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Inledning 

Syfte 

Syftet är att pröva ändring av gällande markanvändning till bostäder, 

kontor,  förskola och centrum. Utöver detta syftar planen att ta till vara 

platsens unika drag genom sin utformning, arkitektonisk gestaltning, 

bevarande av värdefulla kulturhistoriska miljöer samt bevarande och skydd 

av värdefull natur inom planområdet.  

 

Ägoförhållanden 

Fastigheterna Regattan 46 och Kryssen 3 ägs av Klövern. Västerås 1:128 

(Regattagatan) ägs av Västerås stad.  

Huvuddrag 

Syftet med planen är att pröva ändring av gällande markanvändning för 

industri till ca 875 lägenheter, 2 förskolor med 10 avdelningar, centrum 

verksamheter och kontor. Detta för att uppnå stadens mål om balanserad 

komplettering i centralbelägna områden, utökar kollektivtrafik och främjar 

hållbar och blandade stadsbyggnation i ett område med tillgång till befintliga 

grön- och vattenområden. Planen skyddar även värdefull natur inom 

planområdet, samt tillför nya grönområden, möjliggör placering av två nya 

busshållplatser, samt nya parkeringsanläggningar.   

Politiska beslut 

Byggnadsnämnden beslutade den 2017-11-03, att ge 

Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för området.  

Planhandlingar 

• Plankarta med illustrationsplan och grundkarta 

• Planbeskrivning 

• Fastighetsförteckning 

Utredningar 

• Dagvattenutredning, Sweco, 2019-11-29 

• MIFO-2 SMT-området, Översiktlig miljöteknisk undersökning enligt 

Mifo fas 2, Sweco 2015-10-12 

• Översiktlig utredning avseende klorerade alifatiska kolväten inom 

detaljplan Regattan, Västerås, Sweco 2019-11-28 

• Fördjupad undersökning av klorerade kolväten, Sweco 2020-04-21 

• Naturvärdesinventering, Calluna, 2018-01-24 

• Trafikbullerutredning, ÅF Infrastruktur, 2019-11-22, reviderad 2020-

05-04 

• Geoteknisk undersökning, Tyréns, 2018-05-04, reviderad 2018-06-25 

• Trafikutredning, Sweco, 2020-05-28 

• Markföroreningar, Sweco, 2019-11-28 

• Kulturmiljövärdesutredning, Stockholms byggnadsantikvarier, 2018-

05-17, reviderad 2020-05-19 

• Socialkonsekvens analys, Spacescape, 2020-09-29 

Medverkande tjänstemän 

Planförslaget har utarbetats av planarkitekter Ronald Carter och Malin 

Björklund i samarbete med kompetenser från Västerås stad, fastighetsägare och 

Archus. 

Läge 

Planområdet är ca 9 hektar.  
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Planförslag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrationsplan Regattan (Archus)  
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Övergripande gestaltningsidé 

En viktig utgångspunkt för gestaltningen av Regattan är att den befintliga 

naturen i och omkring området som sätter karaktären. Utblickar mot Mälaren 

och karaktären från den befintliga naturen, bestående av hällmarkstallskog och 

ädellövskog, förstärks. I den nya bebyggelsestrukturen skapas visuell kontakt 

med omgivande grönska och vatten, och kopplingar mot befintliga naturleder 

den gröna karaktären in genom området. En stor andel av befintliga träd, 

särskilt tall och ek,  bevaras som natur mark. (Natur) 

 

Den befintliga naturen kompletteras med ett centralt grönstråk i östvästlig 

riktning, som gestaltas som ett samlande element/rum för hela grannskapet, 

med ytor för lek, spontanidrott och rekreation. Nya grönstrukturer, t ex 

bostadsgårdar och förgårdsmark, kompletterar och förstärker den omgivande 

naturens uttryck och utformas med en stor andel grönska och främjande av 

artrikedom.  
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Stadsbyggnadsprincipen utgår från en variation av bostadskvarter vars 

typologier anpassas till mötet med både befintlig natur och nyskapad 

grönstruktur. Kvartersindelningen är uppdelad i fyra områden: "Kv. 

Terrasserna", "Kv. Parkstråket", "Kv. Ekarna" och "Kv. Tallarna". Kvarteren 

karakteriseras både av sin skala, byggnadstypologi och kvartersform.  

 

 

 

 



  

 
7 (31) 

Övergripande byggnadsidé 

Huvudprincipen för byggnadernas exteriöra gestaltning är att varje 

byggnadsvolym ska ha ett enhetligt primärt fasadmaterial. Det primära 

fasadmaterialet ska användas på byggnadsvolymens samtliga fasader. 

