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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. 

 

Figuren ovan illustrerar i vilket skede detaljplanen befinner sig i. 

TIDPLAN 
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. Planförslaget var ute på samråd mellan 18 juni 
och 31 augusti. Ett samrådsmöte ägde rum den 14 augusti. Efter samrådsskedet sammanfattades 
inkomna skrivelser i en samrådsredogörelse. En mindre revidering av planförslaget har skett med 
hänsyn till inkomna synpunkter. Beslut om att planförslaget ska ställas ut för granskning har tagits av 
byggnadsnämnden i september 2014. Granskningstiden var mellan oktober – oktober.  Detaljplanen 
beräknas bli antagen av byggnadsnämnden i november 2014.   

HANDLINGAR 
Planhandlingarna består av: 

• Plankarta med bestämmelser 
• Planbeskrivning 
• Illustrationer 
• Grundkarta 
• Fastighetsförteckning 
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PLANBESKRIVNING 

SAMMANFATTNING 
Planområdet ligger i den mest centrala delen av Västerås och har under senare år byggts om från att 
ha innehållit Västerås centrala postkontor till en galleria med saluhall samt kontor. Under de senaste 
åren har gallerian succesivt tömts på verksamheter. Detaljplanen ger möjligheter att komplettera 
detta centrala kvarter dels med ett gymnasium med affärs- och yrkesinriktade utbilldningar och dels 
med bostäder. Detaljplanen ger därutöver möjligheter att inom kvarteret inrymma verksamheter av 
centrumkaraktär som butiker, kontor och vårdcentral. Varsamhetsbestämmelser föreslås för gamla 
Postbyggnaden vid Sturegatan/Snickargatan. 

Detaljplanen bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11§ miljöbalken. 
En miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har därför inte upprättats i enlig-
het med 4 kap. 34 § plan – och bygglagen.  

 

Avgränsning planområdet, markerat med svart linje. 

SYFTE  
Syftet med planen är dels att möjliggöra påbyggnad för bostäder med generellt två våningar ovan 
befintliga byggnader och dels att göra det möjligt att inrymma gymnasieskola, centrumverksamheter 
samt vårdcentral inom fastigheten. 
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PLANOMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 

LÄGE OCH OMFATTNING 
Planområdet ligger inom östra delen av centrala Västerås och ansluter till Kopparbergsvägen i öster, 
till Snickargatan i söder, till Sturegatan i väster samt Kol 15 i norr. Planområdet omfattar ca 3 000 m2. 

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 
Kol 13 ägs av Fastigheten Kol 13 AB. Anslutande gator är kommunala. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Riksintresse 
Detaljplanen ligger inom område som utgör riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 och 4 kap 
Miljöbalken. 

GÄLLANDE PLANER  

Översiktliga planer 
I översiktsplan ÖP 2026 finns 12 övergripande strategier med utgångspunkt i ett hållbart och 
klimatsmart Västerås. De strategier som har mest betydelse för denna detaljplan är: 

Bygg staden inåt  

En tät stad med korta avstånd ger bra möjlighet att ta sig fram till fots och med cykel. En tät stad ger 
närhet till skola, barnomsorg, butiker och mötesplatser. En tät och blandad stad ger mångfald. En tät 
och grön stad är hållbar och hälsosam. I den täta staden är det lätt att leva. 

Bostäder för alla 

Västerås erbjuder trivsamma bostäder i välordnade områden. En planberedskap som är större en 
efterfrågan ska finnas. Ett varierat utbud av bostäder med olika hustyper och upplåtelseformer i olika 
lägen ger mångfald. 

City-mötesplats för alla 

City är alla västeråsares och besökares naturliga mötesplats och kräver ständig förändring och 
utveckling för att bli än mer attraktivt, vänlig välkomnande. Tillgängligheten till city förbättras för 
alla. 

I översiktsplan för Centrum (ÖP 53) från år 2000, anges den huvudsakliga markanvändningen för 
kvarteret som cityverksamhet, dvs. butiker, kontor med mera. Översiktsplanens inriktning är att 
byggnader normalt ska tillåtas ha flera användningssätt. Förslaget till detaljplan överensstämmer 
med intentionerna i de två översiktsplanerna. 

Detaljplaner 
Planområdet omfattas av detaljplan 1677, Kv. Kol, laga kraft 2008-06-02, med huvudsakligt ändamål 
centrumverksamhet och bostäder ovan bottenplanet. Byggrätten inom Kol 13 är 3 våningar mot 
Snickargatan och 4 våningar mot Kopparbergsvägen. Gällande detaljplan omfattar även anslutande 
allmänna gator. Det nu aktuella detaljplanen omfattar enbart fastigheten Kol 13. 
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Planuppdrag 
Byggnadsnämnden beslutade 2013-06-13 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en 
detaljplan för området. 

Bedömning av miljöpåverkan 
Byggnadsnämnden har i beslut 2013-06-13, § 127, 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. Samråd har skett med Länsstyrelsen. 

OMRÅDESSTRUKTUR 

MARK OCH VEGETATION 
Planområdet är i sin helhet bebyggt och det finns inte någon vegetation inom planområdet. Innanför 
byggnaderna finns en överbyggd innergård för Kol 13. Träden som står på Sturegatan ska skyddas i 
den mån det är möjligt under byggnationstiden. Om trädet skadas ska det ersättas av ett likvärdigt, 
detta bekostas av exploatören.   

Lokalklimat 
Som en följd av planerad påbyggnad inom södra delen av kvarteret påverkas soligheten på 
innergården. Solstudier krävs för att redovisa sol- och skuggförhållanden på innergården. 

KULTURMILJÖ 
Ingen av byggnaderna inom planområdet har något dokumenterat kulturhistoriskt värde.  

BEFINTLIG BEBYGGELSE 

  

Kol 13 från Kopparbergsvägen/Snickargatan.          Fasad mot Sturegatan. 

Området byggs upp av i princip tre volymer. Den östligaste, i fyra våningar, framträder i 
Kopparbergsvägens gaturum och inrymmer lokaler för verksamheter som butik och kontor, i den här 
byggnaden finns även en bostadslägenhet. Mellanbyggnaden, i tre våningar, är indragen från 
Snickargatan och med en ytterligare något indragen, elaborerad, övre våning. Den västligaste, i tre 
våningar, avslutar kvarteret mot Sturegatan och inrymmer idag en blomsterbutik och kontor. Som 
helhet kan bebyggelsen inom planområdet betecknas som harmonisk, väl utformad och väl 
proportionerad tegelarkitektur som är karakteristisk för 1950-talets återhållsamma och sparsmakade 
arkitektur. Posthuset uppfördes år 1956 efter ritningar av Postens chefsarkitekt Lars-Erik Lallerstedt. 
Byggnadernas yttre form och arkitektur är i hög grad oförändrad sedan de byggdes med 
karaktärsdrag och byggnadsdetaljer som känns igen från flera av de postkontor som Posten uppförde 
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runtom i landet under 1940- och 1950-talen, där Lars-Erik Lallerstedt som Postens chefsarkitekt har 
varit ansvarig för utformningen.  

