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PLANPROCESSEN
I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras eller
bevaras. Under samrådsskedet för planförslaget ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på
förslaget. Därefter sker en bearbetning av planförslaget som sedan ställs ut för granskning av
allmänheten. I antagandeskedet antas detaljplanen av byggnadsnämnden eller i vissa fall av
kommunfullmäktige. Antagandebeslutet vinner efter tre veckor laga kraft om inte beslutet
överklagas.
Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Figuren ovan illustrerar i vilket skede detaljplanen befinner sig i.

TIDPLAN
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. Beslut om att planförslaget ska skickas ut på
samrådsremiss togs av byggnadsnämnden i september 2011. Samråd skedde under oktober månad
2011. Efter samrådsskedet har inkomna skrivelser sammanfattats i en samrådsredogörelse. Planen
reviderades och planförslaget ställdes ut för granskning under april – maj, 2012. Efter utställningen
togs ett utlåtande fram med hänsyn till kvarvarande synpunkter och planförslaget antogs i
Byggnadsnämnden den 14 juni 2012.

HANDLINGAR
Planhandlingarna består av:
•
•
•
•
•
•

Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Illustrationskarta
Grundkarta
Fastighetsförteckning

Barbro Sollén
Tel: 021- 39 17 58
Postadress:
Stadshuset
Stadsbyggnadskontoret
721 87 Västerås

E-post:
stadsbyggnadskontor@vasteras.se
Hemsida: www.vasteras.se

Telefon:
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Telefax: 021 – 39 05 79
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PLANBESKRIVNING
SAMMANFATTNING

Byggnadsnämnden beslutade 2010-01-28 §330 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta
en detaljplan för Almen 3, Malmaberg, Västerås.
Planen syftar till att möjliggöra för byggnation av kedjehus och flerbostadshus inom fastigheten
Almen 3, Malmaberg. Kontor och hantverk, samt förskola tillåts också inom fastigheten. Fastigheten
Almen 3 ägs av Peab Bostads AB. Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan ÖP 54
för Västerås tätort, som anger att ny bebyggelse är möjlig att pröva på platsen. Staden har som mål
att bygga staden inåt och komplettera med ny bebyggelse på dåligt utnyttjade ytor. Aktuell plan är
ett led i förverkligandet av denna ambition. Byggnadsnämnden har i beslut 2010-01-28, § 330, tagit
ställning till att detaljplanen inte ger en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11§
miljöbalken.

SYFTE
Planen syftar till att möjliggöra för byggnation av kedjehus och flerbostadshus inom fastigheten
Almen 3, Malmaberg. Kontor och hantverk, samt förskola tillåts också inom fastigheten.
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PLANOMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR
LÄGE OCH OMFATTNING
Planområdet ligger i Malmaberg mellan Malmabergsgatan, Maskinistgatan och Släggargatan.
Planområdet omfattar fastigheten Almen 3 och har en areal på ca 5 700 m². Avståndet till Västerås
centrum är ca 2,5 km.
Området avgränsas av ett smalare grönstråk mot trottoar på Malmabergsgatan i väst, ett
naturmarksparti mot Maskinistgatan i söder, ett skogsparti mot fastigheten Almen 2 i norr och
trottoar mot Släggargatan i öst.
Planområde idag. Vy söderifrån mot planområdet vid korsningen Maskininstgatan/Släggargatan.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Fastigheten Almen 3 ägs av Peab Bostads AB. Almens förskola har tillfälligt hyrt lokaler inom
fastigheten Almen 3. Hyreskontraktet gick ut 2011-08-14 och har inte förlängts.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintresse
Detaljplanen ligger inte inom område som utgör riksintresse enligt 3 och 4 kap Miljöbalken.
Översiktliga planer
Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan ÖP 54 för Västerås tätort, som anger att
ny bebyggelse är möjlig att pröva på platsen. Staden har som mål att bygga staden inåt och
komplettera med ny bebyggelse på dåligt utnyttjade ytor. Aktuell plan är ett led i förverkligandet av
denna ambition.
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Fastighetsplan
För fastigheten Almen 3 finns fastighetsplan (tomtindelning) fastställd 1963-04-29, akt 1980K66/1966. Denna ska vid genomförandet av detaljplanen upphävas. Ny fastighetsplan bedöms ej
behöva upprättas för detaljplanens genomförande.
Planprogram
Planens syfte överensstämmer med översiktsplanen och ett särskilt planprogram har därför inte
upprättats.
Övriga berörda gällande planer och program
Projektet är medtaget i Västerås Bostadsstrategiska program 2011-2013.
Planuppdrag
Byggnadsnämnden beslutade 2010-01-28 §330 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta
en detaljplan för Almen 3, Malmaberg, Västerås.
Bedömning av miljöpåverkan
Byggnadsnämnden har i beslut 2010-01-28, § 330, 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 5 kap. 18 § plan –
och bygglagen (1987:10). Se Miljöbedömning under rubriken Konsekvenser av planens
genomförande.