Sockelvåning och takvåning tillåts dock ha ett sekundärt fasadmaterial. Genom 

valet av fasadmaterial får varje byggnadsvolym en egen karaktär och på så sätt 

skapas variation mellan byggnaderna inom området. Fasadmaterialen ska utgå 

från en ”naturlig palett” och i huvudsak vara trä, tegel och puts. (f1) Stora 

balkonger och terrasser är en viktig del i gestaltningen av bostadshusens 

karaktär. Balkong- och terrassräcken ska utförs i samma material som fasaden 

alternativt i glas eller smide (f2) Byggnadsvolymernas takformer ska variera för 

att förstärka karaktären.  

I varje kvarter finns några profilbyggnader definierade. Det är byggnader som 

genom sin placering och form har en framträdande roll i stadsbilden. Dessa 

byggnader ska ha en tongivande och intressant arkitektur som kan skapas 

genom tex materialval, terrasseringar och intressant takform. Även nyskapande 

konstruktionsmetoder och tekniska lösningar kan vara med och sätta karaktär, 

till exempel massivträkonstruktion eller gröna fasader. 

I varje kvarter finns några profilbyggnader definierade. Det är byggnader som 

genom sin placering och form har en framträdande roll i stadsbilden. Dessa 

byggnader ska ha en tongivande och intressant arkitektur som kan skapas 

genom tex materialval, terrasseringar och intressant takform. Även nyskapande 

konstruktionsmetoder och tekniska lösningar kan vara med och sätta karaktär 

till exempel massivträkonstruktion eller gröna fasader. 
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Bebyggelse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kvarter Terrasserna 

I detta kvarter är byggnaderna fritt placerade som hus i park med ett flytande 

gårdsrum som inspirerats av Mälardalsnaturen. 

Bebyggelsen i kvarteret Terrasserna  

Terrassernas gestaltningsprincip utgår från terrasseringar och ett spel mellan 

högre och lägre byggnadsvolymer. Byggnadstypologin är en blandning av 

fristående och parvist förskjutna punkthus (B) som växlar i höjd mellan 4 och 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

våningar. (nockhöjd mellan +24 och +35 meter meter över angivet noll-

plan) Byggnaderna har en relativt friare placering som skapar ett relativt öppet 

gårdsrum med utblickar åt flera håll. (p3, p6) Mot omgivande gator ordnas 

byggnaderna in i en tydligare struktur med garagets sockelvåning som stöd 

medan den friare husplaceringen öppnar kvarteret mot grönstråket och den 

bevarade naturmarken i öster. 
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I hörnet mellan Regattagatan och Ankargatan finns ett högre punkthus i 10 

våningar (nockhöjd +42,5 meter) som genom sin höjd och placering blir en av 

områdets tydligaste profilbyggnader. Övriga profilbyggnader ligger utmed 

Ankargatan och Parkstråket och har indragna våningar, stora takterrasser 

och/eller asymmetriska tak. Materialpaletten i kvarteret karaktäriseras av 

naturmaterial som trä och tegel vars färgskala som växlar mellan ljusa nyanser 

och jordfärger.  

Kvarterets södra hörn markerar den östra entrén till grönstråket. Stora 

befintliga träd utgör entréplatsen, och här startar en ny gångväg. Platsen blir en 

naturlig koppling mellan grönstråket och de stora öppna gräsytorna ner mot 

Mälaren. 

 

 
Illustration Kv. Terrasserna  

Den sydvästra delen av kvarteret är underbyggt med garage i två nivåer. Den 

övre nivån har infart från Regattagatan, den nedre från Ankargatan. Platsens 

höjdskillnad gör garagets sockelvåning synlig mot omkringliggande gator och 

grönstråket i öster. Visuellt ska bostadshusen upplevas gå ända ner till marken, 

inte stå ovanpå garagets sockelvåning. Bostadshusens och garagets fasader 

särskiljs därför genom fasadmaterial och förskjutning i plan där det är möjligt. 

Inbjudande trappor upp till gården används medvetet för att bryta upp sockeln 

och ge möjlighet att röra sig över gården i olika ritningar. Garagets fasader ges 

en omsorgsfull och bearbetad utformning tex med hjälp av träribbor och 

klätterväxter. 

