrades planförfarandet från standard till utökad då detaljplanen 

bedömdes vara av en betydande intresse för allmänheten. 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 februari 2016. Samråd har skett under mars-april 

månad 2017 och grnaskningen har skett under september-oktober .  
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HANDLINGAR 

Planhandlingarna består av: 

 Granskningsutlåtande 

 Planbeskrivning 

 Plankarta med bestämmelser och Illustrationskarta 

 Grundkarta 

 Fastighetsförteckning 
 

 

Följande utredningar har tagits fram som underlag för planarbetet. De finns på 

stadens webbplats www.vasteras.se/planutstallningar och förvaras även på 

byggnadsnämndens expedition och kan beställas därifrån: 

 Dagvattenutredning 

 Bullerutredning 
 

Tidigare har även en markföroreningsundersökning genomförts: 

 Rapport; Miljöteknisk markundersökning inom fastigheterna Västerås 
2:70 och Käringbacken 1, Västerås kommun, Golder Associates AB på 
uppdrag av SPI Miljösaneringsfond, 2012-10-09. 

  

http://www.vasteras.se/planutstallningar
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SAMMANFATTNING 

 

Efter flera förfrågningar om förädling inom Oxbackens centrum tog 

Stadsbyggnadsförvaltningen fram ett planprogram som byggnadsnämnden 

godkände juni 2016. I planprogrammet ingår Käringbacken 1 med del av Västerås 

2:70. På platsen finns idag en snabbmatsrestaurang och parkeringsplatser med 

bland annat parkeringsplatser som hyrs ut månadsvis till boende i området.  

 

Detaljplanen föreslår bostäder med möjlighet till verksamheter i bottenvåningen. 

 

 
Planområdet i Västerås 

  
Planområdets gräns  
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Planens syfte är att utreda möjligheten att planlägga för bostäder inom kvarteret 

och möjliggöra för handel i bottenvåningen. Angränsande kvarteret Magna är 

utpekat i Västerås stads bevarandeprogram och dess värden ska tas i beaktan vid 

utformning av planområdet. 

 

Till grund för detaljplanen finns planprogrammet PP35, Oxbackens centrum som 

antogs av byggnadsnämnden juni 2016. 

ÖVERGRIPANDE STADSBYGGNADSIDÉ 

Gestaltningsriktlinjer 

Gestaltningsriktlinjerna som beskrivs i planprogrammet ska följas. Grannkvarteret 

Magna är utpekat i stadens bevarandeprogram och Köpingsvägen har ett viktigt 

siktstråk som bör skyddas. Det finns idag ett tydligt siktstråk längs Köpingsvägen 

med Magna 1 i fonden, vilket kan bevaras genom placeringsbestämmelser av 

byggnader i detaljplanen.  

 

I planprogrammet är det framtaget ca höjder som ska ses som riktlinjer till 

detaljplanerna. Ut mot Köpingsvägen föreslås 6 våningar och in mot kvarteret 5 

våningar. 

 

I detaljplaneskedet har höjderna studerats vidare och höjderna har justerats efter 

omgivande förhållanden. Planområdet föreslås få en kvartersstruktur som är 

sluten mot Köpingsvägen och även delvis mot Västmannagatan för att kunna 

skapa en ljuddämpad innergård. Kvarteret öppnar sedan upp sig mot 

Sundmansbacke i söder, tanken är att gården ska bindas ihop med parken på ett 

naturligt sätt. Bebyggelsehöjden föreslås bli högre ut mot Köpingsvägen som är 

bredare och lägre mot Västmannagatan som är smalare och omgiven av en lägre 

bebyggelse. 

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 

Riksintresse 

Detaljplanen omfattas inte av några riksintressen. 
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Översiktliga planer 

Detaljplanen överensstämmer med Västerås ÖP 2026.  

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 

Detaljplaneområdet omfattas idag av två detaljplaner, en för Vega grillen och en 

för resterande parkeringsplats. Detaljplanen för Vega grillen (dp 1196) medger 

markanvändning restaurang med byggnad på 4 meter. Resterande delar av 

planområdet omfattas idag av dp794 som medger markanvändning parkering. 

