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

Figuren ovan illustrerar i vilket skede detaljplanen befinner sig i.

TIDPLAN
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande. Efter samrådet sammanfattas
inkomna yttranden i en samrådsredogörelse som redovisas under
granskningstiden. Inkomna skrivelser under granskningstiden sammanfattas i ett
granskningsutlåtande. Detaljplanen beräknas bli antagen av byggnadsnämnden
under våren 2022.

HANDLINGAR
Planhandlingarna består av:
• Plankarta med bestämmelser och illustration
• Planbeskrivning
• Grundkarta
• Fastighetsförteckning
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Följande utredningar har tagits fram som underlag för planarbetet. De finns på
stadens webbplats och förvaras även på byggnadsnämndens expedition och kan
beställas därifrån:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vapenrocken 1, Underlag för detaljplan, Västerås, Archus, 2020-06-26,
(reviderad 2021-09-24).
Skyddsanalys, Brandskyddslaget, 2018-08-31.
Dagvattenutredning, Structor, 2018-05-09 (reviderad 2020-09-09).
Trafikbullerutredning Vapenrocken 1, Tyréns, 2020-06-18).
Kulturmiljöutredning, Stockholms byggnadsantikvarier AB, 2018-04-09.
PM Miljö och geoteknik, Bjerking AB, 2017-09-04.
PM Skyfall, Structor, 2021-09-15.
Flyghinderanalys, LFV, 2022-03-02

SAMMANFATTNING

Planområdet markerat med röd linje. I norr på bilden syns E18.

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planens syfte är att pröva möjligheten till komplettering av den befintliga
bostadsbebyggelsen inom fastigheten Vapenrocken 1 med cirka 170 nya
lägenheter i flerbostadshus.
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Det finns en stor potential att genom att ersätta markparkeringsytor med ny
bebyggelse höja kvaliteten och öka tryggheten i de gemensamma stadsrummen i
planområdet. Nya bostäder kan tillföra en variation av bostadstyper och bredda
Viksängs utbud av bostäder för människor i livets alla skeden. Stadsdelens
förutsättningar med stora friytor ger utrymme för fler invånare. Ett ökat
invånarantal bidrar samtidigt till att bibehålla de funktioner som finns i Viksäng
idag och gynnar den lokala servicen och handeln. Sammantaget finns i
planområdet goda förutsättningar att genom ny bebyggelse uppnå de mål för
balanserad komplettering som beskrivs i Västerås Översiktsplan 2026.
Viktigt i planarbetet är att säkerställa en god utemiljö inom planområdet där
parkeringsytorna ej tillåts dominera utemiljön på bostadsgårdarnas bekostnad.
Övriga viktiga frågor i planarbetet är bland annat anpassning av den nya
bebyggelsen till angränsande befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse,
hantering av buller och risk på grund av närhet till E18 samt dagvattenhanteringen
inom planområdet.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
Riksintresse
Detaljplanen ligger inte inom område som utgör riksintresse. Nordost om
planområdet finns område av riksintresse för vägar (E18).
Stadsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att riksintresset för väg (E18) inte
påverkas av denna detaljplan. Ytan som ligger närmast E18 och som i denna
detaljplan möjliggör lågt parkeringshus/p-däck används idag för parkeringsgarage.
Översiktliga planer
Detaljplanen överensstämmer med Västerås ÖP 2026 där inriktningen är att dåligt
utnyttjade ytor innebär en möjlighet att komplettera med ny bebyggelse och på
så sätt bidra till en större mångfald inom stadsdelen och öka underlaget för
service och kollektivtrafik.
Detaljplaner
För området gäller två detaljplaner som antogs 1961 och 1962 med plannummer
Pl300; Förslag till stadsplan för Viksängsområdet (etapp 1) Västerås och Pl748;
Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för Ängsgärdet, Kungsängen
Sommarro m.m. Västerås. Detaljplanerna anger för utpekat område
bostadsändamål i 3-4 våningar, och tillåter att skärmtak, garage och dyl. uppförs
inom delar av planområdet.
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Planuppdrag
Byggnadsnämnden beslutade 2017-04-06 att ge Stadsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att upprätta en detaljplan för området Fältmössan 1, Vapenrocken 1 och
del av Västerås 1:128 (allmän gata). Planområdet har sedan minskat i omfattning
och innefattar nu endast Vapenrocken 1.
Bedömning av miljöpåverkan
Byggnadsnämnden har i beslut 2017-04-06, § 76, 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.

PLANOMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGR
LÄGE OCH OMFATTNING
Planområdet ligger inom stadsdelen Viksäng och uppgår till en yta av 16 400
kvadratmeter.
MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Fastigheten Vapenrocken 1 ägs av Bovista Västerås AB. E-området ligger på
fastigheten Västerås 1:128 som ägs av Västerås stad. Angränsande allmänna vägar
ägs av Västerås stad och ingår i fastigheten Västerås 1:128.
OMRÅDESSTRUKTUR
Befintlig bebyggelse
Planområdet för Vapenrocken 1 ligger i stadsdelen Viksäng. Inom området låg
under början av 1900-talet Västmanlands regemente vilket revs år 1927. Under
1950- och 1960-talet bebyggdes området som en grannskapsenhet med ett
tillhörande mindre centrum som innehöll bibliotek, apotek och mataffär. Idag
utgörs bebyggelsen i närområdet av en blandad bostadstypologi med villor,
radhus och flerfamiljshus samt två skolor med tillhörande idrottsplaner.
Kulturmiljövärden, arkitektur- och samhällshistoriskt värde
De befintliga bostadshusen utanför planområdet på den östra sidan av
Rönnbergatan är av särskilt intresse sett ur ett kulturmiljöhistoriskt perspektiv då
de är ett exempel på rationellt byggande. Området är klassat som kulturhistorisk
värdefull bebyggelse i en bilaga till ÖP54 för Västerås tätort som tillkom 2004.
Husen i kvarteren Vapenrocken och Fältmössan är tydliga exempel på 1950- och
60-talets nya arkitekturströmningar. Byggnadernas volym och tidstypiska
utformning med tegelfasader och pulpettak är tydliga uttryck för denna tids
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arkitektur. Byggnaderna äger främst ett arkitektoniskt värde genom dess
genomarbetade formspråk och dess placering i förhållande till varandra. Området
har även ett visst samhällshistoriskt värde då den visar på en viktig period i
Västerås historia. Under 1950- och 1960-talet var Västerås en av Europas
modernaste industristäder och behovet av bostäder var stort.
Ny stadsbild och övergripande gestaltningsidé
Det nya förslaget möjliggör bostadshus på ytor utmed Regementsgatan och
Rönnbergagatan och tillskapar ca 170 nya lägenheter i varierande storlek. De nya
bostadshusen uppförs på ytor som idag används för markparkering samt genom
rivning av ett antal fristående garagelängor. De nya husen ändrar gaturummens
karaktär från utpräglade parkeringszoner till att gå mot mer stadsmässiga gator
med ett definierat och tydligt gaturum.

Vy mot planområdet från befintlig bro över E18. Åttavåningshuset i mitten är placerat vid
mötet av Rönnbergagatan och Regementsgatan. Fastighets AB Balder/Archus Arkitekter
AB.

LANDSKAPSVÄRDEN
Förslaget innebär att dåligt nyttjade ytor för markparkering tas i anspråk och
ersätts med bebyggelse och bostadsgårdar. Flera större grönytor finns inom 200
meters gångavstånd från planområdet, grönstrukturplanen rekommenderar max
300 meters avstånd.
Inom planområdet finns en biotopskyddad oxelallé längs Regementsgatan och
Rönnbergagatan. Ett lönnträd inhyser mistlar, som är fridlysta, och trädet får inte
skadas eller fällas. Dispens har meddelats för åtgärderna på allén längs
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Regementsgatan. Nya alléträd kommer i förslaget att planteras och ersätta träd
som inte kan bevaras eller skyddas under byggtiden. Antalet träd kommer i och
med dessa kompensationsåtgärder att öka.
Lek och rekreation
Samtliga bostadsgårdar ska erbjuda småbarnslek, odlingsmöjligheter och grönytor
för de boende. Vistelseytor med olika funktion skapas för både större och mindre
sällskap, festligheter samt lugn och ro. Bebyggelsen längs Regementsgatan och
väster om Rönnbergagatan har även en zon för privata uteplatser som gränsas av
med staket eller växtlighet mot den gemensamma bostadsgården.
Närheten till aktivitetsparker, lekplatser och grönområden möjliggör för flera
typer av aktiviteter och sporter, som nås inom gångavstånd. Idrottsytor som
Regementsplan och Ekbergaängen erbjuder flera sorters sportaktiviteter och
bollspel. Närmare planområdet ligger även grönområden och en skogssträcka
bakom Infanterigatan för rekreation och motion. Alla ligger inom 200 meters
gångavstånd. Öster om området finns också Talltorpsparken.