OMRÅDESSTRUKTUR
Bebyggelsen i Malmaberg omfattar flera byggnadsepoker och byggnadstyper. Den första delen
tillkom under perioden 1920-40-talen med egnahem och flerfamiljshus. Enfamiljshusen längs
Släggargatans östra sida är uppförda på 1930-talet, men präglas av 1910- och 1920-talets stilideal;
nationalromantik i förenklad form. Husen är fristående hus i trä, uppförda i 1 ½ våning och ligger med
långsidan längs gatan. Tomterna markeras med gatan med lägre, öppna staket och planteringar.
Färgskalan på husen är ljus och taken i rött tegel.
Fastigheten Almen 3 ligger vid Malmabergsgatan; en mycket hårt trafikerad genomfartsgata med
separerad gång- och cykelbana på den västra sidan. Fastigheterna i närområdet längs
Malmabergsgatan är generellt inåtvända från gatan. Området väster om Malmabergsgatan har en
mycket öppen ”hus i park”-struktur som består av trädbeklädda fastigheter på en höjd som är glest
bebyggd med lamellhus tegel i tre våningar som inrymmer bostäder. Husen har sadeltak i tegel.
Fastigheten Almen 2, direkt norr om planområdet, är bebyggd med två punkthus byggda år 2006 i sju
våningar samt vind och inrymmer bostäder och samlingslokal. Den översta våningen är indragen och
byggnaderna har platt plåttak. Husen har fasader i ljusgrå puts med vita detaljer vid fönster och
balkong.

5 / 18

Detaljplan för kv Almen 3, Malmaberg, Västerås, dp 1740
Bebyggelse i närområdet. Enfamiljshus på Släggargatan och Almen 2 med punkthus.

MARK OCH VEGETATION
Kompletterande geotekniska undersökningar och radonundersökningar erfordras. I
Stadsbyggnadskontorets bygglovarkiv finns ingen översiktlig geoteknisk undersökning som omfattar
området.
Enligtöversiktlig jordartskarta från SGU (Statens Geologiska Undersökning) består planområdet
främst av morän med inslag av lera i hörnet mot Maskinistgatan/Släggargatan samt berg i det norra
hörnet och i den södra halvan av Släggargatan.
Stora delar av planområdet består av hårdgjorda (asfalterade) ytor. I fastighetens norra hörn, längs
Malmabergsgatan, finns dock en, för området karaktäristisk yta av blockig hällkaraktär med gles
tallvegetation med bevarandevärde. Planområdet är generellt beläget ca en meter högre än
fastigheterna öster om planområdet.
Ingrepp i befintlig vegetation ska undvikas.
Förorenad mark
Bedömning har gjorts utifrån av länsstyrelsen och kommun genomförda översiktliga kartläggningar,
som visar att marken inom planområdet inte bedöms som förorenat. Om misstanke om förorenad
mark uppstår i samband med exploateringen måste arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras
till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.
Lokalklimat
Planområdet är i dag relativt öppet och ljust med viss skuggning av högre träd på fastigheten och på
angränsande naturmark. Skogspartiet i norr skyddar planområdet från nordliga vindar.
Vattenområden
Yt- och grundvatten rinner genom planområdet i en sydlig riktning. Planområdet ligger inte inom
område med risk för översvämning av sjöar och vattendrag.