Planprogram 

Detaljplaneområdet omfattas idag av två detaljplaner, en för Vega grillen och en 

för resterande parkeringsplats. Detaljplanen för Vega grillen (dp 1196) medger 

markanvändning restaurang med byggnad på 4 meter. Resterande delar av 

planområdet omfattas idag av dp794 som medger markanvändning parkering. 

 

 

   
Planprogrammets avgränsning samt utpekad markanvändning. Gulmarkerat område står för 
bostäder med möjlighet för handel. 
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Flyghinder 

Detaljplanen är inom flygplatsens flyghinderzon där höjdrestriktioner finns, 

planområdet ligger dock i utkanten så restriktionerna kommer inte påverka 

planförslaget. 

 

Planuppdrag 

Byggnadsnämnden beslutade 2016-08-25 att ge Stadsbyggnadsförvaltningen i 

uppdrag att upprätta en detaljplan för området. 

Bedömning av miljöpåverkan 

Byggnadsnämnden har i beslut 2016-08-25, § 153, 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 är beläget i kanten av Oxbackens centrum, ca 800 meter väster om 

Västerås centrum. Planområdet är ca 4 000 kvm och består idag av en 

snabbmatsresturang och en parkeringsplats med 77 st parkeringsplatser. I östra 

kanten av planområdet finns en krigsbranddamm som det finns beslut kring att 

den kan avvecklas. Söder om området finns parken Sundmansbacke och väster 

om området Oxbackens centrum. 

 

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 

Västerås stad äger idag all mark inom planområdet förutom Käringbacken 1 som 

Riksbyggen har en tomträtt för, friköp av marken beräknas klart under februari. 

 

OMRÅDESSTRUKTUR 

Stadsdelen Vasastaden som planområdet ligger i utkanten av består av en 

blandad bebyggelse med flera hus från början av 1900-talet. Bebyggelse höjden i 

området är främst 2-3 våningar, där flera av dem har en förhöjd sockelvåning. 

Stadsdelen Almelund väster av planområdet där Oxbackens centrum inräknas har 
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en blandad bebyggelse med hus från början av 1900-talet till 80-tals hus. 

Centrumdelen domineras av 60-talsbebyggelse. 

 

PARK 

Längs hela planområdets södra sida löper parken Sundemans backe som främst 

används av närboende för närrekreation. Sundeman var spritbolagsdirektör och 

byggde ett hus högst upp på Käringberget, idag Sundemans backe. Huset revs i 

slutet på 1960-talet. Parken består av blandskog, främst björk och lind. Den norra 

delen av parken som gränsar mot planområdet karakteriseras av stora björkar 

som står i gräsyta, där gräset slås flera gånger per säsong. På västra sidan av 

kullen, mot Köpingsvägen, växer det främst björk och mot Västmannagatan på 

östra sidan växer det mer lönn. Uppe på kullen finns tall och lärk. Kullen stiger 

med cirka 8 meter inom 65 meters avstånd från planområdets gräns. Genom 

parken finns gångstråk som är belysta och kantade med sittplatser. Träden, 

särskilt björken, svarar för betydande evapotranspiration som till viss del 

begränsar mängden vatten som rinner av från backen ner mot den framtida 

exploateringen. Exploateringen får ej inverka på Sundemans backes värdefulla 

miljö och vegetationsbestånd. 

 

 
 Sundemans backe, söder om planområdet. 

 

MARK OCH VEGETATION 

Radonsäker grundläggning förutsätts.  
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FÖRORENAD MARK 

Det har tidigare funnits en bensinmack på platsen, marken har tidigare sanerats 

till mindre känslig markanvändning. Under saneringsarbetet som ägde rum under 

våren 2013 grävdes petroleumförorenade jordmassor upp och transporterades 

bort. De massor som inte bedömdes förorenade användes vid återfyllningen av 

schakten tillsammans med inköpta massor. Urschaktningen genomfördes ner till 

maximalt 4,3 m djup och i stora delar av schaktgropen ner till berg. 

