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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 gavs berörda möjlighet att lämna synpunkter på
förslaget. Därefter skedde en bearbetning av planförslaget som sedan ställdes ut för granskning av
allmänheten. Detaljplanen antogs av byggnadsnämnden 2016‐12‐15. Detaljplanen vann laga kraft
2017‐01‐13.

Samråd

Utställning

Antagande

Laga kraft

Figuren ovan illustrerar i vilket skede detaljplanen befinner sig i.

TIDPLAN
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. Beslut om att skicka ut planförslaget på
samrådsremiss togs av byggnadsnämnden i september 2014. Samråd genomfördes under oktober
2014. Efter samrådsskedet har inkomna skrivelser sammanfattats i en samrådsredogörelse.
Planförslaget har reviderats och ställdes ut för granskning under sommaren 2015.

HANDLINGAR
Planhandlingarna består av:







Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Illustrationskarta
Grundkarta
Fastighetsförteckning

HANDLÄGGARE
Selma Nylander
Tel: 021‐ 39 15 51

Postadress:
Stadshuset
Stadsbyggnadsförvaltningen
721 87 Västerås

E‐post:
stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se

Telefon:
Växel: 021 – 39 00 00

Hemsida: www.vasteras.se
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PLANBESKRIVNING
SAMMANFATTNING

Bild 1. Planområdets läge

SYFTE
Planen syftar till att pröva möjligheten att uppföra ny bebyggelse för äldre‐ och trygghetsboende
samt ändra befintlig markanvändning så att det är möjligt att bedriva skolverksamhet inom
fastigheterna.

PLANOMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR
LÄGE OCH OMFATTNING
Planområdet är ca 93 600 kvm stort och lokaliserat i stadsdelen Eriksborg. Planområdet ligger
omgivet av ett större sammanhängande grönområde i norr och villabebyggelse i ett till två plan i
söder och öster.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Fastigheterna som berörs av planförslaget är Vedbo 59, 61 och 62. Vedbo 61 ägs av Hemsö
fastigheter AB och Vedbo 59 och 62 ägs av Lönnbacken fastigheter.
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Bild 2. Kartan visar avgränsningen för fastigheterna Vedbo 59, 61 och 62.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Bakgrund
Byggnadsnämnden beslutade 2009‐08‐27, § 193, att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att
upprätta en detaljplan för fastigheten Vedbo 61. Syftet var att utöka tillåten markanvändning så att
det utöver bostad/vård även innefattade skolverksamhet. Ett planförslag upprättades och sändes ut
på samråd under perioden 20 juni ‐ 26 augusti 2011. En stor fråga under samrådet blev trafiken med
persontrafik och varutransporter till och från verksamheterna i byggnaderna inom fastigheten Vedbo
61.
2012‐06‐25 ansökte Lönnbacken Fastigheter om planändring för fastigheterna Vedbo 59 och 62 för
att möjliggöra bebyggelse med vård‐ och äldrebostäder samt trygghetsboende.
Utökningen av planområdet gjorde det möjligt att titta på nya lösningar för trafiken inom
planområdet.
Översiktliga planer
Detaljplanen överensstämmer med ÖP 2026, antagen dec 2012.
Detaljplaner
För större delen av området gäller detaljplan Dp 1321 (laga kraft vunnen 2001‐03‐29) samt för en
mindre del av området detaljplan Dp 1661 (laga kraft vunnen 2008‐07‐18).
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Marken inom planområdet är i huvudsak planlagd för bostads‐, centrum‐, vård‐ och skoländamål.
Områdesbestämmelser
För delar av planområdet gäller områdesbestämmelse 1388, laga kraft 2001‐06‐18, som anger att
området ska bebyggas med bostäder och arbetsplatser.
Planuppdrag
Byggnadsnämnden beslutade 2009‐08‐27, § 193, att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att
upprätta en detaljplan för fastigheten Vedbo 61.
Byggnadsnämnden beslutade 2012‐11‐29 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en
detaljplan för ett utökat planområde. (Vedbo 59, 61 och 62)
Bedömning av miljöpåverkan
Byggnadsnämnden har i beslut 2012‐11‐29, § 202, 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 5 kap. 18 § plan‐ och
bygglagen (1987:10). Se Miljöbedömning under rubriken Konsekvenser av planens genomförande.