NATUR- OCH KULTURMILJÖ
Inom eller i direkt anslutning till planområdet finns inga våtmarker eller skyddad natur- och
kulturmiljö. Särskild hänsyn bör dock tas till det för Malmaberg karaktäriska befintliga
naturmarkspartiet direkt norr om området samt den kulturhistoriskt värdefulla befintliga
villabebyggelsen på den östra sidan av Släggargatan.
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FORNLÄMNINGAR
Inga kända fornlämningar finns i området. Om fornlämningar påträffas i samband med
exploateringen måste arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras till länsstyrelsen.

BEFINTLIG BEBYGGELSE
Inom planområdet finns en enplans byggnad som tillfälligt har inhyst Almens förskola. Verksamheten
har flyttats då kontrakttiden löpt ut. Från den befintliga byggnaden finns en passage under jord till
punkthusen på angränsande fastighet. Den har tidigare tjänat som servicegång för leveranser från
kök inom planområdet till matsal inom Almen 2. Byggnaden och passagen kommer att rivas inom
planområdet. Skanova har ett skåp i källaren på den befintliga byggnaden inom Almen 3 med kablar
som går i kulvert över till fastigheten Almen 2. Då byggnaden rivs behöver Skanova en plats nära
befintligt kabelintag vid Släggargatan för att ställa ett nytt skåp.

GATOR OCH TRAFIK
Gatunät
Malmabergsgatan är en hårt trafikerad gata med en trafikmängd på ca 10300 fordon/dygn varav
andel tung trafik utgör 7 procent. Körbanan är ca 11 m bred. På Maskinistgatan är trafikmängden ca
1200 fordon/dygn och på Släggargatan ca 500 fordon/dygn. Inom planområdet används en stor del
av friytan i dag som parkering för bilar. Tillfart till planområdet sker från Släggargatan.
Gång- och cykelvägnät
Släggargatan och Maskinistgatan saknar separerad cykelväg men har trottoar på båda sidor gatan.
Längs Malmabergsgatans västra sida finns en separerad gång- och cykelväg och längs gatans västra
sida finns trottoar. Gång- och cykelvägen, som förbinder Malmaberg med Västerås centrum, nås via
övergångsställen söder respektive norr om planområdet.
Kollektivtrafik
Busslinje 11 trafikerar Malmabergsgatan. Närmaste busshållplatser finns strax söder respektive norr
om planområdet.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Fastigheten kan anslutas till kommunalt ledningsnät för vatten och avlopp. VA-ledningar för
anslutning finns i Släggargatan.
Dagvatten
Dagvatten från hårdgjorda ytor i planområdet samlas idag upp i rännstensbrunnar och leds via
dagvattenledning vidare till Mälaren. Inom fastigheten förekommer inget lokalt omhändertagande av
dagvatten (LOD) då större delen av fastigheten består av hårdgjorda ytor. Fastigheten kan anslutas
till kommunalt ledningsnät för dagvatten. Dagvatten ska dock så långt som möjligt infiltreras inom
fastigheten. Dagvattenledningar för anslutning finns i Släggargatan. Dagvatten ska även renas, med
enklare metoder som t ex polersteg i stenkista, gräsbevuxna svackdiken och översilningsytor som,
förutom fördröjning, även har en viss renande effekt. Omfattningen och karaktären på
exploateringen bedöms dock inte medföra krav på oljeavskiljare och dylikt. Byggherren ska vid
bygglovgivning redovisa föreslagna metoder på fördröjning och rening.
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Uppvärmning
Allmänna krav på energiförbrukning som framgår av Boverkets byggregler, BBR, gäller generellt. Det
är dock viktigt att successivt minska 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.
Fastigheten kan anslutas till kommunalt fjärrvärmenät. Fjärrvärmeledning för anslutning finns längs
Malmabergsgatan och Maskinistgatan.
El, tele, bredband
Fastigheten kan anslutas till elnätet. En transformatorstation för anslutning finns i korsningen
Släggargatan/Maskinistgatan. Fastigheten kan anslutas till tele- och bredbandsnätet. Teleledning
finns längs Malmabergsgatan och fiberkanal finns i Släggargatan.
Avfall
Avfall ska hanteras enligt Västerås stads lokala renhållningsordning. Organiskt avfall och restavfall ska
sorteras inom varje fastighet i miljöbodar eller liknande. Strax norr om planområdet vid Malmabergs
centrum finns en återvinningsstation.