Byggnadens karaktärsdrag  

Byggnaden har en markerad tvådelning i höjdled, med stående rektangulära inramade fönster i 
bottenvåningen och två rader kvadratiska fönster i de två övre våningarna, som ger byggnaden en 
betonad horisontalitet mot Snickargatan. Fasaden som vetter mot Sturegatan har mer av en vertikal 
indelning i två gestaltningselement – framhävt hörnparti med Posthusets huvudentré mot 
Sturegatan/Snickargatan och en ur gestaltningssynpunkt nedtonad del mot den lilla platsbildningen 
mot grannhuset. 

Byggnaden har en sparsmakad utformning med ett antal väl utvalda dekorativa fasaddetaljer med 
inspiration från den klassicistiska arkitekturen. 

Byggnaden har en enkel rektangulär form. 

Takpartiet, med integrerad vindsvåning, är något indraget från fasadlivet med markerad takfot. 

Byggnaden har låg, markerad sockel. 

Fasadernas indelning och dekor:  
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Över den markerade entrén i hörnet Sturegatan/Snickargatan finns ett sammanhållet väggfält med 
en s.k. fransk balkong klassicistiskt inramad av frontoner och krönt av ett triangulärt gavelfält och 
dekorativ smidesfront i tidstypiskt 1950-tals utförande. Mot Snickargatan är bottenvåningens 
stående, rektangulära, fönster inramade av stiliserade frontoner och krönt av ett likaledes stiliserat 
gavelfält. Fönstren i de två övre våningarna är liggande, rektangulära, och med undantag för två 
fönster mot Sturegatan utan mittpost. Samtliga fönster ligger något indragna från fasadliv. Fasaden 
avslutas uppåt av ett dekorativt tandsnitt under kornischen som kröner byggnaden och avgränsar 
fasaden mot yttertaket. 

Fasaden är i tegel murad i kryssförband med ¼-stens förskjutning med tunna stötfogar. Tegelstenar 
är sannolikt i ”danskt format”. 

Beskrivningen av karaktärsdragen gäller byggnaden i västra delen av området då denna byggnad 
tydligast sammanfattar de karaktärsdrag som utmärker de postkontor runtom i landet där Lars-Erik 
Lallerstedt varit ansvarig arkitekt. 

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät 
Öster om planområdet finns Kopparbergsvägen, huvudgata. Söder om planområdet finns 
Snickargatan, lokalgata och i väster Sturegatan, gångfartsområde. Skyltad hastighet är 30 km/h för 
samtliga gator.  

På Sturegatan och Snickargatan så är endast behörig trafik tillåten mellan klockan 21.00-06.00. 

Uppskattade trafikmängder: Kopparbergsvägen: 6 000 fordon/dygn, Snickargatan: 1 000 
fordon/dygn, varudistributionstunneln 750 fordon/dygn, trafikmätning år 2002 (i huvudsak 
personbilar) och Sturegatan: 1 000 fordon/dygn. 

Gång- och cykelvägnät 
Gångbanor finns vid planområdet och separata cykelbanor finns på västra sidan av 
Kopparbergsvägen. 

Kollektivtrafik 
Närmaste busshållplats finns vid Resecentrum och korsningen Stora Gatan/Vasagatan. Västerås 
Centralstation med resecentrum för tåg, stads- och regionalbussar ligger ca 500 meter söder om 
planområdet. 

Parkering/Angöring 
Parkeringsanläggning finns inom fastigheten i källarplan under innergården, med tillfart från 
Kopparbergsvägen, här finns även godsangöring. Antalet bilplatser är 15. 

Parkeringsriktlinjer 
Parkeringsriktlinjer för Västerås stad, KF 2007-10-04, gäller vid nybyggnad av bostäder, 
undervisnings- och verksamhetslokaler. Parkeringsriktlinjerna innefattar behovstal för bil- och 
cykelparkeringar. 

OFFENTLIG OCH KOMMERSIELL SERVICE 
Planområdet ligger I centrala staden där det finns ett stort utbud av såväl dagligvaru- som 
specialbutiker samt arbetsplatser och restauranger inom gång- och cykelavstånd från planområdet. 
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Inom gångavstånd finns även ett rikt kulturutbud med en mångfald verksamheter som Konserthus, 
Konst- och Länsmuseum och Filmstad. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Ledningsnät för all teknisk försörjning (fjärrvärme, el, vatten, avlopp, dagvatten, opto) finns i gatu-
mark runt planområdet med anslutningspunkter och servisledningar fram till kvarteret. Ledningsnä-
ten har kapacitet för ökad efterfrågan inom kvarteret som planerad omvandling kan medföra. 

Avfall 

Avfall ska hanteras enligt lokala föreskrifter om avfallshantering för Västerås kommun, beslutade av 
kommunfullmäktige Västerås stad, 2014-06-04. Utrymmen för avfallshantering finns i östra delen av 
Kol 13 med anslutning till Kopparbergsvägen.  

HÄLSA OCH SÄKERHET 

Tillgänglighet, trygghet 
Bebyggelsens och markens utformning ska ha hög tillgänglighet för alla åldersgrupper och personer 
med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Kvarterets utemiljöer ska vara trygga och säkra. 

Lek och rekreation 
Större rekreationsområden finns i Vasaparken och Svartåstråket som leder mot Mälaren. 

Störningar 
Trafikbuller (riktlinjer gäller vid gäller vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad) 

En trafikbullerberäkning har genomförts, Stadsbyggnadsteknik 2014-03-26.  

I Västerås stads bullerkartläggning augusti 2011 redovisas översiktligt följande beräknade ekvivalenta 
trafikbullernivåer (Leq) vid fasad 2 meter över mark för gatorna runt kvarteret: Kopparbergsvägen 
>60 dBA, Snickargatan >60 dBA och Sturegatan >55dBA. 

Riktvärden för bostadsbebyggelse är antagna av riksdagen, 1997, och således bindande, övriga 
riktvärden är inte bindande. Enligt planförslaget tillkommer genom ombyggnad nya bostäder, nya 
undervisningslokaler samt till viss del nya arbetslokaler (kontor). 