 

Troligen uppfyller hela eller delar av området kraven för känslig markanvändning, 

men ytterligare prover ska göras för att säkerställa känslig markanvändning och 

om eventuell sanering för att uppfylla känslig markanvändning ska genomföras. I 

detaljplanen har bygglovet villkorats med följande text ”Startbesked får inte ges 

inom planområdet förrän markföroreningar är åtgärdade och marken bedömts 

lämplig.” 

 

Enligt byggherren planeras provtagningen ske genom rutnätsprovtagning i tidigt 

skede. Då exploatören planerar att i stora delar av den tilltänkta ytan göra ett 

nedgrävt garage så kommer mycket av massorna att grävas bort. 

 

Om misstanke uppstår om förorenad mark i samband med exploatering måste 

arbetet avbrytas omedelbart och anmälan göras till Miljö- och 

hälsoskyddsförvaltningen. 

FORNLÄMNINGAR 

Inga kända fornlämningar finns i området. Om fornlämningar påträffas i samband 

med exploateringen måste arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras till 

länsstyrelsen.  

BEBYGGELSE  

Inom planområdet planeras det två huskroppar; ett lägre punkthus i östra delen 

av planområdet och ett L-format lamellhus som placeras i korsningen 

Köpingsvägen och Västmannagatan. Lamellhusets L-form bidrar till att 

bullerproblematiken från Köpingsvägen kan klaras. Genom att placera lamellhuset 

ut mot Köpingsvägen kan gaturummet förtydligas, huset placeras dock så Magna 

1 förblir fondbyggnaden när man kommer söder ifrån på Köpingsvägen. Även om 

det är Magna som främst blir fondbyggnaden som ses från Köpingsvägen är det 

även viktigt hur lamellhusets gavel utformas.  

 

För att bebyggelsen förhåller sig till den lägre skala som finns längs med 

Västmannagatan så föreslås den delen av lamellhuset som gränsar mot gatan 
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uppföras i fyra våningar (nockhöjd 15 m). Medan den södra delen av lamellen som 

gränsar mot parken föreslås tillåtas bli sju våningar (nockhöjd 24 m) medan den 

norra delen av lamellen som står i höjd med Magna 1 föreslås bli i fem våningar 

(nockhöjd 17 m). 

 

Punkthuset som är placerat i den östra delen av fasaden föreslås byggas i 5 

våningar (nockhöjd 17 m) där den översta våningen på de två fasaderna som 

gränsar mot Västmannagatan föreslås bli indragen för att byggnadskroppen ska 

upplevas som lägre. 

 

Exploatörens tankar är att lamellhuset ska rikta sig till äldre och det mindre 

punkthuset till personer som är nya på bostadsmarknaden. De båda husen ska 

sedan dela på den gemensamma innergården, under innergården planeras 

parkeringsgarage. Parkering planeras även öster om punkthuset.  

 

För att skapa en flexibel detaljplan föreslås det förutom bostäder vara möjligt med 

handel i bottenvåningen. Totalt planeras det för ca 90 lägenheter inom 

planområdet. 

 

 

Service 

I Oxbackens centrum finns vårdcentral, apotek, mataffär, pingstkyrka, frisörsalong 

och pizzeria. Oxbackens och Solvägens förskola finns på ca 200 meter respektive 

ca 400 meters avstånd från planområdet. Närmsta skola är Fridnässkolan som 

ligger ca 500 meter från planområdet och har F-3.  

 

KULTURMILJÖ 

Grannkvarteret Magna 1 är utpekat i Västerås stads bevarandeprogam, för att 

inte riskera att skada kulturmiljön har det genomförts åtgärder och restriktioner i 

detaljplanen för Käringbacken 1 samt del av Västerås 2:70. I 

bevarandeprogrammet är Köpingsvägen utpekat som ett viktigt siktstråk som bör 

skyddas. Det finns idag ett tydligt siktstråk längs Köpingsvägen med Magna 1 i 

fonden, vilket har bevarats genom restriktioner hur nära gatan bebyggelsen får 

vara.  
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Illustration, fotomontage siktlinje från Köpingsvägen 

 

 

Magna 1 har en nockhöjd på ca 17 meter i hörnet och ca 14 meter i övriga delar. 

