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PLANPROCESSEN
I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att
förändras eller bevaras.
STANDARDFÖRFARANDE
Detta förfarande är aktuellt då detaljplanen inte bedöms vara av betydande
intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Under samrådsskedet för
planförslaget ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Samrådstiden är minst tre veckor. Efter samrådet sker en bearbetning av
planförslaget som sedan ställs ut för granskning av allmänheten. Ingen
samrådsredogörelse görs. Granskningstiden är som standard två veckor.
Synpunkterna från granskningen sammanställs i ett granskningsutlåtande. I
antagandeskedet antas detaljplanen av byggnadsnämnden. Efter tre veckor vinner
beslutet om antagande laga kraft om det inte överklagas.

Figuren ovan illustrerar detaljplaneprocessen.

TIDPLAN
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Beslut om att planförslaget ska
skickas ut på samrådsremiss har tagits av byggnadsnämnden i augusti 2016.
Detaljplanen var ute på samråd 12 juni – 31 augusti 2018. Efter samrådet ställdes
planförslaget ut för granskning 9 oktober – 23 oktober. Detaljplanen antogs av
byggnadsnämnden 24 januari 2019. Beslutet om antagande vann laga kraft 20
februari 2019.
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HANDLINGAR
Planhandlingarna består av:
 Plankarta med bestämmelser och illustrationskarta
 Planbeskrivning
 Grundkarta
 Fastighetsförteckning
Följande utredningar har tagits fram som underlag för planarbetet. De finns på
stadens webbplats och förvaras även på byggnadsnämndens expedition och kan
beställas därifrån:
 Bullerutredning, ÅF-Infrastructure AB, 2018-03-01
 Dagvattenutredning, Sweco Environment AB, 2018-04-09

SAMMANFATTNING
Detaljplanen skapar förutsättning för att uppföra bostäder i flerbostadshus med
möjlighet till lokaler för centrumändamål i bottenvåning i ett av flerbostadshusen.
Cirka 100 lägenheter beräknas byggas. En blandning av olika verksamheter inryms
i användningen centrum såsom butiker, kontor, restauranger och gym.

Ovan: översiktskarta
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Ovan: ortofoto med ungefärligt planområde inritat i vitt.

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Detaljplanen syftar till att uppföra bostäder i flerbostadshus som är anpassade till
platsen samt den befintliga bebyggelsen i närområdet. Vidare är syftet att pröva
möjligheten till lokaler i bottenvåning för centrumändamål.
ÖVERGRIPANDE STADSBYGGNADSIDÉ
Planförslaget bygger vidare på den bebyggelse- och gatustruktur som finns intill
planområdet. Förslaget grundar sig, i likhet med Bjurhovdas befintliga bebyggelse,
på en öppen kvartersstruktur med lamellhus, om än här i mindre skala, som
omger en större bostadsgård. Kvartersmodellen möjliggör en gårdsmiljö med
goda ljud-, sol- och skuggförhållanden. Flerbostadshusens höjd anpassas efter den
befintliga bebyggelsen strax norr om planområdet och varierar mellan 4-5
våningar. Parkeringar förläggs utanför bostadskvarteret.
Vidare bevaras den skogdunge som finns inom planområdet. Skogdungen ligger i
anslutning till innergården. Att försöka bevara delar av den befintliga
grönstrukturen, och komplettera med ny grönska, är särskilt viktigt när parkmark
exploateras.
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Ovan: Illustration på hur bebyggelsen kan uppföras inom planområdet av E/S-A
Arkitekter AB. Ny bebyggelse i blått och befintlig bebyggelse i grått.