Bostäder  

Inomhus: 30 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 

Inomhus nattetid: 45 dB(A) maximalnivå. 

Utomhus vid fasad: 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 

Uteplats i anslutning till bostad: 70 dB(A) maximalnivå. 

Boverkets ”Allmänna råd 2008:1, Buller i planeringen”, redogör för huvudregel, riksdagens 
riktvärden, vid planering samt intresseavvägningar mor andra allmänna intressen. Riktlinjerna för 
”Tyst sida” i ”Västerås Översiktsplan 2026” överensstämmer i stora delar med de riktlinjer om avsteg 
som de allmänna råden föreskriver. Avsteg och Tyst sida kan tillämpas i centrala delar av staden och 
vid kompletteringar i tätare stadsmiljöer i närheten av kollektivtrafikstråk. 
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Vid tillämpning av ”Tyst sida” får trafikbullret på den tysta sidan inte överstiga 45 dB(A) ekvivalent 
ljudnivå. I undantagsfall kan högre bullernivåer understigande 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå tillåtas. 
Samtliga lägenheter ska ha tillgång till en tyst sida för minst hälften av boningsrummen, i första hand 
utrymmen för sömn och vila. Samtliga lägenheter ska ha tillgång till en uteplats, på balkong eller i 
markplan, där bullret inte bör överstiga 45 dB(A) ekvivalent ljudnivå. I undantagsfall kan 50 dB(A) 
tillåtas. För uteplatser gäller alltid riktvärdet 70 dB(A) maximal ljudnivå, men lägre nivåer bör 
eftersträvas. Uteplats/balkong får inte byggas igen helt i syfte att uppfylla bullerkraven. 

Undervisningslokaler  

Utomhus: Riktvärde 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå (vid fasad för undervisningslokaler). 

Inomhus undervisningslokaler: Riktvärde 30 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 

Arbetslokaler  

Utomhus: Riktvärde 65 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad. 

Inomhus: Riktvärde 40 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 

Med arbetslokaler avses lokalerför ej bullrande verksamhet, exempelvis kontor. 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft finns för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, 
ozon, bensen och partiklar (PM10) och (PM 2,5) enligt MB 5:1. Kommunal planering ska utföras på så 
vis att gällande miljökvalitetsnormer inte överskrids.  

I Luftkvalitetsförordning (2010:477) ingår miljökvalitetsnormer för partiklar. 

Partiklar (PM 10) 

 18 § För att skydda människors hälsa får partiklar (PM 10) inte förekomma i utomhusluft med mer 
än 
1. i genomsnitt 50 mikrogram per kubikmeter luft under ett dygn (dygnsmedelvärde), och 
2. i genomsnitt 40 mikrogram per kubikmeter luft under ett kalenderår (årsmedelvärde). 
   Det värde som anges i första stycket 1 får överskridas 35 gånger per kalenderår. 

Mätningar av PM 10 har skett under perioden 24 januari 2005 – 25 februari 2005 i anslutning till 
planområdet – Kopparbergsvägen. Uppskattad trafikmängd 6 000 fordon/dygn. Under mätperioden 
överskreds 50 mikrogran/kubikmeter luft 2 gånger. (Norm är max 35 gånger/år). Periodmedelvärdet 
var 25.2 mikrogram/kubikmeter luft. (Norm är max 40 mikrogram/kubikmeter luft.) 

Partiklar (PM 2,5) 

19 § För att skydda människors hälsa 

1. ska det eftersträvas att partiklar (PM 2,5) till och med den 31 december 2014 inte förekommer i 
utomhusluft med mer än i genomsnitt 25 mikrogram per kubikmeter luft under ett kalenderår 
(årsmedelvärde), 
2. får partiklar (PM 2,5) från och med den 1 januari 2015 inte förekomma i utomhusluft med mer än i 
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genomsnitt 25 mikrogram per kubikmeter luft under ett kalenderår (årsmedelvärde). 

Mätning av PM 2,5 har inte genomförts i anslutning till planområdet. 

Kvävedioxid (NO2) 

10 § För att skydda människors hälsa får kvävedioxid inte förekomma i utomhusluft med mer än: 

1. I genomsnitt 90 mikrogram per kubikmeter luft (98-percentil) under en timme (timmedelvärde). 
2. I genomsnitt 60 mikrogram per kubikmeter luft under ett dygn (dygnsmedelvärde). 
3. I genomsnitt 40 mikrogram per kubikmeter luft under ett år (årsmedelvärde). 

Det värde som anges i första stycket 1 får överskridas 175 gånger per kalenderår förutsatt att 
föroreningsnivån aldrig överstiger 200 mikrogram per kubikmeter luft under en timme mer än 18 
gånger per kalenderår. 
Det värde som anges i första stycket 2 får överskridas 7 gånger per kalenderår. 

Enligt miljökvalitetsnormen får timmedelvärdet för NO2 inte överstiga 90 mikrogram per kubikmeter 
luft (98-percentil). Den övre utvärderingströskeln ligger på 72 mikrogram per kubikmeter och den 
nedre på 54 mikrogram per kubikmeter. Det årsmedelvärde som inte får överskridas är 40 
mikrogram per kubikmeter. 

Halterna av luftföroreningar vid och i planområdet domineras av emissioner från trafik. Luftemiss-
ioner från trafik är framför allt kväveoxider (NO2), koloxider, kolväten och partiklar (PM10) och 
(PM2,5). Luftföroreningshalterna av NO2 och PM10 bedöms vara dimensionerande för om 
miljökvalitetsnormerna (MKN) för utomhusluft uppfylls. 

Avgörande för om MKN överskrids bedöms vara halterna av luftföroreningar i gaturummen. Beräk-
ningar av NO2 har utförts för Snickargatan, Kopparbergsvägen och Sturegatan i anslutning till 
kvarteret. Använda trafikmängder baseras på uppgifter från Västerås stad samt väderdata som 
samlats in från en vädermast i Västerås. Utredning Malin Törnevik, 2014-03-25. 

Beräkningarna visar att samtliga värden, både före och efter påbyggnad, ligger under det tillåtna 
maxvärdet med god marginal. På Snickargatan och Sturegatan ligger värdena under den nedre 
utvärderingströskeln. På Kopparbergsvägen ligger den i båda fallen över den nedre 
utvärderingströskeln, men under den övre utvärderingströskeln. 

Det beräknade årsmedelvärdet på Kopparbergsvägen och Sturegatan är något lägre efter 
ombyggnad och på Snickargatan är medelvärdet något högre. 