För att förhålla till Magna 1 begränsas nockhöjden till 15 respektive 17 meter på 

den bebyggelsen som angränsar närmst. 

 

 
 Figur 3 Fasadvy från köpingsvägen 

 

 

Detaljplanen får även planbestämmelsen ”Byggnader skall ges en särskild 

omsorgsfull gestaltning” då det är särskilt viktigt att gestaltningen av kvarteret 

förhåller sig till den omkringliggande bebyggelsen. 

 

Förutom de begränsningarna som detaljplanen reglerar så planerar exploatören 

en markerad sockelvåning för att sluta an till Magna 1 och närliggande bebyggelse 

längsmed Köpingsvägen.   
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Vy från Köpingsvägen, vyn över Köpingsvägen visar även den befintliga byggnaden Magna 1. 

 

 

 
Fasadvyy från inner gården 
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vy från Västmannagatan  

 

Fasadvy  från Västmannagatan  
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GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät 

Inom Oxbackens centrum pågår just nu en trafikutredning som ser över 

trafikflödena i området, utredningen kommer med största sannolikhet inte ha 

någon direkt påverkan på planområdet. 

 

Planområdet omgärdas av Köpingsvägen i väster och Västmannagatan i norr. 

Infarten till planområdet sker från Västmannagatan. Köpingsvägen och 

Västmannagatan har hastighetsbegränsningen 50 km/h. Strax öster av 

planområdet övergår hastighetsbegränsningen för Västmannagatan till 30 km/h. 

På Köpingsvägen är trafikflödet 9 480 VaDT. 

 

I detaljplanen föreslås ett in- och utfartsförbud mot Köpingsvägen och de första ca 

50 m av Västmannagatan. 

Parkering 

Idag finns det 77 st parkeringsplatser inom planområdet, 17 st av platserna nyttjas 

av kunder till Vega grillen, 10 st arrenderas av en bostadsrättsförening i området 

och resterande 50 platser hyrs ut månadsvis av Västerås stad. För att lösa sitt 

egna parkeringsbehov som uppkommer av exploateringen så får ca 15 stycken 

parkeringsplatser lösas i det parkeringshus som planeras på Sandstenen 11 övrigt 

parkeringsbehov som uppkommer ska lösas inom den egna fastigheten. Förutom 

att lösa sitt egna behov ska riksbyggen tillskapa 10 stycken parkeringsplatser inom 

den egna fastigheten som ska arrenderas av bostadsrättsföreningen.  

 

Av de 50 platser som idag hyrs ut till privatpersoner har det bedömts att hälften 

behöver ersättas. Dessa platser kommer ersättas i det parkeringshus som det 

planeras för parallellt med detaljplanen inom kvarteret Sandstenen 11. 

 

Gång- och cykelvägnät 

Det finns idag en god tillgänglighet för gående och cyklister till planområdet. I 

anslutning till planområdet finns det övergångställen både över Köpingsvägen och 

Västmannagatan. Övergångstället över Köpingsvägen är hastighets säkrat med 

upphöjningar i form av busskuddar 

Kollektivtrafik 

Planområdet är välförsörjt när det gäller kollektivtrafik, både service-, stads- och 

förortslinjer passerar i angränsning till planområdet. Närmsta hållplats är 

Oxbacken som ligger utmed Köpingsvägen ca 80 meter norr om planområdet. 
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TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 

Ledningar finns framdragna till fastighetsgränsen. 

 

Dagvatten 

En dagvattenutredning över planområdet är framtagen av Sweco som utgår ifrån 

det exploateringsförslag som Riksbyggen har tagit fram.  