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, revidering antagen av
kommunfullmäktige 2017-12-07, och dess strategier: Bostäder för alla; Balanserad
komplettering; Enkelt att gå och cykla; och Kollektivtrafiknätet som ryggrad.
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
För planområdet gäller detaljplanerna SPL 927 J, laga kraft vunnen 1987, och SPL
426 J, laga kraft vunnen 1967. I detaljplanerna anges park eller planteringsmark
för det föreslagna planområdet. En mindre del av planområdet är, i detaljplan SPL
927 J, planlagt för handel med prickmark.
Det finns träd med mistlar i inom planområdet som är fridlysta enligt miljöbalken
(SFS 1998:808; 8 kap. 1-2 §) och artförordningen (SFS 2007:845; 8 §). Träden ligger
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dock skogsdungen där ingen ny bebyggelse planeras. Skogsdungen planläggs som
park enligt gällande detaljplan.
Övriga berörda gällande planer och program
Parkeringsriktlinjer för Västerås stad ska tillämpas.
Planuppdrag
Byggnadsnämnden beslutade 2016-08-25, § 152, att ge
Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för området.
Bedömning av miljöpåverkan
Byggnadsnämnden har i beslut 2016-08-25, § 152, tagit ställning till att
detaljplanen inte ger en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 §
miljöbalken. En strategisk miljöbedömning, 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 stadsdelen Bjurhovda som är ett bostadsområde i östra
Västerås tätort norr om Bjurhovdagatan. Planområdet är cirka 11 500 m2 stort och
innefattar delar av fastigheterna Västerås 3:24 och Forntiden 1 (se ungefärlig
avgränsning på ortofotot, sidan 4).
MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Fastigheten Västerås 3:24 ägs av Västerås stad. Intilliggande fastighet Forntiden 1
ägs av Trophi Daily 7 AB.
OMRÅDESSTRUKTUR
Bjurhovda byggdes ut på 1960-talet med både flerbostadshus och villor. Största
delen av flerbostadshusen i Bjurhovda är strikt grupperade kvartersmodeller med
parallellt ställda lamellhus i räta vinklar i kombinationer som ger varierat öppna
eller slutna rum. Kvartersgrupperna åtskiljs av säckgator omgivna av parkeringsfält
och garagelängor. Lamellhusen är för det mesta i 3 våningar, medan
flerbostadshusen strax norr om planområdet varierar mellan 3-5 våningar.
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Söder om planområdet går Bjurhovdagatan som är huvudgatan i området. I övrigt
präglas Bjurhovda av ett trafikseparerat vägnät med goda möjligheter att via
gång- och cykelvägar ta sig till omkringliggande bostadsområden och natur.
På södra sidan om Bjurhovdagatan ligger Brandthovda. Bebyggelsen närmast
Bjurhovdagatan består av gruppbebyggelse med fyra enklaver radhus uppförda på
1960-talet vilka är klassade som mycket värdefull kulturmiljö i Det byggda
kulturarvet, 1950- och 1960-tal, Västerås tätort.
LANDSKAPSVÄRDEN
Ett stort landskapsvärde för stadsdelen Bjurhovda är dess sammanhängande
parker. Inom planområdet finns tre träd med mistlar i som är fridlysta enligt
miljöbalken (SFS 1998:808; 8 kap. 1-2 §) och artförordningen (SFS 2007:845; 8 §). I
övrigt bedöms inte planområdet ha några större landskapsvärden utöver dungen
med träd i nordöstra delen av planområdet.
Planförslaget medför att parkmark exploateras och att befintliga träd kan komma
att tas ned. Skogsdungen planläggs med användningen park i enlighet med
gällande detaljplan. Planförslaget medför inte någon större förändring för
stadsdelens landskapsvärden.
PARK
Det finns tillgång till närparker samt kopplingar till omkringliggande natur- och
friluftsområde. Närmsta grannskapspark är Bjurhovdaparken på knappt 500 m i
avstånd. Närmsta stadsdelsskog är Lundaskogen/Bjurhovdaskogen på ca 1 km
avstånd. Riktlinjer i grönstrukturplanen anger att avstånd till närmsta
grannskapspark och stadsdelsskog bör vara max 300 m respektive 800 m. Planen
fyller därför inte upp till riktlinjerna. Det finns dock goda möjlighet att ostörd från
biltrafik ta sig till dessa områden via gång- och cykelvägar.
Lek och rekreation
I närområdet finns flera lekplatser och på knappt 700 m avstånd ligger Bjurhovda
fritidspark med pool på sommaren. Närmaste fotbollsplan och hårdgjorda ytor för
bollspel är ca 900 m bort från planområdet. Ungefär 1 km norr om planområdet
finns Bjurhovda motionsspår i Lundaskogen/Bjurhovdaskogen, som är ett 2,5 km
långt belyst spår.
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På innergården föreslås anordnandet av en uteplats för lek med goda sol- och
skuggförhållanden samt god ljudkvalitet. Dungen med träd i nordöstra hörnet av