Olycksrisker 
Riskinventering: 

Inom planområdet planeras inga verksamheter som kan medföra olycksrisker inom eller utanför 
planområdet. Planområdet ligger inte heller inom någon känd riskkällas riskområde således finns inga 
riskkällor utanför planområdet som kan påverka människor och miljö inom planområdet. 

Förutsättningar för räddningsingripanden 

Framkörningstider:  

Planen föreslår bostadsbebyggelse och samlingslokaler, dvs grupp B-bebyggelse. Räddningsstyrkans 
framkörningstid får, enligt aktuellt kommunalt handlingsprogram för räddningstjänst, inte överskrida 
8 minuter. Fastställd tidsram överskrids inte. 
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Brandvattenförsörjning: 

Planområdet skall enligt aktuellt handlingsprogram brandvattenförsörjas från brandpostnät med 
minsta kapacitet 1200 l/min och med maximalt inbördes avstånd mellan brandposter 150m.  

Närmaste befintliga brandposter finns på Snickargatan och Timmermansgatan. Befintligt 
brandpostnät bedöms ha tillräcklig kapacitet för att kunna tillgodose behovet av 
brandvattenförsörjning av planområdet utan att särskild flödesmätning behöver utförs.  

Skyddsrum 
Behöver för närvarande inte anordnas. 

 

FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING 

ÖVERGRIPANDE STADSBYGGNADSIDÉ 
Centrum är stadens viktigaste stadsdel – det är allas Centrum och under de senaste 20 åren har det 
målmedvetet och aktivt arbetats för att Centrum skall vara mångsidigt, ökad andel bostäder och rikt 
på upplevelser – ett ur alla aspekter attraktivt Centrum. Den nu aktuella förändringen och 
kompletteringen av kv. Kol är ett led i denna strävan att uppnå en långsiktigt hållbar stadsutveckling. 

BEBYGGELSE 
Bostäder  

Gällande detaljplan medger bostäder, dock inte i bottenplan. Inom fastigheten finns idag en 
bostadslägenhet inom plan 3 i den del som vetter mot Kopparbergsvägen. Med hänsyn till 
översiktsplanens intentioner om en mångsidig användning av byggnader samt mål om ökad andel 
bostäder i centrala staden föreslås i detaljplanen en generell byggrätt att anordna bostäder, dock 
inte i bottenplan, inom fastigheten. Planbestämmelse B. 

Närmast i tiden planerade påbyggnad för bostäder gäller två våningsplan över befintlig byggnad inom 
fastighetens västra del. Dessa bostäder är planerade som smålägenheter, ca 30 st. Totala 
bruttoarean uppgår till 1 500 kvm. Bostäderna nås dels från ett nytt trapphus utanför byggnaden från 
Sturegatan och dels från ett nytt trapphus, som är gemensamt för verksamheter i övrigt, från 
Snickargatan.  

Centrum  

Inom befintliga byggnadsvolymer ska detaljplanen ge de planmässiga förutsättningarna för att in-
rymma en mångfald verksamheter som hör hemma i ett centralt stadskvarter. Som övergripande 
planbestämmelse föreslås C = Centrum som innebär hög grad av flexibilitet rörande den framtida 
användningen, då beteckningen innefattar ett antal verksamheter som kännetecknar och berikar 
stadens Centrum och ökar dess attraktivitet. Planbestämmelsen innefattar verksamheter som 
handel, kontor, restauranger, hotell, samlingslokaler, bio, teater, gym, tandläkare, fotvård m fl. 
således verksamheter som har en publik karaktär. Planbestämmelse CK. Planbestämmelsen 
innefattar inte byggrätt för bostäder och skola, varför särskilda bestämmelser föreslås för denna 
markanvändning.  
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Vy från kv. Lorens   
 

Vårdcentral  

Inom ramen för markanvändningsbestämmelse Centrum inryms generellt inte verksamhet som vård. 
Inom användningen Vård inryms ett brett spektrum av öppen och sluten vård som kan medföra 
omgivningspåverkan som inte är lämplig inom ett centralt stadskvarter med stor andel bostäder. För 
kvarteret föreslås därför att markanvändningen preciseras till vårdcentral av den omfattning och 
utsträckning som finns inom intilliggande kvarter, kv. Loke. Planbestämmelse D. 

Skola  

Inom fastigheten ska även en gymnasieskola – Thoren Business School – förläggas. Gymnasieskolan 
dimensioneras för att kunna ta emot totalt ca 400 elever. Gymnasiet lokaliseras i huvudsak inom 
fastighetens centrala del och upptar i huvudsak två – tre våningsplan. Gymnasiets huvudentré och 
reception nås från Kopparbergsvägen. I planen föreslås även nybyggd entré från Sturegatan samt 
Snickargatan. Planbestämmelsen omfattar alla typer av undervisnings- och forskningslokaler. Med 
hänsyn till de begränsade möjligheterna att anordna lämpliga utrymmen för utevistelse o dyl. är 
förskola och grundskola inte tillåten inom planområdet. Planbestämmelse S. 

Planbestämmelser 

B = Bostäder, dock inte i bottenplan 

CK = Centrum Kontor 

D = Vårdcentral 
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S = Skola. Förskola och grundskola tillåts inte 

Våningsantal samt användnings- och egenskapsgränser har anpassats till gränserna enligt gällande 
detaljplan. Påbyggnad med två våningar föreslås generellt för fastighetens byggnader. Trapphus med 
hiss föreslås dels inom västra delen vid Sturegatan och dels centralt vid Snickargatan. 

Varsamhet  

Som helhet kan bebyggelsen inom planområdet betecknas som harmonisk, väl utformad och väl 
proportionerad tegelarkitektur, karakteristisk för 1950-talets återhållsamma och sparsmakade 
arkitektur. Posthuset uppfördes år 1956 efter ritningar av Postens chefsarkitekt Lars-Erik Lallerstedt. 
Byggnadernas yttre form och arkitektur är i hög grad oförändrad sedan tillkomsttiden. Här finns 
karaktärsdrag och byggnadsdetaljer som känns igen från flera av de postkontor som Posten uppförde 
runtom i landet under 1940- och 1950-talen, där Lars-Erik Lallerstedt som Postens chefsarkitekt har 
varit ansvarig för utformningen. 

Byggnaden i västra delen av kvarteret har till det yttre kvar en hög grad av ursprunglighet och 
autenticitet i form av fasaddetaljer, fasadindelning och materialverkan, byggnaden kan därför anses 
besitta såväl arkitektur- som kulturhistoriskt värde. Byggnaden har även haft funktion som stadens 
huvudpostkontor och har därmed även ett samhällshistoriskt värde. Byggnadens karaktärsdrag har 
redovisats på sidorna 6-7 med text och bilder i denna beskrivning.  