Fastighets AB Balder/Archus Arkitekter AB.

MARK OCH VEGETATION
Markförhållandena på platsen har undersökts. Jordlagerföljden består i allmänhet
överst av ett lager fyllning överlagrandes torrskorpelera och lera ovan
friktionsjord vilandes på berg. Bergets överyta har påträffats mellan ca 0,8 m och
10,4 m under befintlig markyta. Fyllningens mäktighet varierar i undersökta
punkter mellan ca 0,2 m och ca 2,5 m. Dess innehåll varierar mellan sand, grus,
silt, mulljord och lera. Rester av växtdelar, kol, tegel, asfalt och en patron har
noterats.
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Inom planområdet finns ett träd som inhyser mistel, trädet är skyddat av
artskyddsförordningen. Längs Rönnbergagatan och Regementsgatan är oxlar
planterade, dessa klassas som alléträd och är biotopskyddade. Stamomfång och
vitalitet varierar.

Rönnbergagatan, vy mot söder.

Befintliga alléträd längs med Rönnebergagatan bevaras. Träd längs
Regementsgatan kan i vissa fall bevaras i släpp mellan hus, där det under
byggtiden är möjligt att undvika stora skador på rotsystem och trädkrona,
resterande ersätts med nya likvärdiga arter planterade i alléformation. Dispens
har meddelats för åtgärderna på allén längs Regementsgatan. En ny trädrad
kommer i förslaget att skapas på invändig gata intill bostadsgårdarna där
förutsättningarna för trädens utveckling är goda. Här bidrar de också med grönska
till gatan, vars funktion främst är för parkering. Här finns gott om utrymme för
träden att utvecklas på sikt när de planteras i skelettjord. Nya alléträd som
föreslagits, minst 16 stycken, planteras i stora kvalitéer för en god etablering.
Befintligt mistelträd sparas. Vid behov, om trädet ej överlever, sker
ersättningsplantering av två mistelvänliga träd inom kvartersmark.
Förorenad mark
I samband med den geotekniska undersökningen sparades jordprover från
skruvprovtagning inför kontroll av eventuellt föroreningsinnehåll. Provtagningen
har utförts med hjälp av borrbandvagn och skruvborr i totalt 10 punkter, se bilaga
PM miljö och geoteknik, Bjerking AB, 2017-09-04.
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De laboratorieanalyser som genomförts visar att samtliga analyser av alifater,
aromater, PAH samt metaller uppmätts i halter under riktvärde för känslig
markanvändning (KM). För analys med avseende på lakbarhet har endast halter
under gränsvärde för inert avfall uppmätts. Det krävs inte någon sanering inför
byggnation. Om tidigare okända markföroreningar påträffas vid schaktarbeten ska
miljö- och hälsoskyddsförvaltningen omgående underrättas. Om fyllnadsmassor
som konstateras förorenade behöver transporteras bort eller återanvändas på
annan plats ska anmälan till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen göras i god tid
innan arbetena påbörjas.
Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns i området. Om fornlämningar påträffas i samband
med exploateringen måste arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras till
Länsstyrelsen.
BEBYGGELSE
Befintlig bebyggelse
Inom planområdet finns ingen bebyggelse bortsätt från garagelängor (nordöstra
delen). Den befintliga, till planområdet angränsande, bebyggelsen väster om
Rönnbergatan och söder om Regementesgatan utgörs av två långa
sammanbundna lamellhus som definierar ett stort gårdsrum där fem punkthus är
lokaliserade. Punkthusen har burspråk på de norra och södra fasaderna och
indragna balkonger på övriga fasader. Fasaderna är i ljus puts med mörkgrå sockel
och taket är inklätt med kopparplåt.
De omgivande lamellhusen är i fyra våningar och har fasader i brun spritputs,
gråputsad sockel samt vindsvåning i vitmålad träpanel. Husen har indragna
balkonger åt söder. Bottenvåningarna ut mot parkeringsytorna i öst och norr
innehåller separerade garage. Området präglas av öppenhet/slutenhet där de
slutna innergårdarna står i konstrast mot de omgivande ytorna som präglas av två
stora vägar som går genom området och stora ytor för garage eller
parkeringsplatser.
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Lamellhusen i vinkel. På bilden syns parkerings- och gräsytan som utgör planområdet.