HÄLSA OCH SÄKERHET
Tillgänglighet, trygghet
Bebyggelsens utformning ska säkerställa en god tillgänglighet till husens entréer, gång- och cykelstråk
och friytor för personer med nedsatt funktions- och orienteringsförmåga enligt gällande lagstiftning.
Planområdets utformning ska ge förutsättningar för trygghet att vistas i området för alla kön och
åldersgrupper.
Störningar
Buller
Malmabergsgatan är en hårt trafikerad gata och mycket stora trafikmängder rör sig också på
Maskinistgatan. Ingen förändring av hastigheterna längs dessa gator kommer att föreslås i den nya
hastighetsplan som för närvarande tas fram för hela Västerås av Tekniska nämndens stab.
En trafikbullerutredning av ÅF-Ingemansson AB (2012-01-11) ligger till grund för planförslaget. Den
ekvivalenta ljudnivån vid fasaderna längs Malmabergsgatan på de planerade flerbostadshusen
beräknas uppemot 65 dB(A) vid de värst utsatta ställena. Den maximala ljudnivån för samma yta
beräknas uppgå till 78 dB(A). Kedjehusen längs Släggargatan innehåller riksdagsbeslutet om högst 55
dB(A) ekvivalent ljudnivå vid samtliga fasader.
Olycksrisker
Inom planområdet finns 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 bostadsbebyggelse i maximalt 6 våningar, dvs b2-bebyggelse. Räddningsstyrkans
framkörningstid får inte, enligt aktuellt kommunalt handlingsprogram för räddningstjänst, överskrida
8 minuter. Fastställd tidsram överskrids inte för planområdet.
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Brandvattenförsörjning
Planområdet ska, enligt aktuellt handlingsprogram, brandvattenförsörjas från brandpostnät med
minsta kapacitet 1200 l/min med maximalt inbördes avstånd mellan brandposter 150 meter.
Närmaste befintliga brandposter finns på Malmabergsgatan i direkt anslutning till planområdet.
Befintligt brandpostnät bedöms ha tillräcklig kapacitet för att kunna tillgodose behovet av
brandvattenförsörjning av planområdet.
Skydd mot brandspridning i byggnader
Byggnader inom planområdet ska placeras eller utformas så att skydd mot brandspridning uppnås
enligt gällande lagstiftning som framgår av Boverkets byggregler, BBR. Det kan ske genom att
byggnader uppförs med inbördes skyddsavstånd, utformas med brandtekniskt avskiljande
konstruktion eller genom en kombination av dessa.
Skyddsanordningar, skyddszoner
Skyddsrum behöver för närvarande inte anordnas.
Lek och rekreation
Naturmarkspartiet i direkt anslutning till fastigheten och i fastighetens nordvästra hörn har varit lekoch rekreationsyta för Almens förskola.
Naturmiljö och vattenområden
Ytor för lek och rekreation i naturmiljö finns inom Malmabergsskogen, drygt 500 m nordöst om
planområdet.

FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING
NY BEBYGGELSE
Den nya bebyggelsen har anpassats i utformning och skala till den kringliggande bebyggelsestrukturen. Enligt planförslaget placeras sju kedjehus (alternativt parhus) i förgårdslinje i två våningar
mot Släggargatan och två flerbostadshus i 6 våningar vid fastighetsgräns mot grönstråket längs med
Malmabergsgatan. Planen medger att flerbostadshusen utformas antingen som lamellhus eller
punkthus. Flerbostadshusen ges en sammanhållen utformning med viss variation mellan
huskropparna i färgval och detaljutformning. För att lösa bullerproblematiken och för att skapa en
skyddad innergård krävs tekniska åtgärder som främst löses i byggnaderna. Eventuella skyddande
plank ska utformas med hög gestaltningsnivå som bidrar till ett förbättrat gaturum längs med
Malmabergsgatan och en vacker och trygg gårdsmiljö. Plank mot innergård utformas med minst 50 %
genomsiktlighet och passage för gångtrafik då det är mycket viktigt för intrycket av öppenhet och
kontakt med kringliggande bebyggelsemönster och gator samt för att undvika att siktlinjer blockeras.
Genomsiktlighet bidrar också till en ökad känsla av trygghet och säkerhet inom planområdet och
längs med Malmabergsgatan. Entréplan på flerbostadshusen ges därför också en öppen utformning
med varierande fasaddetaljer och utrymme för t e x cykelparkering i genomsiktliga men säkra lokaler.
Kedjehusen utformas med carport samt mindre förråd mot innergård. Mot gatan kan förgårdslinje
markeras med låg häck eller staket med en högsta höjd av 80 cm från gatunivå. Fastighetsgräns mot
gemensamma grönytor får markeras med häck eller staket med en högsta höjd av 110 cm.
Färgskalan på alla byggnader i planområdet är ljus och i harmoni med befintlig bebyggelse. Fasader i
puts och trä eller tegel tillåts för att vara i harmoni med byggnader i närområdet. Tak i ljusgrå plåt
eller rött lertegel tillåts men så kallade gröna tak/vegetationstak uppmuntras på samtliga byggnader.
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Exploateringsgrad
Bruttoarea för flerbostadshusen är BTA 4000 exklusive källarvåning under mark med garage. Högst
25 % får upptas av förskola, hantverk, kontor. Upplåtelseformen är tänkt att vara bostadsrätt
alternativt äganderätt.
Möjlighet att anordna förskola finns både i flerbostadshusen och i kedjehusen/parhusen. Förskolan
ska ha direkt tillgång till de större friytorna på innergården och skogspartiet i norr men möjlighet ska
även finnas att avgränsa en överblickbar mindre yta i direkt anslutning till verksamheten. Parkering
för personal anordnas inom fastigheten enligt gällande parkeringsnorm. I flerbostadshusen finns
även möjligheter till lokaler för kontor och hantverk. Kontor och hantverk får dock inte alstra trafik,
bedrivas utomhus eller vara störande för omgivningen.

Bebyggelseförslag. Perspektiv söderifrån mot planområdet vid Malmabergsgatan.
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Bebyggelseförslag. Perspektiv söderifrån mot planområdet vid Maskinistgatan.

NATUR- OCH KULTURMILJÖ
Med hänsyn till befintlig villabebyggelse och dess karaktäristiska utformning anpassas bebyggelsen
på den västra sidan av Släggargatan till dessa i skala och förhållande till gaturummet. Syftet med
kedjehusen är att stärka gatubilden och fungera som en länk mellan villabebyggelsen och de högre,
modernare flerbostadshusen som bjuder höjd mot Malmabergsgatan och omgivande högre
bebyggelse. Planområdets anpassning till befintlig grönstruktur inom och direkt anslutning till
området är mycket viktigt för att exploateringen av området framgångsrikt ska smälta in i
närområdet och i Malmaberg som helhet. Ingrepp i befintlig grönstruktur ska därför undvikas.

MARK OCH VEGETATION
Planförslaget innebär att topografin inom området kommer att påverkas till viss del, men utpekade
värden ska till största möjliga mån bevaras. Mycket begränsade ingrepp i det befintliga grönstråket
på allmän platsmark mot Malmabergsgatan tillåts i samråd med tekniska nämndens stab om
exploateringen så kräver. Nya grönytor och träd tillförs planområdet för att skapa förutsättningar för
rekreation på en lummig innergård och ett lokalklimat där man kan finna både sol och skugga.
Grönytorna gestaltas för mångfunktionalitet; dels så att de möjliggör lek och rekreation och dels så
att infiltration och rening av dagvatten blir ett positivt inslag i utemiljön. Parkeringsytor utformas
med genomsläppliga markmaterial och kantsten ska undvikas för att möjliggöra avrinning till
angränsande grönytor.
Markhöjd på innergården vid flerbostadshus projekteras till ca +31.8, vilket är 80 cm över
Malmabergsgatan och vändplanen inom planområdet. Tillgänglighet till innergården för personer
med funktions- och orienteringsnedsättning säkerställs genom yttre ramper som utformas enligt
gällande lagstiftning och med hög gestaltningsnivå.