KARAKTÄRSDRAG MED SÄRSKILT VÄRDE ATT BEVARA: 
• Markerad takfot/kornisch/ över dekorativt tandsnitt. 

 
• Sammanhållet väggfält med fransk balkong inramad av frontoner och krönt av ett triangulärt 

gavelfält och dekorativ smidesfront i tidstypiskt 1950-tals utförande i hörnet 
Sturegatan/Snickargatan. 
 

•  Bottenvåningens fönster mot Snickargatan inramade av stiliserade frontoner och krönta av 
stiliserat gavelfält.  

 

Planbestämmelse 

k = Byggnadens karaktärsdrag enligt planbeskrivning ska bevaras. 

Utemiljö gymnasieskola och bostäder/innergård/ 

Enligt stadsbyggnadskontorets riktlinjer för gymnasieskolor ska en tillräckligt stor och lämpligt 
utformad uteplats finnas för eleverna. I detaljplanen föreslås att innergården på plan två används 
som gemensam uteplats för gymnasieskola och bostäder. Uteplatsen ska förses med trädäck och 
möbleras med sittbänkar, de synliga taken och lanterninerna över skollokalerna på plan ett ska 
planteras med sedum. I fastighetsgräns mot grannfastigheten, Kol 15, finns ett högt väggparti där 
spaljéer med klättrande växter föreslås.  
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Sol- och skuggstudie  

   
Skuggor vid vår- och höstdagjämning.      Skuggor mellan vår/höstdagjämning        Skuggor vid sommarsolstånd. 
                                                                  och sommarstånd. 
 

Utseende 

Ny tillbyggnad ska följa nedanstående principer för gestaltning:  

GESTALTNINGSPRINCIPER PÅBYGGNAD:  
• Tydlig åtskillnad mellan det befintliga och det nya.  

 
• Den nya påbyggnaden ska dras in från befintligt fasadliv. 

 
• Utnyttja tandsnittet under takfoten som en betydelsefull arkitektonisk detalj. 

 
• Påbyggnad ska ges ett ”lätt” intryck som kontrasterar det befintliga. 

 
• Det nya ska ges ett samtida uttryck och ges en utformning som i kvalitet motsvarar den 

befintliga byggnadens höga arkitektoniska kvalitet. 
 

• Uttrycksfull fasadgestaltning. 
 

• Fasaddetaljer i den befintliga byggnaden kan ge inspiration i gestaltning av påbyggnad. 
 

• Tillämpa ljus färgskala som även innebär ljusare gata. 

 

Planbestämmelse 

f = Byggnadens karaktärsdrag enligt planbeskrivning ska bevaras. 
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Vy från Kopparbergsvägen  
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GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät 
Sturegatan är ett gångfartsområde. Endast behörig trafik är tillåten mellan klockan 21.00-06.00. 
Båda gatorna är enkelriktade. Kopparbergsvägen ingår i huvudnätet och ansluter till planområdets 
östra del.  

In- och utfarter till kvarteret, angöring 
In- och utfart till kvarterets parkeringsanläggning sker från Kopparbergsvägen. Angöring för 
varuleveranser finns vid Kopparbergsvägen och Smedjegatan. Allmänna parkeringar finns på 
Snickargatan. 

Parkering 
Byggnaden planeras för att inrymma en gymnasieskola om cirka 3 500 kvm BTA, kontorslokaler om 
cirka 1 600 kvm BTA samt en blomsterbutik på cirka 300kvm BTA. Dessutom planeras befintlig 
byggnad, västra delen av fastigheten Kol 13, i ett första skede att byggas på med bostäder i 2 
våningar. Bostäderna inom påbyggnaden omfattar cirka 1 500 kvm BTA. 

Behovet av parkeringar för bostäder, skola och verksamheter i centrum beräknas enligt nu gällande 
parkeringsriktlinjer för Västerås stad (antagna av kommunfullmäktige 2007-10-04).  
 
Behov av parkering för bil (2017 års siffror):  
Bostäder flerfamiljshus: 15 p (9+1p per 1000kvm)  
Skolor: 14 p (4+0 per 1000kvm)  
Butiker (sällanköpsbutiker): 5,1 p (4+13 per 1000kvm)  
Kontor: 26 p (11+2 per 1000kvm)  
SUMMA: Cirka 60 p  
 
Behov av parkering för cykel (2017 års siffror):  
Bostäder flerfamiljshus: 42 cpl (28cpl per 1000kvm)  
Skolor: 240-320 cpl (60-80 cpl per 100 elever)  
Butiker (sällanköpsbutiker): 5,4 cpl (18 per 1000kvm)  
Kontor: 24 cpl (12 cpl per 1000kvm)  
SUMMA: 312 - 392 cpl 

Vid beräkning av parkeringsbehovet har följande avvägningar gjorts 
• I Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 (antagen av kommunfullmäktige 2012-12-06) 
anges att befintliga parkeringar måste användas bättre och ett ökat samnyttjande av 
parkeringsplatser behövs. Parkeringsriktlinjerna bör ta hänsyn till möjligheterna att åka buss, gå och 
cykla.  

• Fastigheten, Kol 13, ligger cirka 100 meter från Stora gatan som är en av huvudgatorna för 
kollektivtrafiken. Så gott som alla bussar i linjetrafik trafikerar gatan.  

• Ett av flera huvudcykelstråk (Kopparbergsvägen och Smedjegatan) i staden ligger i anslutning till 
fastigheten.  
 
De mycket goda möjligheterna att resa kollektivt, att gå eller cykla till fastigheten har vägts in i 
bedömningen av behovet av antal parkeringar. Intentionerna i översiktsplanen är bland annat att de 
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som arbetar i centrum företrädesvis ska använda kollektivtrafiken alternativt gå eller cykla. För 
besökare till verksamheterna finns allmänt tillgänglig korttidsparkering på Sturegatan och 
Snickargatan. 
 
Cykelparkering  
Behov av cykelparkering för Thoren Business School, med beräknat 400 elever, uppgår till 240 – 320 
platser. Cykelplatsbehov för gymnasium 60-80 platser/100 elever, enligt parkeringsriktlinjer för Väs-
terås stad, KF 2007-10-04. Behovet av cykelplatser ska i huvudsak tillgodoses inom fastigheten. 
Cykelparkeringar kommer lösas i markplan i nära anslutning till entréer och i källarplan inom 
fastigheten Kol 13. Totalt kommer det finns 70 cykelparkeringsplatser i källaren i anslutning till 
skolans lokaler och 85 cykelparkeringsplatser utmed Snickargatan inom fastigheten. Visst 
samnyttjande av cykelparkeringar mellan bostäder och verksamheter bedöms möjligt. 
 