Byggnaderna på den östra sidan av Rönnbergagatan är uppförda 1964 efter
ritningar av Rune Hellgren och Wolfgang Hubner. Lamellhusen är i fyra våningar
med fasader av rött tegel med indragna balkonger och flackt pulpettak.
Sockelvåningen av puts innehåller garage ut mot parkeringshusen. Lamellhusen är
placerade i en skevande u-form kring en gård. Mellan gårdarna finns
parkeringsgarage. Balkongfronter och fönster är utbytta, i övrigt är husen
välbevarade från uppförandetiden.

Bostadsgård, öster om Rönnbergagatan.

Ny bebyggelse
Förslaget innehåller ca 170 bostäder fördelat på sex huskroppar. De nya
bostadshusen uppförs på ytor som idag till största delen används som
markparkering.
Den nya bebyggelsen skapar tydliga gaturum längs Rönnbergagatan och
Regementsgatan. Genom den nya bebyggelsen förstärks Rönnbergagatan som
huvudstråk. Gatans gröna karaktär behålls tack vare rymlig förgårdsmark på båda
sidor. Den biotopskyddade oxelallén på gatans västra sida bevaras och kommer
vara karaktärsskapande för gaturummet. Förgårdsmarken intill de nya husen
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kommer ha ett aktivt innehåll med bostadsentréer och en möbleringszon för
cyklar, grönska och bänkar. Förgårdsmarkens funktioner ger liv åt gaturummet.
Mellan de befintliga och nya bostadshusen skapas en bostadsgata med enkelsidig
markparkering som ersätter dagens markparkeringsfält. Garage i markplan på
befintliga bostadshus finns kvar. Gatan blir en zon som delas av de befintliga och
de nya bostäderna och fungerar som gångfartsgata. I anslutning till den nya
bebyggelsen kommer nyplanterade träd och häckar både bilda avgränsning till
bostadsgårdarna och öka bostadsgatans kvalitet.
Den nya bebyggelsens struktur knyter an till stadsdelens tradition av lamellhus i
varierande längder. Byggnadskropparna har delats upp för att ge möjlighet till inoch utblickar mellan det yttre och det inre gaturummet.
Mot Regementsgatan där den nya bostadsgatans sektion är smalare är
huskropparna korta och mellanrummet mellan byggnaderna stora för att göra
gaturummet luftigare. Korsningen mellan Rönnbergagatan och Regementsgatan
som utgör entrén till Viksäng norrifrån markeras med en byggnad i åtta våningar.
De tre övriga huskropparna mot Regementsgatan är fem våningar höga. Mellan
byggnaderna finns gröna bostadsgårdar med gemensamma uteplatser som
bullerskyddas mot norr.
Mot Rönnbergagatan har de båda huskropparna två trapphus vardera och en
längd liknande byggnaderna på gatans östra sida. Byggnaderna är sex våningar
höga men på grund av att Rönnbergagatan ligger lägre än den nya bostadsgatan
kommer den södra byggnaden få en suterrängvåning och den norra en förhöjd
bottenvåning. För att ta ner byggnadshöjden mot Rönnbergagatan utförs den
översta våningen med indraget fasadliv längs större delen av fasaden.
Den utvändiga gestaltningen hämtar inspiration från den befintliga bebyggelsens
tegel- och putsfasader med markerade bottenvåningar och flacka tak. Husen får
genomgående entréer och i bottenplan lokaliseras även cykelrum.
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Bilden visar volymen av de tillkommande byggnadskropparna längs Rönnbergagatan.
Fastighets AB Balder/Archus Arkitekter AB.

Husen längs Rönnbergagatan sett från gården i riktning norrut. Fastighets AB
Balder/Archus Arkitekter AB.