MARK OCH VEGETATION
Området är till största del plant. I norra delen av Vedbo 61 finns en brant med berg i dagen. Inom
planområdet består den obebyggda markytan till stor del av gräsytor samt parkeringsplatser och
vägar. Planområdets norra del angränsar mot ett större sammanhängande skogsområde som i
Grönstrukturplanen markerats som ett värdefullt grönt område och värdekärna i staden. Området är
även markerat som ett strövområde och utgör en grön länk som enligt Grönstrukturplanen bör
utvecklas.
Geotekniska förhållanden och markradon
Inom planområdet råder olika geotekniska förhållanden. Till största delen består marken av morän
och glacial lera, men i begränsade områden finns också urberg.
Inom planområdet har inte några radonundersökningar genomförts. Det har gjorts
radonundersökningar bland villabebyggelsen öster om planområdet. Bland de undersökta
byggnaderna har endast en förhöjda värden övriga fastigheter har låga värden. Kompletterande
grund‐ och radonundersökningar inom planområdet erfordras.

FORNLÄMNINGAR
Kända fornlämningar finns i området och arkeologiska undersökningar genomfördes när området
exploaterades första gången.
Under hösten 2014 genomfördes en arkeologisk förundersökning inom de delar av planområdet som
inte undersökts tidigare(Vedbo 59 och 62). Inga större fynd påträffades. Undersökning (En
skärvstenshög från äldre bronsåldern vid västra sjukhuset, rapport från Arkeologikonsul 2015:2812)
finns tillgänglig på Stadsbyggnadsförvaltningen.

BEFINTLIG BEBYGGELSE
Den befintliga bebyggelsen inom planområdet utgörs av en större sammanhängande
enplansbyggnad på fastigheten Vedbo 59 och tvåplansbyggnader på Vedbo 61.
5 / 13

Detaljplan för Vedbo 59, 61 och 62, Eriksborg, Västerås, dp 1728
Bostäder
Inom planområdet finns lägenheter för särskilt boende, som äldreboende och korttidsboende.
Arbetsplatser
Inom planområdet finns äldreboenden som utgör både bostäder och arbetsplatser. Verksamheterna
inom Eriksborg är en stor arbetsplats liksom de olika skolverksamheterna inom planområdet.
Det finns också kommersiell service som utgör arbetsplatser, som en möbelaffär, restaurang och
frisersalong.
Offentlig service
Eriksborg tillhör den offentliga servicen i närområdet, med verksamheter som medicinsk röntgen,
äldreboende och vårdcentral. Det finns förskole och skolverksamheter inom samt i anslutning till
planområdet.
Kommersiell service
Det finns viss kommersiell service i närheten av planområdet, bland annat i form av frisör och
restaurang. Det är ca 200 meter till Erikslund, som har ett stort utbud av kommersiell service t.ex.
livsmedel.

GATOR OCH TRAFIK
Gång‐ och cykelvägnät
Planområdet har goda förbindelser för gång‐ och cykeltrafik till övriga staden.
Gatunät
Angöring för biltrafik sker från Surahammarsväg väster om planområdet via Hörntorpsvägen.
Hörntorpsvägen går runt hela planområdet och fungerar som angöringsväg på både den västra och
östra sidan.
Angöring till verksamheterna inom fastigheten Vedbo 61 sker till stor del via den östra delen av
Hörntorpsvägen som passerar genom ett område med villa och radhusbebyggelse nära vägkanten.
De boende utmed vägen upplever att det är mycket trafik och transporter till och från de olika
verksamheterna.
Kollektivtrafik
Stadslinje 3 trafikera Hörntorpsvägen väster om planområdet. Närmaste busshållplats ligger väster
om planområdet vid infarten från rondellen på Surahammarsväg.
Även Servicelinje 11 trafikerar Hörntorpsvägen med sex turer på vardagar och fyra turer på lördagar.
Hållplatsen ligger vid huvidentrén.