I samband med prövning av bygglov för tillkommande verksamheter och bostäder inom fastigheten 
ska cykelparkering redovisas. 
 
Bilparkering  
Inom fastigheten Kol 13 finns 15 bilparkeringar i garage i källaren. Utmed Snickargatan finns 11 
allmänna parkeringar för korttidsangöring. Möjlighet finns dessutom att använda 28 stycken 
bilparkeringar inom fastigheten Lothar 5 (Östermalm) och 28 stycken bilparkeringar inom fastigheten 
Irma 4 (norr om Klippans parkering). Avtal rörande upplåtelse av parkeringsplatser ska upprättas 
mellan ägaren till Kol 13 samt ägare till aktuell fastighet inom kv. Lothar respektive kv. Irma. Genom 
att utnyttja bilparkeringar inom andra kvarter finns det möjlighet att väl tillgodose parkeringsbehovet 
för bilar som uppkommer till följd av planerade verksamheter och bostäder.  

Gång- och cykelvägar 
Gångbanor finns vid planområdet och separata cykelbanor finns på västra sidan av 
Kopparbergsvägen. 

TILLGÄNGLIGHET, TRYGGHET, SÄKERHET 
Kvarterets byggnader, entréer och utemiljöer ska ha hög tillgänglighet för alla åldersgrupper och 
personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Entréutrymmena ska utformas och belysas 
på sådant sätt att de blir trygga och säkra att vistas på och invid under dygnets alla timmar. 

ÅTGÄRDER FÖR ATT HANTERA STÖRNINGAR 
Trafikbuller  

Bostäder  

Enligt riktlinjer i ”Västerås Översiktsplan 2026”, är det viktigt att tidigt i planeringen se till att 
nödvändiga åtgärder vidtas för att minimera bullernivåerna. Höga krav ska ställas på byggnadens 
tekniska egenskaper för att minimera bullernivåerna både inomhus och vid närliggande rekreations- 
och uteplatser. Vid nybyggnad av bostäder ska riksdagens riktvärden för trafikbuller tillämpas: 
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Riksdagens riktvärden enligt proposition 1996/97:53, ”Infrastrukturinriktning för framtida 
transporter”: 

30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus 
45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid (får överskridas högst 5 
ggr/natt, 22.00–06.00) 
55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 
70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

 
Riktvärdena bör normalt inte överskridas vid nybyggande av bostäder. Vid tillämpning av riktvärdena 
bör hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan 
reduceras till nivåer enligt ovan bör inriktningen vara att inomhusnivåerna inte överskrids. 
 
I de fall stadsplaneringen visar att riktvärdet om 55 dB(A) ekvivalentnivå vid fasad överskrids ska 
planeringen säkerställa att den andra sidan blir en ”tyst sida” där bullret inte får överstiga 45 dB(A) 
ekvivalentnivå. I undantagsfall, företrädesvis i tätare stadsmiljö, i anslutning till kollektivtrafik och när 
man gjort vad som kan anses vara tekniskt möjligt och motiverat med hänsyn till stadsbilden och 
kravet om en god boendemiljö, kan högre bullernivåer, dock understigande 50 dB(A) ekvivalentnivå, 
accepteras även på tyst sida. Samtliga lägenheter ska ha tillgång till tyst sida för minst hälften av 
boningsrummen, i första hand utrymme för sömn och vila. 
 
Samtliga lägenheter ska ha tillgång till en uteplats, på balkong eller i marknivå, där bullret inte bör 
överstiga 45 dB(A) ekvivalentnivå. I undantagsfall kan högst 50 dB(A) ekvivalentnivå tillåtas. För 
uteplats gäller alltid riktvärdet 70 dB(A) maximalnivå, men lägre maxnivåer bör eftersträvas. 
Maximalnivån 70 dB(A) utomhus får överskridas högst fem gånger per maxtimme för medeldygn. 
Bullerdämpande åtgärder i form av lokala bullerskyddsskärmar och ljudabsorbenter på balkonger får 
användas för enstaka lägenheter, men inte i hela projekt. Uteplats/balkong får inte byggas igen helst 
i syfte att uppfylla bullerkraven. 
 
Trafikbullerutredning, Stadsbyggnadsteknik 2014-03-26, visar att fasader mot innergård får en 
ekvivalent ljudnivå som understiger 40 dB(A), ”tyst sida”. Fasader mot Snickargatan och 
Kopparbergsvägen får en ekvivalent ljudnivå som ligger mellan 56 dB(A) och 60 dB(A), med högsta 
värdet 60 dB(A) mot Kopparbergsvägen.  

En för alla lägenheter tillgänglig uteplats, där bullret inte överstiger 45 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 
70 dB(A) maximal ljudnivå, ska anordnas på innergården.  

Den maximala ljudnivån har beräknats vid byggnadernas fasader. Vid fasad mot Kopparbergsvägen 
beräknas ljudnivån uppgå till ca 82 dB(A). Vid fasader mot Snickargatan beräknas maximala ljudnivån 
för samtliga våningsplan ligga mellan 80 – 85 dB(A). Motorfordonstrafik är inte tillåten på 
Snickargatan mellan kl. 21.00 – 06.00, maximalnivån beräknas ligga mellan 67 – 72 dB(A) för samtliga 
våningsplan nattetid. 

Bostäder, ca 30 st, föreslås inom påbyggnad med två våningsplan över den befintliga västra 
byggnaden. Bostäderna planeras i huvudsak som smålägenheter grupperade utmed mittkorridor. 
Detta innebär enkelsidiga lägenheter. Hälften av lägenheterna placeras mot innergård och hälften 
mot Snickargatan. Lägenheter mot innergård får en ekvivalent ljudnivå som ligger under 40 dB(A). 
Lägenheterna som vetter mot Snickargatan får en ekvivalent ljudnivå om 56 – 57 dB(A).  
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Med föreslagen lägenhetsplanlösning med enkelsidiga lägenheter mot innergård och tyst sida 
innehålls Västerås stads mål för hälften av de tillkommande lägenheterna, ca 15 lägenheter.  