planområdet kan även den fungera som plats för lek.
Genom att detaljplanen möjliggör för centrumändamål skapas förutsättningar för
nya mötesplatser i området. Ett mindre torg kan exempelvis anordnas vid
framtida handelsetableringar i den föreslagna bebyggelsen.
MARK OCH VEGETATION
Största delen av planområdet består av öppen gräsyta med några enstaka träd
samt en skogsdunge i den nordliga delen. Marken är generellt flack men sluttar
något mot Bjurhovdagatan i söder, medan dungen i norr utgör en mindre
höjdskillnad. Jordart för området är lera och det finns enligt Västerås stads
kartportal risk för ras och skred i nordöstra delen av planområdet. Geoteknisk
undersökning fordras vid genomförandet.
Planförslaget medför att andelen hårdgjord mark ökar vilket ställer krav på en
hållbar dagvattenhantering där vissa ytor kan vara mångfunktionella ytor som kan
tillåtas översvämmas vid kraftiga skyfall. Se vidare information under avsnittet
Teknisk försörjning – Dagvatten nedan.
Radonsäker grundläggning förutsätts.
Förorenad mark
Det finns inga kända föroreningar inom planområdet eller dess närmaste
omgivningar. Om misstanke uppstår om förorenad mark i samband med
exploatering måste arbetet avbrytas omedelbart och anmälan göras till Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen.
Vattenområden
Området pekas ut i Västerås stads kartportal som riskområde för översvämning på
mer än 0,2 m vid skyfall. Ny bebyggelse och hårdjord mark behöver därför
utformas så att riskområden för översvämning sker på ytor som inte tar skada. Se
vidare information under avsnittet Teknisk försörjning – Dagvatten nedan.
FORNLÄMNINGAR
Inga kända fornlämningar finns i området. Om fornlämningar påträffas i samband
med exploateringen måste arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras till
länsstyrelsen.
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BEBYGGELSE
Planområdet är idag obebyggt. För karaktärsbeskrivning av nuvarande bebyggelse
i närområdet, se tidigare avsnitt angående Områdesstruktur.
Bostäder
I närområdet finns bostäder som nästan uteslutande är bostads- eller
äganderätter.
Arbetsplatser
De verksamheter som finns i närområdet utgörs främst av handel och skolor.
Knappt 1 km söder om planområdet – i södra Brandthovda – finns ett mindre
industriområde. Cirka 1 km västerut ligger Västmanlands sjukhus Västerås.
Offentlig service
Närmast planområdet finns Bjurhovdaskolan (F-6) på knappt 400 m avstånd. På ca
800 m avstånd ligger Bjurhovdasmyckets förskola, och på knappt 500 m avstånd
ligger Brandthovdaskolan (F-6). Närmaste högstadieskola är Skiljeboskolan (7-9),
knappt 800 m bort från planområdet. Behovet av skolplatser bedöms kunna
täckas för den föreslagna exploateringen.
Kommersiell service
En livsmedelsbutik ligger på den intilliggande fastigheten Forntiden 1. I Bjurhovda
centrum finns en frisörsalong, ett gym och en restaurang.
Förslag ny bebyggelse
Förslaget bygger på en kvartersstruktur med fyra lamellhus som omsluter en
bostadsgård med goda ljud-, sol- och skuggförhållanden. Bebyggelsens höjd
varierar mellan 4-5 våningar.
Kvarteret är inte helt slutet, utan några av flerbostadshusen ligger friliggande från
varandra. Bebyggelsen inom kvarteret är inte heller parallellt placerade med
varandra som i en strikt kvartersmodell. Det är här viktigare att bebyggelsen
anpassas efter närliggande bebyggelse- och gatustrukturer. Ny bebyggelse som
lokaliseras i södra och östra delarna av planområdet placeras därför parallellt med
Bjurhovdagatan. Ny bebyggelse i norr gör detsamma med den gång- och cykelväg
som går strax norr om planområdet. Ny bebyggelse i västra delarna av
planområdet placeras parallellt med den befintliga livsmedelsbutiken och
tillhörande bilparkering.
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Totalt innebär förslaget ett tillskott på 100-110 lägenheter, samt att nya handelsoch verksamhetslokaler kan etableras i bottenvåning av ny bebyggelse i
planområdets västra del. Genom att lokalisera nya lokaler för centrumändamål i
västra delarna av planområdet – mitt emot den befintliga livsmedelsbutiken –
skapas förutsättningar för etableringen av ett nytt centrum i Bjurhovda.
Solstudie 21 mars:
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Solstudie 21 juni:
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Gestaltning ny bebyggelse
I bebyggelseförslaget tillåts flerbostadhuset i norr inrymma fyra våningar medan
de andra tre bostadshusen tillåts inrymma fem våningar.
I förslaget finns det även utrymmen för bilparkeringar i carports och cykelplatser
under tak.