SOL OCH SKUGGFÖRHÅLLANDE
En solstudie har tagits fram för den planerade bebyggelsen (Archus, 2021-09-24)
för att visa solförhållanden mellan planområdet och närliggande byggnader.
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Utsnitt ur Vapenrocken 1, Underlag för detaljplan, Västerås, Archus, 2020-06-26, rev.
2021-09-24.
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Gator och trafik
Gatunät
Angränsande befintligt gatunät nyttjas. Angöring till området med bil görs från två
platser på Regementsgatan och en på Rönnbergagatan.
Parkering
Planområdet karaktäriseras idag av stora markparkeringsytor med ett överskott
på parkeringsplatser. Genom mobilitetsåtgärder och bilpool finns möjlighet att
minska parkeringsbehovet och därigenom frigöra mark för den nya bebyggelsen.
Enligt stadens riktlinjer krävs redovisning av kompletterande p-platser som kan
anläggas om dessa åtgärder inte fullföljs. Reservplanen utgörs i detta fall av ett
parkeringshus på den befintliga parkeringsytan i planområdets nordöstra del.
Denna del som ligger nära E18 är mest utsatt för buller och passar därför bäst för
en användning utan stadigvarande vistelse.
Parkeringsbehovet baseras på zon 4 enligt Västerås stads gällande P-norm. Ny
byggnation sker till stor del på dåligt nyttjade parkeringsytor. Befintliga
hyresrätter kompenseras enligt p-norm baserat på totalt antal lägenheter och
tillkommande bostäder på fördelning baserat på lägenhetsstorlek. Totalt beräknas
behovet med bilpool och mobilitetsåtgärder att vara 392 parkeringsplatser, varav
23 stycken anpassade för personer med rörelsenedsättning. Förslaget redovisar
402 parkeringsplatser utan att parkeringshuset byggs, dvs. på ytan som möjliggör
parkeringshus sker markparkering. Utan bilpool är behovet för befintliga
hyresrätter 336 stycken parkeringsplatser och för ny bebyggelse utan bilpool och
mobilitetsåtgärderåtgärder 127 stycken, vilket ger summan 463. Byggaktörens
målsättning är att implementera mobility management-åtgärder och bilpool. För
att säkerställa att kravet på parkeringsplatser kan uppfyllas inom
detaljplaneområdet även utan dessa åtgärder tillåts den separata parkeringsytan i
nordöstra hörnet att bebyggas i två våningar, med ändamål parkering. Ytterligare
beräkningar och illustrationer finns i bilagan ”Vapenrocken 1, Underlag för
detaljplan, Västerås, Archus, 2020-06-26, rev. 2021-09-24” på sidan 16-18.
Gång- och cykelvägnät
Planområdet ligger mellan två huvudcykelstråk, Björnövägen i söder och
Stockholmsvägen i norr, som båda leder in till centralstationen och centrum.
Längs Regementsgatan finns en separerad gång- och cykelväg och längs
Rönnbergagatan är det cykling i blandtrafik som gäller.
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Kollektivtrafik
Tillgången till kollektivtrafik är god i området. Det finns två hållplatser med täta
bussavgångar och med 11-16 min restid till centrala Västerås. Hållplatserna nås
inom 200 meters gångavstånd från samtliga nya bostäder i planförslaget.
Busshållplatsen Östra Regementsgatan kommer att behöva flyttas ca 30 m
västerut för att möjliggöra ny bebyggelse.
TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Befintliga VA-ledningar som idag ligger under parkeringsplatsen väster om
Rönnbergagatan flyttas för att möjliggöra plats för de nya bostadshusen.
Dagvatten
En dagvattenutredning samt PM Skyfall, Structor, 2021-09-15 har tagits fram,
denna finns som bilaga, ”Dagvattenutredning, Structor, 2018-05-09 (reviderad
2020-09-09)”. Förslag till dagvattenhantering bygger på att dagvatten från tak och
gårdsytor avvattnas mot nedsänkta grönytor med makadammagasin eller
trädplanteringar med skelettjordsmagasin. Baserat på resultat från
föroreningsberäkningar bedöms planerad exploatering inte försvåra möjligheten
att uppnå MKN för kemisk ytvattenstatus i Mälaren (Västerås hamnområde).
Utformning och dimensionering av dagvattensystem måste även ta hänsyn till
översvämningsrisker i samband med extrema regn och skyfall. Det är viktigt att
höjdsätta marken och nya hus på ett sätt som kan säkerställa en säker sekundär