För de övriga ca 15 enkelsidiga lägenheterna, utmed Snickargatan, krävs särskilda tekniska lösning för 
att klara bullerproblematiken och för att skapa en god boende- och ljudmiljö. Det kan t ex prövas nya 
fönsterkonstruktioner, i syfte att tillgodose önskemål om att kunna vädra och sova med öppet 
fönster med bibehållen god ljudmiljö inomhus. Sådana fönster fungerar när de är öppna som en 
ljudfälla, och absorbenter i konstruktionen gör att bullret begränsas inne i bostaden. En alternativ 
teknisk lösning kan vara att påbyggnaden dras in från befintlig byggnads fasadliv på så sätt att 
terrass/balkong kan anordnas utanför lägenheterna. För terrass/balkong föreslås delvis inglasning 
med lokala bullerskyddsskärmar och ljudabsorbenter i tak. Denna lösning innebär att högst 55 dB(A) 
ekvivalent ljudnivå kan innehållas utanför lägenheter som vetter mot Snickargatan. 

Med lämpliga tekniska åtgärder bedöms det, enligt ovan, som möjligt att uppnå översiktsplanens 
riktvärden för flertalet lägenheter. Efterhand som bostäder inom påbyggnaden byggs skall 
bullermätningar, som visar om uppställda riktvärden uppnås, genomföras och redovisas för 
byggnadsnämnden. 

Med lämpligt val av yttervägg, fönster och uteluftdon kan målen om trafikbullernivå inomhus 
innehållas. 
 
För tillkommande bostäder i övrigt, vid östra delen av Snickargatan och Kopparbergsvägen, 
överstiger bullernivån 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad. Genom byggnadernas placering runt 
innergården kan översiktsplanens riktlinjer om ”tyst sida”, högst 45 dB(A), innehållas för dessa 
bostäder. 
 
Planbestämmelser: 
b1 = Fasad ska utformas på sådant sätt att ljudklass B enligt Svensk Standard kan uppfyllas. Gäller vid 
fasad där ekvivalent ljudnivå överstiger 55 dB(A) vid fasad. 
 
b2 = Minst hälften av boningsrummen, i första hand utrymmen för sömn och vila, i varje lägenhet 
skall placeras mot fasad utsatt för högst 45 dB(A) ekvivalent nivå per dygn. 
 
Riktlinjer om inomhusbuller om max 30 dB(A) ska innehållas. Särskilda byggnadstekniska åtgärder 
krävs för fasad mot Snickargatan och Kopparbergsvägen. 
 

Avsteg från riktvärdet – 55 dB(A), ekvivalent ljudnivå vid fasad - kan vara befogat i vissa lägen med 
hänvisning till nedanstående preciseringar. 

Följande bedöms som motiv för avsteg från riktvärdena inom planområdet: 

• Tillkomst av nya bostäder i form av små lägenheter i centrala lägen innebär påtagliga fördelar 
för utvecklingen av Västerås. I Västerås senaste bostadsstrategiska program 2011 – 2014 
anges bl. a att bostadsplaneringen ska verka för en blandad bebyggelse i syfte att främja 
integration och öka möjligheterna till positiva möten samt att planeringen inriktas på tät 
bebyggelse som medför ett kort och hållbart resande samt trygg och attraktiv miljö. I de 
centrala delarna av Västerås är det begränsade möjligheter att finna kvarter som kan erbjuda 
möjlighet att bygga motsvarande antal lägenheter, än svårare att finna ett kvarter som är 
mindre bullerutsatt. 
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• Området ligger i centrala delen av Västerås med tät bebyggelse i ordnad kvartersstruktur. 
Området ligger inom gångavstånd till större hållplatser för kollektivtrafiken – Stora Gatan, 
Resecentrum - och nära Centrums utbud av butiker, nöjen och kultur. 

• Riktvärdena för ljudnivåer inomhus ska alltid uppfyllas.  
Riktvärden enligt Riksdagens beslut prop. 1996/97:53 

30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus 

45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid 

• Vid avsteg från riktvärdena ska bostadshus ges en optimal utformning och förses med 
fasadisolering som garanterar att ljudklass B, enligt Svensk standard, beträffande ljud-
trycksnivå från trafik och andra yttre ljudkällor, uppfyllas inomhus. 

 

Undervisningslokaler  

Undervisningslokaler som lokaliseras mot Snickargatan exponeras för trafikbullernivåer som 
överstiger riktvärde vid fasad 55 dB(A), ekvivalent nivå, enligt trafikbullerberäkning ligger 
ekvivalentnivån på 58-59 dB(A) vid fasad mot Snickargatan. Byggnadens fasader ska ges en 
utformning som innebär att riktvärdet för inomhusnivå på 30 dB(A), ekvivalent nivå kan uppfyllas. 

Planbestämmelse 

Riktlinjer om inomhusbuller om max 30 dB(A) ska innehållas. Särskilda byggnadstekniska åtgärder 
krävs för fasad mot Snickargatan och Kopparbergsvägen. 
 
Arbetslokaler  

Riktvärde 65 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad överskrids inte i något fall. 

 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten, avlopp och markvärme 
Byggnaderna är anslutna till det befintliga ledningsnätet. 

Dagvatten 
Bebyggelsen är ansluten till befintligt dagvattennät i omgivande gator. Lokalt omhändertagande eller 
fördröjning inom kvarteret är inte tekniskt möjligt då marken inom planområdet i sin helhet är 
bebyggd och hårdgjord. Byggnadsdelar inom den planerade innergården kommer att ha 
vegetationsklädda tak, ”grönt tak”. 

Effektiv energianvändning 
Västerås stad har som mål att nya byggnader uppförs enligt principerna för lågenergihus. Enligt 
beslut av Kommunfullmäktige är följande nivåer de högsta tillåtna för att byggnad kan definieras som 
lågenergihus i Västerås: 

För bostäder som uppvärms på annat sätt än elvärme, t ex fjärrvärme, är den högsta tillåtna specifika 
energianvändningen 60 kWh/m2/år. 
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För lokaler som uppvärms på annat sätt än elvärme, t ex fjärrvärme, är den högsta tillåtna specifika 
energianvändningen 60 kWh/m2/år. 

Uppvärmning av byggnader inom Kol 13 sker med fjärrvärme. 

I energikravet ingår energi för varmvatten, värme och fastighetsel (drift av pumpar och fläktar). 

El, tele, bredband 
Anslutning sker till det befintliga ledningsnätet i omgivande gator. 

Avfallshantering 
Avfall ska hanteras enligt lokala föreskrifter om avfallshantering för Västerås kommun, beslutade av 
kommunfullmäktige Västerås stad, 2014-06-04. 

Soputrymmen ska dimensioneras för att möjliggöra källsortering av hushållsavfall i olika fraktioner 
(glas, pappersförpackningar, plast, metall etc.). Avfall från verksamheter inom fastigheten bör 
hanteras separat eftersom både typ och mängd kan skilja en hel del från vanligt hushållsavfall. Till 
exempel kan avfall i form av kartonger och emballage behöva komprimeras maskinellt. Extra 
utrymmen för avfallshantering kan behövas.   