 

I den skyfallskartering som Länsstyrelsen har tagit fram bedöms 

översvämningsrisken för området som liten. 

 

Då planområdet idag till stort består av hårdgjorda parkeringsytor bedöms 

planförslaget förbättra förutsättningarna då de dimensionerande flödena kommer 

att minska.  Det beräknade resultatet av dimensionerande flöden och 

föroreningshalter från planområdet indikerar att det finns behov av både fördröja 

och till viss del även rena dagvattnet. Förutom detta tillkommer de andra målen 

som finns i Västerås stads dagvattenpolicy där man bland annat ställer krav på att 

dagvattnet 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.  

 

Dagvattenutredningens förslag på dagvattenhantering är i huvudsak ett dike i 

södra delen av planområdet, växtbäddar på bjälklag på innergården och 

permeabel beläggning på parkparkeringsytorna. Längsmed fasaderna mot 

Köpingsvägen och Västmannagatan föreslås växtbäddar för att omhänderta 

dagvatten från takytorna. I dessa växtbäddar föreslås även dräneringsledningar 

anläggas. Utredningen förespråkar att spara så mycket grönytor som möjligt för 

rekreation och infiltration av dagvatten. Då delar av planområdet idag består av 

lera bör man undersöka infiltrationsmöjligheterna. Det finns en krigsbranddamm 

vid planområdet den föreslås i dagvattenutredningen kunna användas som 

breddningsåtgärd vid kraftiga regn i utredningen, något som i dagsläget inte är 

aktuellt. Höjdsättningen inom planområdet blir viktig för att förhindra skador på 

byggnaderna. 
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Dagvattenutredningens förslag på systemlösningar för omhändertagandet av dagvatten (planförslaget som 
ligger till grund för illustrationen och förslaget har justerats något men inte i den mån att förslaget påverkas).  

 

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. Detaljplanen 
lanen har stämts av mot rekommendationerna i Västerås stads ”Råd och 
anvisningar för avfallsutrymmen och transportvägar”.  

 

Riksbyggen planerar att hantera avfall genom att anordna två soprum ut mot 

Västmannagatan. 
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Tillgänglighet, trygghet 

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 

För trafikbuller vid bostadsbyggand ska förordningen SFS 2015:216 efterföljas, 

förordningen ger riktvärden för buller utomhus. Enligt förordningen ska följande 

krav uppfyllas: 

 högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid samtliga fasader 

 högst 55 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå (nattetid kl 22-06) 
utanför minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet. 

 Bostäder på högst 35 kvm – högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. 

 Uteplats med högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal 
ljudnivå. 

 Trafikbullernivån inomhus regleras i BBR och studeras i samband med 
bygglovet. 

 

För punkthusets alla fasader samt lamellhusets fasader in mot innergården 

uppfyller kraven på högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå. Lamellhusets fasader mot 

Köpingsvägen och Västmannagatan får ekvivalenta ljudnivåer på upp mot 67 dBA 

respektive 61 dBA. För att klara riktvärdena föreslås genomgående lägenheter där 

hälften av bostadsrummen är placerade mot innergården. 

 

För lägenheter på den planerade terrassen i lamellhuset blir ekvivalent ljudnivå 

högst 60 dBA vid fasad. För dessa lägenheter innehålls riktvärdet högst 60 dBA vid 

fasad utan ytterligare åtgärder om respektive lägenhets totala yta är <35 kvm. 

 



 

 
 

VÄSTERÅS STAD Planbeskrivning 

 2017-11-14 

 18 

Bullerskyddad uteplats som uppfyller kraven på 50 dBA ekvivalent och 70 dBA 

maximal ljudnivå dagtid går att uppföra på innergården. 

 

Påverkan för befintlig bebyggelse i närområdet avseende reflektioner på de nya 

bostadshusen är försumbara (mindre än 1 db). 

