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Detaljplan för del av Alvesta 1:83, Hökåsen, Västerås 
 

PLANBESKRIVNING 
 

INLEDNING 
Handlingar 
Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser, planbeskrivning, genomförande-
beskrivning och illustrationskarta. 
Syfte och huvuddrag 
Detaljplanens syfte är att förtäta ett bostadsområde med fyra radhus om högst två vå-
ningar norr om Hökåsens idrottsplats. 
Inom fastigheten Alvesta 1:83 är sexton radhus och tillhörande carportar under upp-
förande. Dessa utgör 2000 m2 (BTA) enligt gällande detaljplan. För att möjliggöra fler 
radhus måste högsta tillåtna bruttoarea höjas. 
 

PLANDATA 
Läge och omfattning 
Planområdet är beläget i Hökåsen, ca 6 km nordost om Västerås centrum. Planområdet 
består av naturmark. Området angränsar i sin nordvästra del mot Alvestavägen, i öster 
mot radhusområdet som är under uppförande och i söder mot Hökåsens idrottsplats. 
Planområdets totala areal är ca 2000 m2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Översiktskarta över Hökåsen 
 

Hökåsenskolan 

Hökåsens 
idrottsplats
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Markägoförhållanden 
Fastigheten inom planområdet ägs av HSB Produktion i Mälardalen HB. 
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 
Översiktsplan 
Detaljplanen överensstämmer med Översiktsplan för utveckling av Västerås tätort, ÖP 
54 . 
Detaljplan 
Gällande detaljplan för området är Dp 1515 antagen den 17 februari 2004. Planens 
genomförandetid är fem år och har inte gått ut. 
Marken är planlagd för bostadsändamål men på den del av området där förtätning är 
aktuellt är markens bebyggande begränsad till endast uthus, bullerskärm, carport och 
garage. 

Planuppdrag 
Byggnadsnämndens beslutade den 21 augusti 2007, § 188, att ge stadsbyggnadskonto-
ret i uppdrag att upprätta detaljplan för området. 
Planprogram 
Planens syfte överrensstämmer med översiktsplanen och ett särskilt planprogram har 
därför inte upprättats. 
Bostadsförsörjningsprogram 
Projektet är medtaget i Västerås Bostadsförsörjningsprogram 2008-2010. 
Behovsbedömning om betydande miljöpåverkan 
Byggnadsnämnden har i beslut den 14 augusti 2007, § 188 tagit ställning till att detalj-
planen inte ger en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11§ miljöbalken. 
En miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har därför inte upp-
rättats enligt kraven i plan- och bygglagen 5 kap. 18 §. 
Planens genomförande kommer dock att innebära en påverkan på miljön, då en oex-
ploaterad yta bebyggs med nya bostäder. I avsnittet Konsekvenser av planens genom-
förande görs en beskrivning av planens konsekvenser, i enlighet med de riktlinjer som 
Västerås kommunfullmäktige beslutat. 
 