Fasader: illustration av E/S-A Arkitekter AB.
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GATOR OCH TRAFIK
Gatunät
Bjurhovdagatan är huvudgata för stadsdelen och går söder om planområdet. Vid
nordöstra delen av planområdet går Forntidsgatan.
In- och utfarter till området, parkeringar
Ingen angöring kan ske till planområdet i dagsläget. För att möjligöra angöring
föreslås en ny in- och utfart från Forntidsgatan i planområdets nordöstra del.
Denna behöver vara dimensionerad för att angöringen med större bilar och
lastbilar ska kunna ske på ett trafiksäkert sätt. Angöringen till de föreslagna
handelsverksamheterna löses genom att Coops befintliga in- och utfart
samutnyttjas.
Behovet av parkeringsplatser, både för cykel och bil, ska lösas inom
kvartersmarken. Parkeringsriktlinjer för Västerås stad ska tillämpas. Parkeringar
förläggs utanför bostadskvarteret. Bostadsgården har i plankartan fått
planbestämmelsen n1 för att marken inte ska användas för bilparkering med
undantag för parkeringsplats för rörelsehindrad.
Planområdet ligger i zon 4. För 100 lägenheter av genomsnittlig storlek behövs
totalt 75 parkeringsplatser varav 4 ska utformas som parkeringsplats för
rörelsehindrad. Det behövs 210 cykelparkeringar.
I bebyggelseförslaget finns 89 bilparkeringar och 230 cykelparkeringar (varav 200
stycken under tak) redovisade. En del av bilparkeringarna finns i carports.
Gång- och cykelvägnät
Den gång- och cykelväg som går i direkt anslutning norr om planområdet är ett av
stadens huvudcykelstråk. Till denna gång- och cykelväg ansluter sig mindre gångoch cykelvägar. Den föreslagna bebyggelsen kan enkelt knytas samman med det
befintliga gång- och cykelvägnätet.
Kollektivtrafik
Närmsta busshållplats ligger drygt 100 m från planområdet, sydväst om Coop.
Hållplatsen trafikeras av stadslinje 1 som har hög turtäthet och långt trafikdygn
vilket är passande för oregelbundna arbetstider. Restiden till centrum är ca 15-20
minuter. Linjen passerar Västmanlands sjukhus Västerås vilket gör det enkelt för
personal och besökare att ta bussen till sjukhuset. Från hållplatsen går även
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servicelinje 12 mot Hälla och Stenby samt förortslinje 24 mot Orresta och Tortuna.
Fler boende ger ökat underlag till kollektivtrafiken.
TEKNISK FÖRSÖRJNING
I plankartan säkerhetsställs markreservat för befintliga allmännyttiga
underjordiska ledningar på kvartersmark med planbestämmelsen u1 samt genom
att markens utnyttjande begränsas med prickmark.
Vatten och avlopp
Det finns befintliga försörjningssystem som det är möjligt att ansluta det nya
området till.
Dagvatten
Med dagvatten menas tillfälliga flöden av regnvatten, smältvatten eller
framträngande grundvatten samt spolvatten. Västerås stad har en
dagvattenpolicy och handlingsplan för dagvatten (antagna av Kommunstyrelsen
2014) som ska efterföljas i alla detaljplaner. Dokumenten ligger till grund för den
dagvattenutredning som tagits fram av Sweco Environment AB vilken
sammanfattas nedan:


För att minska både flöden och föroreningsutsläpp ifrån takytorna bör
taken förses med gröna tak i den utsträckning det är möjligt. Takvattnet
föreslås avledas via utkastare till intilliggande gräsytor, dvs. att takvattnet
inte ska ledas ned i ledningar under mark. Detta bidrar till en trögare
avrinning och möjliggörande av infiltration av dagvattnet samt
fastläggning av föroreningar på vattnets väg från detaljplaneområdet.



Lekplatserna samt ytterligare grönytor föreslås anläggas som lågpunkter.
De sänks ned ca 10 cm lägre än omgivande mark och vatten från tak och
gångytor leds till ytorna för fördröjning.



Parkeringsplatser bedöms vara det som bidrar mest till
föroreningsbelastningen inom området. Vatten från dessa ytor bör därför
renas i växtbeklädda svackdiken.



Områdena där bil- och cykelparkeringar finns kan tillåtas översvämmas vid
extrema regn. Bilparkeringar rekommenderas inte att översvämmas mer
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än 0,2 m pga. risk för skada på bilar. Där framkomlighet för
räddningsfordon krävs ska vattnet inte tillåtas stiga mer än 0,1 m.


Ett dikessystem bör anläggas längs den östra och södra plangränsen. Diket
syftar dels till att fungera som en avskärande åtgärd mot dagvatten från
områden uppströms, dels till att fördröja vatten från planområdet och
slutligen att rena dagvattnet från planområdet. Dikena bör anläggas med
flacka slänter och vegetation för att öka reningsförmågan och främja en
trög avrinning. För att öka fördröjningsvolymen i dikena så bör de även
anläggas med upphöjda kupolsilar vid anslutning till dagvattensystemet.
Beslut om var planområdets dagvatten ska anslutas till kommunalt
ledningsnät bör fattas i samråd med VA-huvudmannen Mälarenergi.



I enlighet med Svenskt Vattens publikation P110 samt enligt krav från
Mälarenergi ska byggnaderna höjdsättas 0,2 meter högre än angränsande
gata (Bjurhovdagatan). Detta medför att dagvatten vid extrem nederbörd
kan avledas via gator och grönytor vid händelse av att
dagvattensystemets maxkapacitet skulle överskridas. Inom planområdet
innebär det att en uppfyllnad på ca 1 meter behövs på vissa delar av
planområdet.