11 / 18

Detaljplan för kv Almen 3, Malmaberg, Västerås, dp 1740

GATOR OCH TRAFIK
Gatunät
In- och utfarter till området, parkeringar
Till flerbostadshusen anordnas en gemensam infart i början av Släggargatan för att minimera
påverkan på gatans nuvarande trafiksituation. Angöring till kedjehustomterna längs Släggargatan
sker dock direkt från gatan.
Parkering anordnas för bil och cykel enligt gällande parkeringsnorm för Västerås stad. Bilparkering,
inklusive handikapparkering, anordnas inom kvartersmark, delvis i garage under flerbostadshusen,
samt genom markparkering i begränsad omfattning inom reserverad yta för flerbostadshusen. Antal
bilparkeringsplatser för flerbostadshusen beräknas, enligt känt lägenhetstal, uppgå till 40, varav 9 i
markplan. Korttidsparkering för flerbostadshusen anordnas inom fastigheten. För kedjehusen
anordnas två platser per fastighet, varav en i carport/garage.
Cykelparkering anordnas främst i markplan, på väderskyddade platser på gården, i genomsiktliga och
säkra rum i entréplan samt i garage, enligt stadens parkeringsriktlinjer. Antalet beräknas till 84
stycken för flerbostadshusen enligt känt lägenhetstal.
Gång- och cykelvägar
Planområdet har omedelbar närhet till befintliga gång- och cykelstråk längs med Malmabergsgatan.

TILLGÄNGLIGHET, TRYGGHET, SÄKERHET
Planområdet utformas enligt gällande lagstiftning för att säkerställa tillgänglighet för personer med
nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Ramper anläggs för att säkerställa god tillgänglighet till
förhöjd innergård för flerbostadshusen. Tydliga siktlinjer i utemiljön och transparens och öppenhet i
entréplan och bullerdämpande genomsiktliga plank bidrar till ökad upplevelse av trygghet och
säkerhet.

ÅTGÄRDER FÖR ATT HANTERA STÖRNINGAR

Byggnadstekniska åtgärder krävs för att begränsa buller från Malmabergsgatan och Maskinistgatan.
Enligt trafikbullerutredningen gjord av ÅF-Ingemansson AB (2012-01-11) kan samtliga lägenheter i
flerbostadshusen innehålla högst 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad utanför minst hälften av
boningsrummen enligt gällande planförslag. För punkthusens två lägenheter på varje plan närmast
Malmabergsgatan fordras 75% inglasning samt absorbenter i tak på balkonger, se ritning 554043C02. Inglasningen kommer att dämpa upp mot 10 dB och högst 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå erhålls
vid bakomliggande fönster. För att ytterligare förbättra ljudmiljön föreslås specialfönster för sovrum i
den sydvästra lägenheten, markerad med SP i ritning 554043-C02 i trafikbullerutredningen. Samtliga
sovrum kommer då att erhålla en ljudmiljö motsvarande högst 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå utanför
fönster. För principskiss på specialfönster, se bullerutredningen av ÅF-Ingemansson AB.
Enligt gällande lagstiftning (BBR) ska trafikbuller och andra störande utomhusljud inte medföra för
hög ljudtrycksnivå inomhus.
Värdena för detta inomhus, i ljudklass C, är LpAeq,24h 30 dB i utrymmen för sömn, vila och daglig
samvaro. Med lämpligt val av yttervägg, fönster och uteluftdon kan gällande mål inomhus innehållas
enligt planförslaget. Byggherren, enligt egna interna krav, strävar dock efter ljudklass B i utrymmen
för sömn, vila och daglig samvaro.
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Punkthusen har tillgång till en gemensam uteplats med högst 50 dB(A) ekvivalent och 70 dB(A)
maximal ljudnivå. Genomsiktlig bullerskärm (på ca 1,5 m höjd) sätts upp mellan punkthusen för att
klara maximalnivån 70 dB(A).
Kedjehusen mot Släggargatan innehåller riksdagsbeslutet om högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid
samtliga fasader. Samtliga kedjehus har tillgång till tyst uteplats med högst 50 dB(A) ekvivalent och
50 dB(A) maximal ljudnivå.
Ekvivalentnivåer vid fasad (ÅF- Ingemansson AB)
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Ekvivalentnivåer flerbostadshus och åtgärdsförslag, typvåningsplan
( Ritning 554043-C02, ÅF- Ingemansson AB)