 

 

Den 11 maj 2017, har regeringen beslutat om en höjning av riktvärdena för buller 
vid en bostadsbyggnads fasad från spår- och vägtrafik. För bostäder upp till 35 
kvm läggs nivån nu på 65 dBA i stället för det tidigare 60 dBA. För bostäder större 
än 35 kvm höjs riktvärdet till 60 dBA mot det tidigare 55 dBA. 

En höjning av bullerriktvärdena enligt dagens beslut innebär inte ändrade krav för 
ljudmiljön inomhus. Regeringen väljer i dag därför att tillmötesgå riksdagens krav 
och höjer riktvärdena för buller vid en bostadsbyggnads fasad från spårtrafik och 
vägar enligt följande: 

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

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

 
Ekvivalent ljudnivå 
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Maximal ljudnivå 

 

 
Ekvivalent ljudnivå 

Solstudie 

En solstudie är genomförd för att dels se hur ljusförhållandena blir för den nya 

bebyggelsen, men även studera hur de eventuellt påverkar omkringliggande 

bebyggelse. Bebyggelsen i planförslaget är placerad för att skapa så goda 

ljusförhållanden för innergården som möjligt. Enligt förslaget kommer gården 

framförallt ha bra solförhållanden under dagen, medan det under 
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eftermiddagarna under den mörkare delen av året kan bebyggelsen mot 

Köpingsvägen ge viss slagskugga.  

Förslaget med lägre bebyggelse längs Västmannagatan gör att den befintliga 

bebyggelsen norr om Västmannagatan endast påverkas marginellt. 

  

Solstudie, mars 

 

Solstudie, juni 
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Solstudie, september 

 



 

 
 

VÄSTERÅS STAD Planbeskrivning 

 2017-11-14 

 22 

 

 
Solstudie, december 

 

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. 

Förutsättningar för räddningsingripande 

Framkörningstider:  
Planen föreslår centrumbebyggelse i form av flerbostadshus med möjlighet till 
handel i bottenvåningen. Detta klassas som så kallad B2-bebyggelse enligt aktuellt 
kommunalt handlingsprogram för räddningstjänst.  
Räddningsstyrkans framkörningstid får därmed inte 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. Därefter skall avstånd från 

uppställningsplats till angreppspunkt vid byggnad enligt BBR inte överstiga 50 

meter. 
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Närmsta befintliga brandpost finns i direkt anslutning till planområdet, i 

korsningen Västmannagatan/Västra Bergsgatan. Brandposten bedöms ligga inom 

angivna avstånd, och dessutom ha en tillräcklig kapacitet för att kunna tillgodose 

behovet av brandvattenförsörjning i området.  

 

Skyddsanordningar, skyddszoner 

Skyddsrum behöver för närvarande inte anordnas. 

 

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

 

MILJÖBEDÖMNING 

Byggnadsnämnden har i beslut 2016-08-25 § 153, tagit ställning till att 

detaljplanen inte bedöms ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses I 6 

kap. 11§ miljöbalken. En miljöbedömning, med tillhörande 

miljökonsekvensbeskrivning, har därför inte upprättats enligt kraven i plan- och 

bygglagen 4 kap. 34§.  

Planens genomförande kommer dock att innebära en påverkan på miljö, vilket 

beskrivs nedan. 

sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivning 

HÅLLBARHETSFYRAN 

Hållbarhetsfyran är stadsbyggnadsförvaltningens riktningsanalys för 

detaljplanearbetet. Analysen visar om vi går mot en ökad social, ekologisk, 

kulturell och ekonomisk hållbarhet vid den föreslagna planläggningen.  

Bedömningen redovisas i nedanstående diagram med kommentarer. 

 

EKOLOGISK

SOCIAL

KULTURELL

EKONOMISK

NOLLALTERNATIVET PLANFÖRSLAGET
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Social hållbarhet 

Planförslaget är positivt ur socialhållbarhet då platsen kan komma att upplevas 

som tryggare när den bebyggs med bostäder jämfört med den markparkering som 

finns där idag. 

Ekologisk hållbarhet 

Genom mer bebyggelse i området så ökar även reseunderlaget för kollektivtrafik 

vilket på sikt kan göra att den redan idag välförsörjda stadsdelen får ännu bättre 

utbud av kollektivtrafik. 