Den systemlösning som föreslås (se illustration nedan) kommer att minska
översvämningsriskerna inom planområdet eftersom fördröjningsvolymer föreslås
anläggas för dagvattnet. Vid regn som överskrider dimensionerande fall kommer
systemen att fyllas upp till sin maximala nivå och magasinera vatten på ett säkrare
sätt än tidigare.
De föreslagna åtgärderna kommer även att reducera föroreningar i dagvattnet
signifikant. Rening sker främst genom sedimentation i diken, samt genom
fastläggning av föroreningar i växtligheten. Utifrån detta bedöms
föroreningsutsläpp från planområdet kunna uppfylla gällande riktvärden (Västerås
stad) och fastställda MKN under förutsättning att de föreslagna åtgärderna
implementeras och underhålls regelbundet för att upprätthålla deras funktion.
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Förslag på systemlösning för dagvattenhantering inom planområdet. Illustration:
Sweco Environment AB
Föreslagna åtgärder för att hantera dagvatten inom planområdet säkerställs i
plankartan med bestämmelserna:
 B1 – Takvatten ska avledas ovan mark
 B2 – Färdigt golv ska anläggas minst 0,2 meter över angränsande gata
 N2 – Marken är avsedd för dike
Uppvärmning
Området kan anslutas till stadens fjärrvärmenät.
El, tele, bredband
Elledningar finns i anslutning till planområdet. Den nätstation som finns inom
planområdet planläggs som en teknisk anläggning (se planbestämmelsen E i
plankartan) med minst 5 m i avstånd till närmsta byggrätt.
Möjlighet att ansluta till tele och bredband finns.
Avfall
Avfall ska hanteras enligt Västerås stads lokala renhållningsordning. Organiskt
avfall och restavfall ska sorteras inom varje fastighet i miljöbodar eller liknande.
Verksamhetsavfall ska hanteras separat från hushållens avfall. Planen har stämts
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av mot rekommendationerna i Västerås stads ”Råd och anvisningar för
avfallsutrymmen och transportvägar”.
I bebyggelseförslaget föreslås två miljöbodar för att avstånden till boningshusens
entréer inte ska överstiga 50 meter. Vändplan för sopbilar finns strax utanför
bostadsgården i formen av en T-korsning mot Bjurhovdagatan.
RESURSHUSHÅLLNING, ÅTERANVÄNDNING
Planområdet ligger i anslutning till befintlig infrastruktur som kan nyttjas av
tillkommande bebyggelse.
HÄLSA OCH SÄKERHET
Tillgänglighet, trygghet
Tillgängligheten till planområdet från närområdet bedöms som god. Den
föreslagna bebyggelsen kan enkelt knytas samman med det befintliga gång- och
cykelvägnätet varför det är möjligt att på ett trafiksäkert sätt ta sig till och ifrån
området till fots eller med cykel.
Bebyggelsens utformning ska säkerhetsställa en god tillgänglighet till husens
entréer, friytor och gång- och cykelvägar enligt gällande lagstiftning.
Planområdet bedöms inte utgöra någon särskilt otrygg miljö.
Störningar
Det nya bostadsområdet kommer att utsattas av trafikbuller från befintliga vägar.
För trafikbuller vid bostadsbyggnad ska förordningen SFS 2017:359 efterföljas.
Förordningen innehåller riktvärden för trafikbuller utomhus. Enligt förordningen
bör följande riktvärden inte överskridas vid nybyggnation:


60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad för bostäder större
än 35 kvm.



65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad för bostäder om
högst 35 kvm.



Om ljudnivåerna vid fasad ändå överskrids bör minst hälften av
bostadsrummen ha tillgång till sida där dygnsekvivalent ljudnivå är under
55 dBA och maximal under 70 dBA kl. 22‐06.
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50 dBA ekvivalent samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats om sådan
anordnas i anslutning till byggnaden.