HÄLSA OCH SÄKERHET
Tillgänglighet, trygghet
Befintliga byggnader inom planområdet har god tillgänglighet.
Eftersom det i dagsläget endast finns bostäder inom planområdets östra del och dessa utgörs av
vårdboende kan området upplevas som otryggt under de tidpunkter på dygnet när merparterna av
verksamheterna är stängda.
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Lek och rekreation
Delar av planområdet utgörs av förskole‐ och skolgårdar med iordningställda lekytor. Möjlighet för
lek och rekreation finns även i det i norr angränsande skogsområdet där det finns gång‐ och
cykelvägar eller på de öppna gräsytor som ligger norr om befintlig bebyggelse.

FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING
NY BEBYGGELSE
Den befintliga bebyggelsen inom planområdet har till stor del fått ett förändrat användningsområde
från vård till olika förskole‐ och skolverksamheter. Förändringarna har till största del skett interiört
och byggnadernas exteriörer är till stor del oförändrade.
I anslutning till den befintliga byggnaden på fastigheten Vedbo 59 planeras en ny sporthall. Entré till
sporthallen kommer att ske på den södra fasaden.
På fastigheten Vedbo 62 planeras ett äldre‐ och trygghetsboende uppföras. Den föreslagna
bebyggelsen är i fyra våningar och placerad i den norra delen av fastigheten upp mot skogen.

Bild 2. Situationsplan (White arkitekter AB)

Bild 3. Sektion nord‐sydlig riktning som visar förhållandet mellan den befintliga och nya bebyggelsen.
(White arkitekter AB)
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MARK OCH VEGETATION
På Vedbo 62 finns ett mindre skogsparti som hänger samman med det större sammanhängande
skogsområdet norr om planområdet. Den föreslagna bebyggelsen kommer i huvudsak att placeras på
de öppna ytorna men viss påverkan på trädpartierna kan komma att ske.
Det större sammanhängande skogsområdet norr om planområdet exploateras inte och bedöms även
fortsättningsvis erbjuda goda rekreationsmöjligheter för boende inom stadsdelen.

LEK OCH REKREATION
Inom planområdet finns olika skol‐ och förskoleverksamheter för ett stort antal barn i olika åldrar.
Utevistelseytorna bör utformas på ett sådant sätt att de främjar rekreation och pedagogisk lek. De
iordningställda lekytorna inom planområdet kompletteras av möjligheten att använda sig av det
större sammanhängande skogsområdet som angränsar till planområdets norra delar för lek och
rekreation.
Planförslaget innebär en viss påverkan på de befintliga skolornas gårdar. Engelska skolan får med
genomförandet av de föreslagna förändringarna i planen tillgång till en större yta för utomhuslek.
Hagabergskolan yta för utomhusvistelse är i huvudsak lokaliserad på grannfastigheten Vedbo 59.
Genomförandet av planförslaget kommer innebära att ytan minskar eftersom det föreslås ny
bebyggelse på fastigheten Vedbo 59. Ett avtal ska tecknas mellan de olika fastighetsägarna där rätten
för Hagabergskolan att utnyttja delar av Vedbo 59 för skolgård fastslås.
Planförslaget innebär även att det skapas en tydligare avgränsning mellan yta för biltrafik och yta för
utomhusvistelse för skolbarnen.