ÅTGÄRDER FÖR ANPASSNING TILL KLIMATFÖRÄNDRINGAR
Placering och utformning av byggnaderna i planområdet skapar en skyddad och solbelyst innergård.
Dagvatten ska i största möjlighet omhändertas och renas lokalt på kvartersmark och leds till gröna
och genomsläppliga ytor för infiltration, rening och fördröjning av dagvatten. Planen uppmuntrar till
bebyggelse med så kallade gröna tak och solfångare i takfall. Bebyggelsen utformas också så att dess
energianvändning kommer att uppgå till högst 75 kWh/m2/år, vilket är lägre än gällande krav i BBR.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Fastigheterna ansluts till kommunalt ledningsnät för vatten och avlopp.
Dagvatten
Dagvatten ska omhändertas lokalt i största möjliga utsträckning men ansluts även till det kommunala
ledningsnätet för dagvatten. Då planområdet är begränsat i yta är friytornas utformning för
mångfunktionalitet av största vikt och andelen hårdgjorda ytor ska därför minimeras. Byggnader
utformas med stuprörsutkastare och vattnet från dessa leds till infiltrationsytor inom kvartersmark.
Dagvattenbrunnar kan t ex utformas med stenkistor och kupolbrunnar för optimal fördröjning.
Dagvatten, särskilt från trafik- och parkeringsytor, ska även renas med enklare metoder som t ex
polersteg i stenkista, gräsbevuxna svackdiken och översilningsytor som, förutom fördröjning, även
har en viss renande effekt. Omfattningen och karaktären på exploateringen bedöms dock inte
medföra krav på oljeavskiljare och dylikt. Byggherren ska vid bygglovgivning redovisa föreslagna
metoder på fördröjning och rening.
Uppvärmning
Fastigheterna ansluts till befintligt fjärrvärmenät. Fastighetsägaren Peab ämnar följa Peabs
internkrav för egenutvecklade flerbostadshus. Byggnadernas specifika energianvändning (Atemp)
kommer att projekteras för att uppgå till högst 75 kWh/m2/år.
El, tele, bredband
Fastigheterna ansluts till befintliga el- tele- och bredbandsnät.
Avfallshantering
Fastighetsägare ska sortera avfall enligt Västerås stads renhållningsordning. Inom kvartersmark för
flerbostadshusen anordnas miljöbod för källsortering. Miljöboden placeras i förgårdslinje mot
Släggargatan. Övriga fastighetsägare sorterar avfall inom sin egen fastighet enligt gällande
renhållningsordning.

RESURSHUSHÅLLNING, ÅTERANVÄNDNING
Befintliga byggnader och markmaterial inom planområdet återanvänds inte enligt planförslaget.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
MILJÖBEDÖMNING
Byggnadsnämnden har i beslut 2010-01-28, § 330, 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 5 kap. 18 § plan –
och bygglagen (1987:10).
Planens genomförande kommer dock att innebära en påverkan på miljö, vilket beskrivs nedan.