En trafikbullerutredning har tagits fram av ÅF-Infrastructure AB som
sammanfattas nedan:
Hus A får högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad och riktvärden enligt
förordningen innehålls. Övriga hus får över 60 dBA ekvivalent ljudnivå och
bedömningen utgår ifrån att erhålla en ljuddämpad sida alternativt att ha små
lägenheter som är högst 35 m2 stora.
För hus B-D som får ekvivalent ljudnivå vid fasad över 60 dBA innehålls riktvärden
på högst 55 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå nattetid vid ljuddämpad
sida om planlösningen är genomgående och minst hälften av alla bostadsrum
vetter mot ljuddämpad sida.
Där ljudnivåerna vid fasad överskrids bör minst hälften av bostadsrummen ha
tillgång till en sida där dygnsekvivalent ljudnivå är under 55 dBA och maximal
under 70 dBA kl. 22‐06. I plankartan regleras detta med planbestämmelsen f1 som
innebär att minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot
en ljuddämpad sida.
Ljudnivån vid befintliga bostäder påverkas inte av de planerade byggnaderna.
Reflekterande ljudnivå till befintliga bostäder i närområdet medför en försumbar
påverkan ≤ 1 dBA.
Illustrationerna på sidorna 23-24 visar att det finns utrymmen för anordnandet av
uteplatser och lekplatser som klarar 50 dBA ekvivalent samt 70 dBA maximal
ljudnivå i anslutning till bebyggelsen (på innergården).
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Ekvivalent ljudnivå:
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Maximal ljudnivå:
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Ekvivalent ljudnivå:
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Maximal ljudnivå:
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Olycksrisker
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund har granskat bebyggelseförslaget
under januari 2017 och deras utlåtande sammanfattas nedan.
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.
Räddningsstyrkans framkörningstid får inte enligt aktuellt kommunalt
handlingsprogram för räddningstjänst överskrida 8 minuter. Fastställd tidsram
överskrids inte. Befintligt brandpostnät bedöms dock behöva kompletteras med
en brandpost i området.
Skyddsanordningar, skyddszoner
Skyddsrum behöver för närvarande inte anordnas.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
MILJÖBEDÖMNING
Byggnadsnämnden har i beslut 2016-08-25, § 152, 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 i avsnittet nedan.
HÅLLBARHET
Social hållbarhet
Nya bostadshus med lokaler för centrumändamål bidrar till en blandad
bebyggelse i området. Den nya bebyggelsen möjliggör, tillsammans med den
befintliga livsmedelsbutiken i grannfastigheten, för etablerandet av ett nytt
mindre centrum vilket är av nytta för både boende i Bjurhovda och i Brandthovda.
Möjligheter för nya mötesplatser ges således i området. Den upplevda tryggheten
kan vidare tänkas öka när fler människor kommer att vistas eller röra sig i
området. Tillgång till nya mötesplatser möjliggörs genom exploateringen.
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Tillgängligheten till och ifrån ny bebyggelse är också god. Den föreslagna
bebyggelsen kan enkelt knytas samman med det befintliga gång- och
cykelvägnätet varför det är möjligt att på ett trafiksäkert sätt ta sig till och ifrån
området till fots eller med cykel. Nya boende ökar även underlaget för
kollektivtrafik och närservice.
Gårdmiljön kommer att ha goda ljud-, sol- och skuggförhållanden. Lägenheter i tre
av fyra bostadshus klarar dock inte riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad.
Se vidare information under avsnittet Hälsa och säkerhet – Störningar ovan.
Ekologisk hållbarhet
Den nya bebyggelsen medför att parkmark tas i anspråk. Enstaka träd berörs. Inga
höga naturvärden påverkas dock och skogsdungen i nordöstra delen av
planområdet bevaras som allmän plats. Parkmarken kan ses som en outnyttjad
yta mellan Bjurhovda och Bjurhovdavägen som är lämplig att exploatera.
Förtätning sker i ett område som har goda gång- och cykelförbindelse till Västerås
centrum. Likaså finns det kollektivtrafikförbindelse med hög turtäthet inom 100
meter från planområdet. Förtätningen innebär även en god hushållning av
resurser då den nya bebyggelsen kan ansluta till befintlig infrastruktur.
Kulturell hållbarhet
Planen medför att ett idag obebyggt område exploateras. Landskapsbilden med
Bjurhovdas sammanhängande parker kommer därför att påverkas. Bebyggelsen
lokaliseras dock intill den befintliga livsmedelsbutiken på grannfastigheten som
redan utgör ett avbrott från den sammanhängande parkmiljön. Bebyggelsens
utformning tar viss hänsyn till den befintliga bebyggelsen i Bjurhovda genom att
bygga vidare på flerbostadhus i lamellhus. Höjden på flerbostadshusen anpassas
efter den befintliga bebyggelsen närmast planområdet och varierar mellan 4-5
våningar.
Ekonomisk hållbarhet
Föreslagen bebyggelse placeras i ett läge som tar tillvara på flera redan gjorda
investeringar vad gäller infrastruktur för trafik och ledningsnät.
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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
Mälaren- Västeråshamnområde (SE660825- 154247) bedöms vara recipient för
planområdet. Exploateringen får inte bidra till en försämring av recipientens
kemiska eller ekologiska ytvattenstatus.
Genomförandet av planen bedöms inte medföra en negativ inverkan på gällande
miljökvalitetsnormer för vattenförekomster, avseende god kemisk och ekologisk
status för ytvatten samt grundvattnets kemiska och kvantitativa status. Detta
förutsätter att området är fritt från markföroreningar och att rekommenderade
åtgärder i dagvattenutredningen för rening av vägdagvatten genomförs.
Bedömningen att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kommer att
kunna följas baseras på att:
•