GATOR OCH TRAFIK
Gatunät
De förändringar som föreslås i planförslaget innebär att huvuddelen av den trafik som orsakas av
skolverksamheterna och som idag trafikerar Hörntorpsvägen istället kan angöra verksamheterna från
den västra sidan. Viss trafik (skolpersonal, trafik till äldreboendet samt privatpersoner boende utmed
Hörntorpsvägen, Grafyrgatan och Gravyrgatan) kommer även fortsättningsvis att behöva använda
Hörntorpsvägen men en minskning av den totala andelen trafik minskar störningarna.
Mellan fastigheterna Vedbo 61 och 96 finns en förlängning av Hörntorpsvägen åt väster som i
tidigare detaljplan (Dp 1661 laga kraft 2008‐07‐18) var tänkt som en rakare och genare dragning av
Hörntorpsvägen. En sådan förändrad dragning är inte längre aktuell att genomföra och den
återvändsgränd som vägen utgör idag behöver stängas för att minska störningarna.
Återvändsgränden föreslås därför få ändrad markanvändning från huvudgata till bostadsändamål
samt markeras så bebyggelse inte får uppföras.
Ny infart och angöring till de verksamheter inom fastigheten Vedbo 61 som måste angöras söderifrån
kommer att ske genom en nyanlagd infart öster om den som stängs av. (Se bild 5)
Bilderna nedan visar hur trafikflödet inom planområdet ändras med de åtgärder som föreslås i
planförslaget.
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Bild 4. Kartan visar trafikflödet inom området med dagens vägnät.

Bild 5. Kartan visar trafikflödet inom området efter planförslagets genomförande.
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TILLGÄNGLIGHET OCH TRYGGHET
Bebyggelsens utformning ska säkerställa en god tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
till husens entréer, gångstråk och vägar samt friytor enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland
annat att det inte får finnas trappor eller andra nivåskillnader mellan bilplats och entré till
bostadshus. En handikapparkering ska anordnas med högst 25 m avstånd till entré för bostad och för
verksamheter.