BAKGRUND OCH FÖRÄNDRING  
Natur 
Mark och vegetation 
Planområdet utgörs av naturmark bestående av blockrik terräng och berghällar. 
Området sluttar ner mot idrottsplatsen med en höjdskillnad på ca 5 meter. Det är av 
vikt att bebyggelsens placering anpassas efter mark- och höjdförhållanden, framförallt 
till bergshällarna som i största mån ska bevaras. 
Geotekniska förhållanden och markradon 
Planområdet ligger inom normalriskområde för markradon enligt Markradonutred-
ningen för Västerås, 1987. Kompletterande undersökning av grundförhållanden och 
förekomsten av radon erfordras för den nya bebyggelsen. 
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Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns i området. Om fornlämningar påträffas i samband med 
exploateringen måste arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras till länsstyrelsen. 
Bebyggelseområden 
Bostäder 
Planområdet ligger omgiven av befintlig villabebyggelse till större delen från 1960-70-
talet. 
Inom fastigheten Alvesta 1:83, nordost om planområdet, är sexton radhus och tillhö-
rande carportar under uppförande.  
I det planerade bostadsområdet tillåts bostadsbebyggelse med högst två våningar, med 
bruttoarea på högst 600 m2 BTA, exkl. garage, carport och uthus. Bostadsbyggnader 
ska placeras minst 4 m från tomtgräns eller sammanbyggda i gemensam tomtgräns. På 
del av tomt mot Alvestavägen får endast uthus, garage och carport uppföras med högs-
ta byggnadshöjd på 3 m. Uthus, garage och carport ska placeras minst 1 m från tomt-
gräns eller vara sammanbyggda i gemensam tomtgräns. 
Arbetsplatser 
Planen ger möjlighet till en blandning mellan bostäder och verksamheter som inte är 
störande för omgivningen. I de planerade bostäderna får högst 25 % av byggnadernas 
bruttoarea inredas till kontor. 
Övrig bebyggelse 
Vid Hökåsens idrottsplats finns bebyggelse i form av omklädningsrum tillhörande id-
rottsplatsen och samt garage/förråd/servicebyggnad för teknik- och idrottsförvaltning-
en.  
Offentlig service 
Närmst belägna skolor är Hökåsens skola för låg- och mellanstadieskola och Hökåsens 
förskola, gångavstånd ca 350 m respektive 250 m. 
Kommersiell service 
Livsmedelsaffär och pizzeria finns vid korsningen Alvestavägen – Badelundavägen, ca 
600 m från planområdet. 
Tillgänglighet 
Bebyggelsens utformning ska säkerställa en god tillgänglighet till husens entréer med 
gång- och cykelvägar och friytor enligt gällande lagstiftning. 
Byggnadskultur och gestaltning 
Ny bebyggelse ska anpassas till områdets förutsättningar vad gäller storlek, färg, form 
och material enligt PBL 3 kap 1 § samt stadsbyggnadskontorets rekommendationer. 
Sunda hus 
Byggmaterialen bör vara resurssnåla både i tillverknings- och byggprocessen. Lokalt 
tillverkade material som inte kräver långa transporter, bör användas. Material ska vara 
miljöanpassade och innehålla naturvänliga produkter. De ska kunna återanvändas och 
återvinnas när byggnaderna rivs. Byggnadsnämndens råd för sunda och miljöanpassa-
de hus bör följas. 
Skyddsrum 
Skyddsrum behöver inte anordnas för närvarande. 
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Friytor 
Lek- och rekreation 
Ytor för lek och rekreation ska finnas inom planområdet. I Hökåsen finns det även god 
närhet till grönområden och motionsspår. Söder om planområdet ligger Hökåsens id-
rottsplats. Idrottsplatsen angränsar också till ett större grönområde med grönpartier 
värdefulla framförallt för lek. Grönstrukturplanen pekar ut gång- och cykelvägen ge-
nom idrottsplatsen och upp mot Alvestavägen som ett mycket värdefullt rekreations-
tråk som bör bevaras och förbättras. Inom planområdet har lekplatser prioriterats fram-
för parkeringsplatser. 
Naturmiljö 
I öster angränsar planområdet till ett större naturområde. 
Gator och trafik 
Gatunät, gång- och cykeltrafik 
Tillfart till bostadsområdet kommer att ske från Alvestavägen via den befintliga infar-
ten till Hökåsens idrottsplats. Utfartsförbud råder längs övrig sträcka mot Alvestavä-
gen, vilket är oförändrat jämfört med gällande plan. För tillfart till idrottsplatsen och 
dess parkering används den befintliga infarten från Alvestavägen.  
En gång- och cykelväg planeras från bostadsområdet mot Almvägen mellan befintliga 
villatomter. Befintliga gång- och cykelvägar finns utmed Alvestavägen och genom 
idrottsplatsen mot Hökåsens skola, som knyts ihop via en gång- och cykelväg förbi 
fotbollsplanen. 
Kollektivtrafik 
Busslinje 28 trafikerar utmed Alvestavägen och har en god turtäthet till Västerås cent-
rum. 
Parkering 
Parkering för boende och besökande kommer att ske inom kvartersmark. Ett tjugotal 
carportar anordnas inom kvarteret vilket räcker till 1 parkeringsplats per lägenhet. Öv-
rig parkering sker utomhus inom kvartersmark. 
 

STÖRNINGAR 
Buller 
Riktvärde för vägtrafikbuller vid bostäder är 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå utomhus 
vid fasad, 30 dB(A) ekvivalent ljudnivå inomhus och 45 dB(A) maxnivå nattetid in-
omhus, uteplats i anslutning till bostad maxnivå 70 dB(A). 
Trafikmängden på Alvestavägen är ca 2 500 fordon per dygn, där andelen tunga for-
don är 5 %. Hastigheten är begränsad till 50 km/h. Vid ett avstånd på ca 32 m från 
vägmitt beräknas trafikbullret uppnå en ekvivalent ljudnivå på 55 dB(A). För planerad 
bostadsbebyggelse får inte riktvärden för vägtrafikbuller överskridas. Bostäder ska 
placeras 15 meter eller mer från Alvestavägens vägmitt och en bullerskärm/-vall, till 
en höjd av 2 m över väg, ska uppföras mellan Alvestavägen och bostadshusen för att 
klara bullervärdena. 
 