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

•

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

•

Det kommer att finnas anläggningar med tillräcklig kapacitet för rening
och fördröjning av dagvatten från tillkommande bebyggelse. Se vidare
information under avsnittet Teknisk försörjning – Dagvatten.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
ORGANISATIONSFRÅGOR
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 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. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla, men
den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägare har rätt till ersättning.
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats. Det innebär att kommunen har ansvar
för genomförande och drift av allmän plats såsom PARK. Byggherren ansvarar för
planens genomförande och bekostar all utbyggnad inom kvartersmark.
Avtal
Staden har tecknat ett markanvisningsavtal med PEAB Bostad AB (Exploatören).
Staden avser att teckna ett köpeavtal med Exploatören rörande försäljning av
marken i enlighet med tecknat markanvisningsavtal. Övrig mark kan också komma
att försäljas, upplåtas med tomträtt eller arrende till Exploatören. Avtal om
fastighetsregleringen ska också tecknas mellan ägarna till kvartersmarken på
Västerås 3:24 samt Forntiden 1. Staden avser inte att teckna exploateringsavtal.
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning
Detaljplanen medger att fastigheter för bostadsändamål och för tekniska
anläggningar avstyckas. Fastighetsreglering behöver ske berörande
kvartersmarken inom Västerås 3:24 som kan bilda en ny fastighet samt Forntiden
1. Ansökan om fastighetsbildning görs av fastighetsägare hos
lantmäterimyndigheten. Fastighetsindelningsbestämmelser bedöms inte som
nödvändigt för planens genomförande.
Servitut och ledningsrätter
Servitut och ledningsrätter saknas i planområdet. Ledningsrätt kan bildas för
befintliga och nya ledningar inom plankartan i anvisade u1-områden. Ledningsrätt
kan även bildas för transformatorstation på Forntiden 1.
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Gemensamhetsanläggning
Gemensamhetsanläggningar saknas inom planområdet. För det fall
kvartersmarken för bostads- och centrumändamål indelas i mer än en fastighet
kan det bli aktuellt att inrätta gemensamhetsanläggning för att tillgodose
fastigheternas gemensamma behov av t ex grönytor, kommunikationsytor,
parkering m. m. Vid en anläggningsförrättning bestäms
gemensamhetsanläggningens omfattning, deltagande fastigheter samt andelstal
för drift och utförande m.m. Ansökan om inrättande av gemensamhetsanläggning
görs av byggherren/fastighetsägaren till lantmäterimyndigheten.
KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETSÄGARE OCH ANDRA BERÖRDA
Västerås Stad och Trophi Daily 7 AB äger berörda fastigheter. Planförslaget
innebär att del av Trophi Daily 7 AB:s fastighet, Forntiden 1, behöver tas i anspråk
för annat ändamål. Fastighetens omfattning minskar därav. Likaså påverkas
fastighetens användning av möjlig verksamhet enligt planförslaget. Marken kan
komma behöva samutnyttjas och detta bör regleras. Den del av planförslaget som
berör Västerås Stads fastighet Västerås 3:24 förändras genom att idag allmänt
tillgänglig mark övergår till kvartersmark för bostadsändamål. Möjlighet skapas
inom planområdet att tillskapa formella rättigheter för anläggningar som tillhör
Mälarenergi.
EKONOMISKA FRÅGOR
Staden bekostar detaljplanen. Utredningar (tex bullerutredning, geoteknik etc.)
och illustrationer som normalt inte ingår i planarbetet bekostar exploatören.
Utbyggnad av anläggningar, teknisk försörjning, byggnader, förrättningar och
eventuella ändringar på befintliga ledningar bekostas av exploatören.
TEKNISKA FRÅGOR
Projektering av ledningar för vatten, avlopp, fjärrvärme, samt kablar för el och
kommunikation, ska ske i samråd med Exploatören, Staden, Mälarenergi och
ägare av berörda ledningar.
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Detaljplanen har upprättas av Stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med
Mälarenergi, Vafab Miljö, Teknik- och fastighetsförvaltningen, Kommunala
lantmäterimyndigheten, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen samt Barn- och
utbildningsförvaltningen.
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Linus Sandberg
Planarkitekt
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