avrinning i samband med extrema regn för att minimera risken för skador på ny
såväl som på befintlig bebyggelse och infrastruktur. PM Skyfall, Structor, 2021-0915, har tagits fram och finns som bilaga. Plankartan anger bestämmelserna
”Färdigt golv skall anläggas minst 0,2 m över angränsande Regementsgatan” och
”Färdigt golv för bostäder skall anläggas minst 0,2 m över angränsande
Rönnbergagatan och lägsta tröskelhöjd till bostadsentré skall vara minst +17,6
över angivet nollplan”.
Uppvärmning
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.
El, tele, bredband
En ny transformatorstation planeras inom planområdet och säkras genom ett Eområde i plankartan.
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Tele och bredband kopplas till befintlig struktur.
Avfall
Avfall ska hanteras enligt Västerås stads lokala renhållningsordning. Planen har
stämts av mot rekommendationerna i Västerås stads ”Råd och anvisningar för
avfallsutrymmen och transportvägar”. Organiskt avfall och restavfall ska sorteras
inom varje fastighet i miljöbodar eller liknande.
De nya bostadshusen har förslagsvis sina avfallsutrymmen placerade längs den
interna gatan, som löper parallellt med Rönnbergagatan och Regementsgatan,
mellan ny och befintlig bebyggelse. Befintliga återvinningsrum på parkeringen,
väster om Rönnbergagatan och söder om Regementsgatan, ersätts på befintlig
bostadsgård. Dessa placeras lämpligen i anslutning till befintliga angöringsvägar
för sopbil.
RESURSHUSHÅLLNING
Förslaget innebär att dåligt nyttjade ytor för markparkering tas i anspråk och
ersätts med bebyggelse och bostadsgårdar. Detta överensstämmer väl med
Västerås översiktsplan, ÖP 2026, där inriktningen är att dåligt utnyttjade ytor
innebär en möjlighet att komplettera med ny bebyggelse och på så sätt bidra till
en större mångfald inom stadsdelen, nyttja befintlig infrastruktur och öka
underlaget för service och kollektivtrafik.
HÄLSA OCH SÄKERHET
Tillgänglighet, trygghet
Planområdet består idag av öde markparkeringar som gör att anslutande
bebyggelse ligger 40 meter från gatan, med inåtvända entréer. Planförslaget
ersätter dessa med bostäder och får därmed fler ”ögon” på platsen och bidrar till
ökad genomströmning. Entréerna på den tillkommande bebyggelsen vänds
förslagsvis ut mot gatan och kan på så vis skapa mer socialt trygga stråk. När
markparkeringen bebyggs och det istället anläggs gårdsmiljöer som är möjlig att
röra sig igenom finns större möjligheter att trafiksäkerheten för oskyddade
trafikanter ökar.
Störningar, Buller
Inför samråd har en trafikbullerutredning gjorts för fastigheten Vapenrocken 1, se
bilaga ”Trafikbullerutredning Vapenrocken 1, Tyréns, 2020-06-18”. Sammantaget
bedöms det med den föreslagna bebyggelsen finnas goda möjligheter att skapa
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bostäder som innehåller riktvärden. De nya husen kommer även att fungera som
bullerskydd för befintliga bostadshus längre in i området.
Enligt förordning 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader, och de
ändringar som presenteras i förordning 2017:359, gäller följande riktvärden för
buller från spårtrafik och vägar:
3§ Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida:
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats
om en sådan skall anordnas i anslutning till byggnaden.
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller istället för vad som anges i första
stycket 1 att buller inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid
bostadsbyggnadens fasad. Förordning (2017:359)
4§ Om den ljudnivå som anges i 3§ första stycket 1 ändå överskrids bör
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där
55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA
maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.
De nya husen kommer att fungera som bullerskydd för de befintliga
bostadshusen. Utredningen visar att riktvärden kommer kunna erhållas för
samtliga hus förutsatt att planlösningarna och balkonger/burspråk anpassas efter
trafikbullersituationen.