 

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
MILJÖBEDÖMNING 
Byggnadsnämnden har i beslut 2013-06-13, § 127, 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§.  

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.  

Social hållbarhet 
Planen medverkar till fortsatt funktionsblandning, där andelen centrala bostäder kommer att öka. 
Planområdets läge i centrala delen av staden med närhet till arbetsplatser, service, omsorg, handel, 
kultur, kollektivtrafik m fl. ger området höga kvaliteter. Föreslagen påbyggnad kommer med 
avseende på skuggning inte att påverka omgivande fastigheter.  

De nya planerade bostäderna är smålägenheter med hyresrätt. 

Ekologisk hållbarhet 
Fler bostäder, arbetsplatser och utbildningsplatser tillkommer i ett centralt läge i staden inom gång- 
och cykelavstånd till kollektivtrafik och centrums utbud av verksamheter, service och kulturutbud. 
Sammantaget kan detta bidra till minskat behov av resor med bil. 
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Kulturell hållbarhet 
I detaljplanen införs planbestämmelser till skydd för kulturhistoriskt värdefulla karaktärsdrag hos 
befintlig byggnad. Påbyggnadens fasad ligger i liv med den befintliga och följer därmed ett 
gestaltningstema som initierades vid påbyggnad söder om Snickargatan. 

Ekonomisk hållbarhet 
Högre byggrätt innebär att befintlig infrastruktur ges ett effektivt utnyttjande till fördel för staden 
som helhet. Komplettering med bostäder, utbildningslokaler och arbetsplatser i detta centrala läge 
stärker underlaget för den kommersiella servicen i centrum. Högre byggrätt innebär också större 
ekonomiskt värde för fastighetsägaren. 

Samlad bedömning 
Läget i centrala Västerås ger kvaliteter i form av närhet till kommunal och kommersiell service, 
kultur- och nöjesutbud, arbetsplatser och kollektivtrafik.  

Planförslaget bedöms inte påverka några speciella särdrag i kulturarvet. Genomförande av 
detaljplanen innebär inte risk för människors hälsa eller miljön föreligger eller att någon 
miljökvalitetsnorm överskrids. 

MILJÖKVALITETSNORMER 

Utomhusluft 
Skillnaden i årsmedelvärden och percentiler före respektive efter ombyggnad är marginella. På den 
lågtrafikerade Snickargatan ses endast en liten ökning av årsmedelvärdet och 98-percentilen är något 
lägre efter. På Kopparbergsvägen är maxvärdet och 98-percentilen något högre i det senare 
scenariot, dvs. efter ombyggnad, men årsmedelvärdet är lägre. På Sturegatan är samtliga beräknade 
värden med en högre byggnad lägre. 

De lägre årsmedelvärdena ligger inom felmarginalen, men skulle också kunna förklaras av att 
Kopparbergsvägen och Sturegatan ligger parallellt med den vindriktning som är vanligast 
förekommande i Västerås. En högre byggnad kan själv orsaka en förstärkning av vinden och bidra till 
större kanaliseringseffekt, vilket leder till större vindhastigheter och därmed bättre ventilation på 
gatan. 

Enligt teoretiska spridningsberäkningar kommer en ombyggnad av Postens gamla byggnad inte att 
innebära en försämrad luftkvalitet i kv. Kol. Halterna av NO2 ligger med god marginal under de 
tillåtna värdena, även med ökat antal våningsplan. 

Genomförandet av planen bedöms inte medföra negativ inverkan på gällande miljökvalitetsnormer 
för utomhusluft, avseende halterna för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, 
bensen, partiklar (PM10 och PM2,5).  

GENOMFÖRANDEFRÅGOR 
Genomförandebeskrivningen har till syfte att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekono-
miska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt 
genomförande av detaljplanen. Denna beskrivning tar upp principiell ansvarsfördelning och möjlig-
heter till genomförande av detaljplanen. 
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ORGANISATIONSFRÅGOR 

Tidplan (preliminär) 
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. 

Beslut om samråd byggnadsnämnden 12 juni 2014 

Beslut om granskning byggnadsnämnden 25 september 2014 

Beslut om antagande byggnadsnämnden 20 november 2014 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Berörd fastighetsägare ansvarar för genomförande av alla åtgärder enligt detaljplan inom kvarters-
mark.  

Avtal rörande upplåtelse av parkering 
Avtal rörande upplåtelse av parkeringsplatser ska upprättas mellan ägaren till Kol 13 samt ägare till 
Lothar 5 respektive Irma 4. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning 
En del av fastigheten ska upplåtas till allmän plats; lokalgata. Genom förrättning ska den delen 
överföras till stadens gatufastighet.  Den nya fastighetsgränsen för Kol 13 ska dras enligt 
planförslaget.  

Servitut 
Servitut för utfartsväg mm finns till förmån för fastigheten Kol 15 inom västra delen av planområdet.  

EKONOMISKA FRÅGOR 
Plankostnaden regleras genom planavtal mellan Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad och ägaren till 
Kol 13. 

Förrättningskostnad för överföring av mark från fastigheten Kol 13 till Västerås stad bekostas av 
staden genom fastighetskontoret.  

TEKNISKA FRÅGOR 
Hänsyn till befintliga ytor 
Ytorna, inklusive anläggningar under eller över dessa som t.ex. markvärme och träd, inom och i 
anslutning till planområdet ska återställas till full funktion i det fall som åverkan sker. För att 
säkerställa detta så ska erforderliga tillstånd sökas av byggherren. Detta kan exempelvis vara 
polistillstånd och markupplåtelse vid byggnation/uppställning samt schakttillstånd/grävtillstånd. 
Detta gäller även på x-markerad yta. 

Riktvärden för trafikbuller 
Efterhand som påbyggnad för bostäder färdigställs ska bullermätningar, som visar om uppställda 
riktvärden uppnås, genomföras och redovisas för byggnadsnämnden. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Efter 
genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla tills den ändras eller upphävs. 
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Arbetet med detaljplanen har bedrivits i projektform. Medverkande tjänstemän har varit: Lovisa 
Gustavsson, Stadsbyggnadsförvaltningen, Helena Kihlén, Tekniska Kontoret, Britten Lööv, Tekniska 
Kontoret, Jan Melander, Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, Maria Lundin, Miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen, Tim Parksjö och Isa Pettersson, Stadsbyggnadsförvaltningen.  

I samarbete med plankonsult: PLAN och BILDBYRÅ LEP genom Lars E Persson, arkitekt SAR MSA 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 

Hans Larsson Lovisa Gustavsson 
Planchef Planarkitekt 
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