HÄLSA OCH SÄKERHET
Buller
Under vintern 2015 har en bullerutredning för Vedbo 59 och 62 tagits fram av Structor Akustik AB på
uppdrag av fastighetsägaren. Utredningen finns diarieförd på Stadsbyggnadsförvaltningen (Vedbo 59
och 62, Västerås, Bullerutredning inför planering av ny bebyggelse STructor 2015‐02‐11)
Fastigheterna exponeras idag främst av buller från vägtrafik. De ekvivalenta ljudnivåerna i området
härrör till största del från Surahammarsvägen i väster och Norrleden i norr. De maximala ljudnivåerna
härrör från de lokala gatorna i området.
Efter tiden planen var utställd för granskning har bullerutredningen kompletterats i enlighet med de
mindre förändringar som gjorts i planförslagets illustration som visar hur området kan komma att
utvecklas i framtiden. ( NIRAS april 2016, reviderad 20160602) Vid den kompletterande
bullerutredningen mättes även ljudnivåerna från ventilationsanläggningarna på taken till de
befintliga byggnaderna in. Resultatet visar att när det är som varmast och lokalerna är i drift (vilket
representerar ett värsta scenario) så har man en ljudnivå om 32 dBA vid närmaste belägna lägenhet.
Detta är nästan 10 dB under det strängaste riktvärdet för industribuller vid bostad.
Olycksrisker
Två farligt gods leder passerar i närheten av Vedbo 59, 61 och 62, Norrleden och Surahammarsvägen.
Dessa vägar klassificeras som stadsgata enligt befintlig farligt gods inventering. Av denna anledning
krävs ett skyddsavstånd om 100 meter från bebyggelse, om bebyggelse skall placeras närmare krävs
att en särskild riskutredning tas fram. Avståndet mellan bebyggelse och farligt gods led enligt
situationsplan upprättad 2013‐12‐20 av White Arkitekter överskrider ett avstånd om 100 meter till
farligt gods led, detta bör dock kontrolleras.
Förutsättningar för räddningsingripanden
Framkörningstider:
Planen föreslår bebyggelse i form av skolverksamhet, sporthall, trygghets‐ och äldreboende, det vill
säga grupp B2 bebyggelse. Räddningsstyrkans framkörningstid får inte enligt aktuellt kommunalt
handlingsprogram för räddningstjänst överskrida 8 minuter. Fastställd tidsram överskrids inte.
Brandvattenförsörjning:
Planområdet skall enligt aktuellt handlingsprogram brandvattenförsörjas från brandpostnät med
minsta kapacitet 1200 l/min och med maximalt inbördes avstånd mellan brandposter om 150 meter.
Det finns två stycken brandposter inom planområdet på Hörntorpsvägen. Avståndet mellan dessa är
250 meter och närmaste brandpost utanför planområdet finns på Konstnärsvägen, 110 meter från
närmaste brandpost. Området bör förtätas med ytterligare brandposter i den norra delen.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp, värme, el, tele och bredband
Byggnader inom planområdet kan anslutas till befintliga ledningssystem.
Dagvatten
Området har problem med omhändertagande av dagvatten.
En separat dagvattenutredning har tagits fram. Slutsatserna från dagvattenutredningen har
resulterat i förslag på åtgärder. Dessa åtgärder regleras genom planbestämmelser på plankartan.
Avfallshantering
Avfall ska hanteras enligt Västerås stads lokala renhållningsordning. Matavfall, restavfall och
förpackningsmaterial ska sorteras i miljöbod som ska utformas enligt aktuella rekommendationer i
skriften Råd och anvisningar för avfallsutrymmen samt transportvägar, Västerås stad, Tekniska
nämndens stab. Tekniska nämndens stab kan med fördel konsulteras vid projekteringen. Fristående
miljöbodar bör inte ges en framträdande placering i gatubilden.
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 generellt. 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.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
MILJÖBEDÖMNING
Byggnadsnämnden har i beslut 2012‐11‐29 § 202, 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 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
Den sociala hållbarheten bedöms öka eftersom planförslaget innebär att bostäder byggs på en plats
som tidigare varit relativt folktom den tid på dygnet då verksamheterna i befintliga byggnader varit
stängd.
Ekologisk hållbarhet
Området är till stora delar redan exploaterat. Dagvatten kommer att omhändertas lokalt.
Kulturell hållbarhet
Kompletterande av ny bebyggelse och iordningställande av nya förbindelser för olika trafikslag
förbättrar helhetsmiljön inom området.
Ekonomisk hållbarhet
Planområdet ligger i ett område med god befintlig infrastruktur. Mer bostäder inom området och en
förbättrad tillgänglighet innebär att fler människor kommer att röra sig här och på så sätt blir
området mer attraktivt.
Samlad bedömning
Hållbarhetsfyran visar att en komplettering av ny bebyggelse inom området samt iordningställande
av den yttre miljön innebär en positiv förändring för området.

MILJÖKVALITETSNORMER
Utomhusluft
Genomförandet av planen bedöms inte medföra att gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft
överskrids, avseende halterna för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen,
partiklar (PM10 och PM2,5). Enligt Västerås stads handlingsplan för utomhusluft (antagen 2013) ska
samtliga ämnen som redovisas i handlingsplanen och som har tröskelvärden vara under den övre
utvärderingströskeln senast år 2020. Genomförandet av planen bör inte medföra att de gränsvärden
som satts i Västerås handlingsplan för utomhusluft överskrids.
Vattenförekomster
Genomförandet av planen bedöms inte medföra att gällande miljökvalitetsnormer för
vattenförekomster överskrids, avseende god kemisk och ekologisk status för ytvatten samt
grundvattnets kemiska och kvantitativa status. Detta förutsätter att området är fritt från
markföroreningar och att lämpliga åtgärder för rening av vägdagvatten genomförs.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Detaljplanen har upprättats av stadsbyggnadsförvaltningens planavdelning i samarbete med Magnus
Karlsson (Fastighetskontoret), Isa Brisby (Tekniska kontoret), Lena Höglund (Mälarenergi), Natasa
Ribic och Helena Lindholm (Stadsbyggnadsförvaltningens bygglovavdelning och lantmäteriavdelning)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Selma Nylander
Planarkitekt
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