Ekvivalent ljudnivå vid fasad vid husen längs Rönnbergagatan samt Regementsgatan år
2040. Utsnitt ur ”Trafikbullerutredning Vapenrocken 1, Tyréns, 2020-06-18”.
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Ekvivalent ljudnivå vid fasad vid husen längs Rönnbergagatan samt Regementsgatan år
2040. Utsnitt ur ”Trafikbullerutredning Vapenrocken 1, Tyréns, 2020-06-18”.

Ekvivalent ljudnivå vid husen längs Regementsgatan år 2040. Enligt dagens gällande
förordning (2015:216) skall minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet orienteras
mot ljuddämpad sida, undantaget lägenheter mindre än 35 kvadratmeter. Utsnitt ur
”Trafikbullerutredning Vapenrocken 1, Tyréns, 2020-06-18”.
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Ekvivalent ljudnivå vid husen längs Rönnbergagatan år 2040. Enligt dagens gällande
förordning (2015:216) så skall för hörnet av den norra byggnaden minst hälften av
bostadsrummen i varje lägenhet orienteras mot ljuddämpad sida, undantaget lägenheter
mindre än 35 kvadratmeter. Utsnitt ur ”Trafikbullerutredning Vapenrocken 1, Tyréns,
2020-06-18”.
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Referensbilder som visar exempel på andra byggnader med ljuddämpande åtgärder.
Archus Arkitekter AB.

För att skapa bullerskyddade uteplatser för lägenheterna längs Regementsgatan
krävs någon form av avskärmning för att sänka den ekvivalenta ljudnivån.
Ljusinsläpp i form av glaspartier görs förslagsvis på strategiska platser för att
skapa kontakt mellan förgårdsmark och gårdsmark. I övrigt i området skapas
vistelseytor där riktvärden för bullerskyddad uteplats erhålls tack vare husens
skärmverkan.
Olycksrisker
Inom planområdet planeras inga verksamheter som kan medföra olycksrisker. I
planområdets närhet finns en riskkälla: farligt godstransporter på E18.
Planområdet ligger inom den i ÖP 2026 angivna riskbedömningszonen. Risker
förknippade med farligt godstransporter utreddes 2009. För att begränsa risker
förenliga med farligt godstransporter bör särskilda skyddsåtgärder vidtas för ny
bebyggelse och verksamhet i farlig närhet av transportleder för farligt gods.
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Följande restriktioner ska enligt ÖP tillämpas för byggnaders placering inom
planområdet:
Bebyggelsefritt
Skyddsanalysområde
Skyddsavstånd
Riskbedömning

0-40 meter
40-100 meter
100 meter
100-200m

Skyddsanordningar, skyddszoner
En skyddsanalys med föreslagna skyddsåtgärder har tagits fram för det aktuella
detaljplaneområdet, Skyddsanalys, Brandskyddslaget, 2018-08-31.
Med anledning av den höga risknivån samt aktuella avsteg från rekommenderade
skyddsavstånd föreslås att säkerhetshöjande åtgärder vidtas i syfte att reducera
”nettotillskottet” av oönskade händelser som avsteget medför. Vid ny bebyggelse
inom det aktuella planområdet rekommenderas att följande restriktioner och
byggnadstekniska åtgärder vidtas;
Ny bebyggelse för parkering är ej tillåten inom 25 meter från E18 (mätt från
vägkant). Inom 40 meter från E18 ska parkeringshus som vetter direkt mot vägen
utan framförliggande bebyggelse utföras med följande byggnadstekniska åtgärder
(om byggnaden istället uppförs som parkeringsdäck kan åtgärderna skilja sig
något från nedanstående men samma riskreducering skall uppnås):
•
•
•
•

Utrymningsvägar placeras så att utrymning kan ske till säker plats vid
olycka på E18, d.v.s. bort från riskkällan.
Friskluftsintag ska placeras mot trygg sida, d.v.s. bort från riskkällan
alternativt på byggnadernas tak.
Mekaniska ventilationssystem ska utföras med central
nödavstängningsfunktion (manuell). För byggnader som är försedda med
självdragsventilation ska ventilationsöppningar vara möjliga att stänga.
Fasader som vetter mot E18 ska utföras tät och i obrännbart material.
Fasaden ska utföras så att den uppfyller motsvarande brandteknisk
avskiljning i lägst klass EI 30.