Förutsättningar för räddningsingripande 
Framkörningstider 
Handlinsprogram för räddningstjänst, 2005, får inte framkörningstiden överskrida 20 
minuter för bebyggelsetyp D, villa-, radhus-, kedjehus-, fritidshus- eller grupphusbebyg-
gelse. 
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Ovanstående framkörningstid beräknas inte att överskridas. 
Brandvattenförsörjning 
Brandpostnät ska uppfylla erforderlig kapacitet och maximalt inbördes avstånd. För 
bostadsområde med flerfamiljshus i 4 våningar och lägre (friliggande) ska brandvat-
tenförsörjningen från brandpost ha en lägsta kapacitet på 600 l/min enligt räddnings-
tjänstplanen. Det maximala avståndet mellan brandposter i tätort vid nyexploatering är 
150 m. 
 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Vatten och avlopp 
Området ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Förbindelsepunkt upp-
rättas i överenskommelse med Mälarenergi/AO Vatten. 
Värme 
Fjärrvärme finns i anslutning till planområdet. Husen bör inte värmas upp med direkt-
verkande el. 
El och tele 
Inom planområdet finns befintliga teleledningar och elanläggningar, bl.a. en markför-
lagd högspänningsledning 12 kV och markförlagda lågspänningsledningar 0,4 kV. 
Område för allmänna underjordiska ledningar upp mot Alvestavägen reserveras i pla-
nen. Byggherren uppmanas att kontakta Telia Sonera AB Networks och Vattenfall 
Sveanät innan projektering påbörjas. 
Bredband 
Fastigheten kan anslutas till bredbandsnät. 
Avfall 
Utrymmen för källsortering ska finnas inom bostadsområdet, förslagsvis i form av 
miljöbod. Utrymmen i miljöboden ska utformas enligt Tekniska nämndens stabs enhe-
ten för Avfall och Återvinnings rekommendationer.  
 

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
Samlad beskrivning av planens konsekvenser  
Området bedöms ge bra förutsättningar för en god boendemiljö med möjlighet till en 
blandning av bostäder och kontor. Tillgången och närheten till både friytor och natur 
för lek och rekreation är väldigt goda och det är nära till skola och förskola samt kol-
lektivtrafik. Kommersiell service med livsmedelsaffär, post och pizzeria ligger inom 
ett avstånd på 600 m. Exploateringen innebär att man tar i anspråk obebyggd mark. 
Markhushållningen är acceptabel. Byggnationen ska anpassas efter platsens mark- och 
höjdförhållanden, framförallt till bergshällarna som i största mån ska bevaras. 
Området ligger i anslutning till en grannskapspark i öster med skogspartier värdefulla 
för rekreation och framförallt för lek.  
Dagvatten ska omhändertas lokalt genom infiltration i mark eller genom fördröjning, 
vilket regleras i planbestämmelse.  
Alvestavägen har ett lågt trafikflöde, 2500 fordon/dygn. Bullerskärmar kommer uppfö-
ras mot Alvestavägen för att riktvärden för vägtrafikbuller ska uppnås. Utfart kan ske 
via idrottsplatsens befintlig utfart.  
Planen bedöms inte ge en betydande påverkan på miljön, hälsa eller hushållningen 
med mark och vatten eller andra resurser, varför en miljökonsekvensbeskrivning inte 
anses nödvändig. 



6/7 

 
Miljöros för platsen och den yttre miljön   
Miljörosen – Platsen och den yttre miljön har använts för synliggöra planens inverkan 
på miljön och utvärdera planens miljökvalitéer. En ”utslagen” ros indikerar att planen 
är väl miljöanpassad. Figuren nedan redovisar miljörosen för detaljplan för del av Al-
vesta 1:83, Hökåsen.  
 

 
 
 

Miljörosen för detaljplan för del av Alvesta 1:83 
 
A - hög miljöanpassning 
B - god miljöanpassning 
C - norm nivå 
D - dålig miljöanpassning 
Detaljplanen uppnår följande miljöanpassning för kriterierna: 
A- Hög miljöanpassning, närhet, sund miljö och säkerhet 
B- God miljöanpassning, byggd miljö och buller 
C- Norm nivå, mångsidighet, vatten, grönska och mark 
 
Ändrad lovplikt/lov med villkor 
Följande åtgärder är befriade från krav på bygglov: solfångare och ändrad användning 
till kontor av upp till 25 % av byggnadens bruttoarea. 
Upplysning 
Bygganmälan enligt PBL 9 kap 2 § skall göras även för ovan bygglovsbefriade åtgär-
der. 
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Detaljplanen har upprättats av stadsbyggnadskontoret genom Ragnar Voigt och Anna 
Pettersson. 
 
Stadsbyggnadskontoret 
 
 
Ragnar Voigt    Anna Pettersson 

 