 

Genom planförslaget får planområdet en mer effektiv markanvändning, genom 

att bygga bostäder och lösa parkeringen under byggnaden. 

 

Idag är i stort sätt hela planområdet hårdgjort genom planförslaget skapas bättre 

möjligheter för infiltration av dagvatten i öppna dagvattenlösningar. 

Kulturell hållbarhet 

Detaljplanen får begränsningar i byggrätten för att inte riskera att förvanska 

kulturmiljövärdena som finns i närområdet. 

 

Ekonomisk hållbarhet 

Planförslaget kräver inga stora ekonomiska investeringar då bland annat ledningar 

redan finns. 

Samlad bedömning 

Överlag ökar hållbarheten genom planförslaget, speciellt är planförslaget positivt 

för området ur ett 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.  
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Vattenförekomster 

I samband med dagvattenutredningen genomfördes även föroreningsberäkningar. 

Utredningens resultat indikerar att halterna för 4 föroreningsämnen ökar 

respektive minskar för 8 ämnen efter exploateringen. Minskningen av 

föroreningshalterna beror troligtvis på att parkeringsytan försvinner. 

Indikationerna att fosfor kan öka genom förslaget och försämring av 

ytvattenförekomsten kräver åtgärder för att reducera mängden fosfor. 

Utredningen föreslår även en oljeavskiljare vid parkeringsgaraget för att de 

föroreningar som genereras av biltrafiken. 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

ORGANISATIONSFRÅGOR 

Genomförandetid 

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

 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 

Exploatören ansvarar för all utbyggnad inom planområdet, för samtliga byggnader 

och anläggningar inom kvartersmark, inklusive anpassningar mot allmän 

platsmark.  

Avtal 

För området finns idag ett markanvisningsavtal som kommer att ersättas av ett 

köpe- och genomförandeavtal. Ett köpe- och genomförandeavtal ska upprättas 

innan detaljplanen kan antas. Avtalet skall bland annat reglera de 10 

parkeringsplatserna som nu utarrenderas till bostadsrättsförening i området. 

 

De 10 parkeringsplatserna som arrenderas av en bostadsrättsförening i 

närområdet ska även i fortsättningen inrymmas inom planområdet. När det gäller 

det egna parkeringsbehovet som uppkommer i och med exploatering kan ca 15 

parkeringsplatser köpas inom Sandstenen 11 där ett parkeringshus planeras, 

medan resterande platser måste lösas inom den egna fastigheten.  Det kan dock 

förekomma tillfälliga lösningar av parkeringsbehovet inom Oxbackens centrum 

innan den permanenta parkeringslösningen inom Sandstenen 11 är upprättad. 

Kvartersmarken inom planområdet ska anpassas efter angränsande park och gata, 

så mötet mellan kvartersmark och park/gata blir naturligt. 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Detaljplanen medger bildande av fastigheter för kombinerat ändamål bostad-, 

handel och eventuell 3d fastighet för parkering/handel. Fastighetsbildning genom 

fastighetsreglering krävs för att utöka Käringbacken 1 att omfatta kvartersmarken 

samt fastighetsreglering från Käringbacken 1 med den mark som i detaljplanen är 

utlagd till allmän plats (gång/cykel) utmed Köpingsvägen. 

Befintligt officialservitut för väg och parkering ( akt 1980K-1992/201.1) belastande 

den kommunala fastigheten Västerås 2:70 ska upphävas  

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 samt servitut för utfart. Vid 

anläggningsförrättningen bestäms gemensamhetsanläggningens omfattning, 

deltagande fastigheter samt andelstal för drift och utförande. 

 

Ansökan om fastighetsbildning och inrättande av gemensamhetsanläggning görs 

av fastighetsägaren i det här fallet byggherren till Lantmäterimyndigheten i 

Västerås kommun. 