Ny bostadsbebyggelse är ej tillåten inom 45 meter från E18 (mätt från vägkant).
Inom 100 meter från E18 (husen längs Regementsgatan) ska bostadshus som
vetter direkt mot vägen utan framförliggande bebyggelse utföras med följande
byggnadstekniska åtgärder:
•
•

Utrymningsvägar placeras så att utrymning kan ske till säker plats vid
olycka på E18, d.v.s. bort från riskkällan.
Friskluftsintag ska placeras mot trygg sida, d.v.s. bort från riskkällan
alternativt på byggnadernas tak.
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Mekaniska ventilationssystem ska utföras med central
nödavstängningsfunktion (manuell). För byggnader som är försedda med
självdragsventilation ska ventilationsöppningar vara möjliga att stänga.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
De nya bostäderna bidrar till att uppnå stadens bostadsmål, skapar ökat underlag
för service inom området samt variation i bebyggelsetyper och upplåtelseform.
Regementsgatan och Rönnbergagatan får också en mer tydlig inramning.
Måtten på ytorna att arbeta med, exploateringsgraden och husens placering som
bulleravskärmning leder till att gårdarna blir relativt små, dock kan behovet av
utevistelse tillgodoses i bostädernas närområde.
Avstånd till parkeringsplatser för vissa hyresgäster kan komma att öka.

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

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
ORGANISATIONSFRÅGOR
Allé och mistelträd får inte fällas utan dispens från Länsstyrelsen. Plantering av
alléträd ska ske innan slutbesked ges.
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år.
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Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Fastighetsägaren är ansvarig för kvartersmarken.
Avtal
Planavtal har upprättats mellan Västerås stad och Fastighets AB Balder. I samband
med antagande av detaljplanen kommer ett exploateringsavtal att tecknas mellan
Västerås stad och exploatören. I exploateringsavtalet regleras ansvars- och
kostnadsfördelning vid genomförande av detaljplanen, inklusive anläggande och
finansiering av en passage över Rönnbergagatan.
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning
Detaljplanen medger fastighetsbildning för bostadsändamål, teknisk anläggning
och parkeringshus.
Servitut och ledningsrätter
Vapenrocken 1 belastas av två inskrivna avtalsservitut med ändamål Ledning mm.,
akt 19-IM1-63/1989.1 och 19-IM1-65/1068.1, förmånsfastighet är
Dominikanklostret 5 som ägs av Västerås kommun. Servituten kan komma att
behöva ändras/upphävas som en konsekvens av planen.
Befintliga spillvatten-, dagvatten- och dricksvattenledningar som idag ligger under
markparkeringen på fastigheten Vapenrocken 1 behöver flyttas närmare befintligt
bostadshus. Fastighetsägaren bekostar ledningsflytten.
Gemensamhetsanläggning
För det fall kvartersmarken indelas i mer än en fastighet kan det bli aktuellt att
inrätta gemensamhetsanläggning för att tillgodose fastigheternas gemensamma
behov av till exempel grönytor, garage, gemensam gård, ledningar m.m. Vid en
anläggningsförrättning bestäms gemensamhetsanläggningens omfattning,
deltagande fastigheter samt andelstal för drift och utförande mm. Ansökan om
inrättande av gemensamhetsanläggning görs av byggherren/fastighetsägaren till
lantmäterimyndigheten i Västerås kommun.
Samfällighet
För att förvalta de gemensamhetsanläggningar som kan inrättas, kan
samfällighetsförening/ar bildas i direkt anslutning till lantmäteriförrättning.
KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETSÄGARE OCH ANDRA BERÖRDA
Detaljplanen medger att fastighetsägaren kan nyttja marken till att bygga fler
bostäder.
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Parkeringsplatser för befintliga hyresgäster kommer att flyttas. Nyttjandetrycket
på befintliga gårdar/utemiljöer kan komma att öka.
EKONOMISKA FRÅGOR
Exploatören bekostar detaljplanen inklusive de utredningar som krävs för
detaljplanens antagande. Utbyggnad av anläggningar, teknisk försörjning,
byggnader, förrättningar och eventuella ändringar på befintliga ledningar och
vägar bekostas av exploatören.
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Detaljplanen har upprättats av Stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med
Mälarenergi, VafabMiljö, Teknik- och fastighetsförvaltningen, Kommunala
lantmäterimyndigheten, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Barn- och
utbildningsförvaltningen samt Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Felix Blomstergren
Planarkitekt
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