HÅLLBARHETSFYRAN
Hållbarhetsfyran är stadsbyggnadskontorets verktyg för att utreda hur planen påverkar miljön i
området och visa om planområdet förbättras från nuvarande förhållanden till framtida användning
avseende social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet. Bedömningen redovisas i
nedanstående diagram med kommentarer.
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Social hållbarhet
Planförslaget är ett led i stadens ambition att staden ska växa inåt genom förtätning. Planområdet
utnyttjar ett läge i staden med god tillgänglighet till kollektivtrafik, förskola/skola, arbetsplatser samt
offentlig och kommersiell service. Närheten till attraktiva rekreationsområden i form av
grannskapspark och stadsdelsskog är också god. Ljudnivån inom planområdet och för den befintliga
bebyggelsen söder om Släggargatan förbättras genom bullerdämpande åtgärder inom planområdet.
Utifrån ett barn- jämställdhets- och folkhälsoperspektiv bedöms planförslaget bidra till ökad
hållbarhet i planområdet då bl a större ytor för rekreation och lek planeras och området utformas
med stor andel säkra och väderskyddade cykelparkeringar för att uppmuntra till ökat cyklande.
Bebyggelsens placering, med utemiljö i skyddat läge, bedöms ge goda möjligheter för lek och
samvaro.
Gatorna i närområdet är upplysta och försedda med trottoar på båda sidor. Malmabergsgatan är
även försedd med separat gång- och cykelväg och flera skyltade övergångsställen i nära anslutning till
planområdet. Detta ger förutsättning för trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafikanter. Inom
planområdet planeras upplysta parkerings- och vistelseytor som separerar trafik från rekreation, vila
och lek på skyddad innergård och gemensam grönyta. Det planerade planket vid innergården
genomförs med 50 % genomsiktliga partier för att, förutom att säkerställa estetiska krav även har
funktion att säkerställa en god upplevelse av trygghet och säkerhet. Planket har även en öppning för
att underlätta passage till och från Malmabergsgatan.
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Ekologisk hållbarhet
Planförslaget kommer i viss mån att påverka befintlig topografi och vegetation men bidrar bl a till ett
förbättrat lokalklimat då planerad bebyggelse placeras som skyddande volymer för vind och buller
samtidigt som solbelysta grönområden skapas. Dagvatten rinner i dag direkt från hårdgjorda ytor och
ut, via brunnar och ledningar, till Mälaren. Planförslaget medför att dagvatten omhändertas och
renas lokalt inom kvartersmark vilket minskar avrinning till och påverkan på Mälaren. Detta kan, i sin
tur, bidra till en positiv utveckling av Mälarens status. Planerad bebyggelse planeras för
energianvändning som underskrider gällande krav i BBR med 30 % vilket betyder att den nya
bebyggelsens energiförbrukning kommer att underskrida den som jämförbar exploatering som
endast följer gällande krav i BBR skulle förväntas uppnå.
Kulturell hållbarhet
Den föreslagna bebyggelsen anpassar sig i skala till Släggargatans låga villabebyggelse, men erbjuder
även höjd mot Malmabergsgatan, i balans med befintliga flerbostadshus i närområdet. Gaturummet
längs Släggargatan förstärks, vilket bedöms kunna ha positiv inverkan på hastigheterna längs gatorna.
Gestaltningsnivån på gaturummen höjs också i och med planförslagets genomförande vilket bidrar till
området ökade attraktionskraft och upplevelsen av trygghet och säkerhet. Planförslaget är en positiv
förändring av gestaltningen och användningen av planområdet då dåligt utnyttjade ytor omvandlas
till bostadsbebyggelse och en större andel gröna ytor samt organiserad och attraktiv bil- och
cykelparkering.
Ekonomisk hållbarhet
Planförslaget erbjuder mångsidighet genom att tillåta, förutom bostäder, även kontor, hantverk och
förskola. Samtidigt bidrar planens genomförande till ett ökat serviceunderlag för närområdet och att
gjorda investeringar i form av teknisk försörjning och infrastruktur utnyttjas. Kapaciteten hos
närområdets förskolor/skolor bedöms klara det tillskott som följs av planerad bebyggelse.
Samlad bedömning
Planens genomförande kommer att innebära en påverkan på miljön då befintlig bebyggelse för
kontor och hantverk ersätts med en större andel bostadsbebyggelse. Den förändring som
planförslaget innebär bedöms dock i sin helhet leda till en förbättrad utveckling av området från
dagens förhållanden avseende social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet.

MILJÖKVALITETSNORMER
Utomhusluft
Genomförandet av planen bedöms inte medföra en negativ inverkan på gällande
miljökvalitetsnormer för utomhusluft, avseende halterna för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid,
kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5).
Vattenförekomster
Genomförandet av planen bedöms inte bidra till 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 fastigheten är fri från
markföroreningar.
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.
Ändrad lovplikt/lov med villkor
Följande åtgärder är befriade från krav på bygglov: solfångare i takfall, ändrad användning till kontor
och hantverk, högst 25 % av byggnadens bruttoarea får inredas.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Detaljplanen har upprättats av Stadsbyggnadskontoret genom Barbro Sollén. Övriga medverkande
tjänstemän har varit Mirjam Lundberg, Stadsbyggnadskontoret, Martin Mendel-Katzman, Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen, Helena Kihlén, Tekniska nämndens stab, Eva Maaherra-Lövheim, Tekniska
nämndens stab, Magnus Karlsson, Fastighetskontoret, Melanie Heiland, Lantmäteriförvaltningen och
Claes Granlund, Mälarenergi.
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Hans Larsson
Planchef
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Planarkitekt
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