 

Servitut för snöupplag kommer behövas längs Köpingsvägen vilket bör lösas 

genom avtal mellan fastighetsägarna. 

 

Arrende 

Idag har SFE, Västerås stad markparkeringsplatser som de hyr ut månadsvis, dessa 

platser kommer i samband med att byggherren förvärv av området att sägas upp. 

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETSÄGARE OCH ANDRA BERÖRDA 

Planområdet omfattas även idag av kvartersmark och detaljplanen har formellt 

ingen påverkan för allmänheten direkt. Däremot så hyr idag kommunen ut de 

parkeringsplatser som finns inom kvartersmarken till boende i närområdet 

samtidigt Käringbacken 1 idag är tomträtt. I ett steg i genomförandet av 

detaljplanen måste tomträtten upphävas. Boendes möjlighet att hyra 

parkeringsplatser inom planområdet kommer försvinna när området 

detaljplaneläggs för bostäder med möjlighet för handel i bottenvåningen.  

EKONOMISKA FRÅGOR 

Förutom eventuell mindre marksanering kräver inte detaljplanen några större 

ekonomiska insatser. Exploatören är ansvarig och bekostar utbyggnaden och 

eventuella flytt av ledningar inom kvartersmark.  

 



 

 
 

VÄSTERÅS STAD Planbeskrivning 

 2017-11-14 

 27 

TEKNISKA FRÅGOR 

Bygglovet är villkorat och kräver att marksanering genomförs till känslig 

markanvändning innan bygglov kan ges. 

 

Vid byggnationen ska en aktsamhet visas mot träden i den angränsande parken 

och återplantering ska ske vid skada av träd. 

 

Projektering av ledningar för vatten, avlopp, fjärrvärme, samt kablar för el och 

kommunikation, ska ske i samråd mellan byggherrar, Tekniska kontoret och 

Mälarenergi AB. 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. Längs planområdet ytterkant längs Köpingsvägen och 

Västmanagatan löper mellanspänningskablar vilka inte får blockeras för 

reparation eller framtida förnyelse. Eventuell flytt av kablar bekostas av 

exploatören. Området berör ett område där effektbrist råder och större 

nätförstärkningar av mellanspänningsnätet kan vara nödvändig innan 

nyanslutning medges, utredning pågår.  

 

 

Höjdsättning för garagenedfart är viktigt då det finns befintliga vattenledningar 

ledningar i gatan 

 

Byggherren ansvarar för hantering av krigsbranddammen och inhämtning av 

nödvändiga tillstånd. Vid en eventuell rivning av krigsbranddammen finns det risk 

för sättningar som kan påverka parken, nödvändiga kontakter och utredningar ska 

genomföras för att förhindra påverkan på parken. 

 

Vid en urkoppling av elen samt demontering av Västerås stads armaturer och 

stolpar ska det göras av stadens entreprenörer. 

 

Skanova har kablar som matar området. Se bifogad kartskiss. Byggherren 
kontaktar Skanova så att de kan klippa och ändförsluta kabeln innan schakt 
påbörjas. 
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Skanova har kablar som matar området 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Detaljplanen har upprättats av Stadsbyggnadsförvaltningen genom Sahel 

Strömberg  tillsammans med; Nora Kvassman (Stadsbyggnadsförvaltningen), 

Susanne Öjesund (Stadsbyggnadsförvaltningen), Sofia Uppsäll 

(Fastighetskontoret), Mona Fors (Fastighetskontoret), Jan Melander (Kultur-, 

idrotts- och fritidsförvaltningen), Kristoffer Jasinski (Tekniska 

kontoret/Stadsbyggnadsförvaltningen), Roland Axelsson (Barn- och 

utbildningsförvaltningen), Helena Duske (Sociala nämndernas förvaltning), Sara 

Wändell (Tekniska kontoret), Anders Nordberg (Tekniska kontoret), Maria Lundin 

(Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen), Kenneth Hammarström (Mälarenergi) och 

Peter Rados (Vafab Miljö). 

 

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 

Sahel Strömberg  

Planarkitekt  

 

 