Gårdsmiljöer i kvarteret Terrasserna 

Gårdsmiljön för västra delen av Kvarteret Terrasserna utgörs av en gård 

uppdelad i två nivåer med underliggande garage. Mot Ankargatan är gården 

belägen en våning upp från gaturummet och trappar sedan upp ytterligare en 

våning för att möta befintliga markhöjder i den norra delen av kvarteret mot 

Parkstråket. Närmast bostadshusen skapas privata uteplatser som avgränsas 

mot gården av buskar eller klippta häckar. Övrig yta på gården utgörs av 

gemensamma funktioner.  

Gården ska innehålla en rumslig variation, med både öppna ytor för spring och 

lek, såväl som mindre rumsligheter med en stillsam karaktär för umgänge och 

lugn och ro. 

Gården ska ha en grön karaktär med träd och rumsbildande buskage. För att 

möjliggöra ett grönt gårdsrum ska bygghöjden för växtbädd och isolering av 

bjälklag vara minst 0,8 m (mellan överkant garage och färdig golvhöjd på 

anslutande byggnader, se beskrivande sektion). Detta möjliggör plantering av 

perenner, buskar och mindre träd utan att göra upphöjda bäddar, vilket är 

fördelaktigt både ur dagvatten- och gestaltningsperspektiv. För större träd som 

kräver ytterligare jorddjup byggs marken upp lokalt. Växtligheten bör vara 

robust och tåla barns lek. Inspirationskällor är Mälardalsnaturen med inslag av 

klassiska trädgårdselement som klippta häckar och klätterväxter på spaljéer 

och pergolor. För att gynna biologisk mångfald bör växtvalet vara varierat och 

inkludera inhemska arter. Andelen hårdgjorda ytor ska vara låg och den 

markbeläggningen som finns ska vara välarbetad. Friser som avgränsning 
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mellan olika ytor och gångvägen samt murar och trappor utformas med fördel i 

nordisk natursten. 

 De två byggnaderna närmast Tegelvägen är omgivna av befintlig naturmark 

som är av stor vikt för områdets karaktär. Det är viktigt att befintliga träd 

bevaras och skyddas, samt att naturmarken som omger bebyggelsen i hög 

utsträckning bevaras och får behålla sin karaktär som naturmark. (Ändrad 

lovplikt, lov med villkor, Fällning av träd över 35 centimeter i 

brösthöjdsdiametern kräver marklov. Borttaget träd ska ersättas i 

närområdet.) Privata uteplatser etableras endast närmast byggnaderna i 

anslutning till bostäderna i markplan.  

2. Kvarter Ekarna 

 

I kvarteren Ekarna skapar bostadshusen tydligt definierade gårdsrum som i 

norr ansluter till områdets pulsåder, parkstråket. 

Bebyggelsen i kvarteret Ekarna 

De två kvarteren i Ekarna bygger på klassisk kvartersbildning i 5-6 våningar. 

(nockhöjd mellan +29 och +34 meter) Två längre lamellhus (B) bildar 

tillsammans med ett kortare hus mot gatan en u-form som innesluter 

bostadsgårdarna. Formen är en spegling av de befintliga bostadskvarteren på 

Ankargatans motsatta men här öppnar sig kvarteren mot det nya Parkstråket. 

Ytorna mellan byggnaderna mot Ankargatan ger möjlighet att se ner mot 

Mälaren och att enkelt röra sig mellan gata och gård. Byggnader ska placeras 

minst en meter från parkmark. (p6)  

För att bevara befintliga träd som ett viktigt inslag i gatubilden har 

byggnadernas placering dragits in mot södra delen av Regattagatan och mot 

delar av Ankargatan. Det sparade naturområdet mellan kvarteren mot 

Ankargatan blir entrén till det västra grönstråket genom området. Det östra 

kvarteret i Ekarna ansluter i norr mot områdets centrala nod, korsningen mellan 

Regattagatan och Parkstråket. Ytan ges en torgkaraktär och byggnaden närmast 

torget blir tillsammans med byggnaderna mot Ankargatan kvarterens 

karaktärsbyggnader.  
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Illustration Torget 

Takformerna i kvarteren Ekarna varierar mellan takterrasser, flacka tak och 

sadeltak. Gavlarna mot Ankargatan utformas med indragna våningar eller med 

intressanta gavelmotiv.  

Båda kvarteren Ekarna är underbyggda med garage. Då bostadshusen byggs 

framför garagets sockel är det endast garageinfarten som kommer vara synlig 

då den ligger i en av öppningarna mellan husen mot Ankargatan. I den andra 

öppningen placeras en generös trappa upp till gården.  

Gårdsmiljöer i Kvarter Ekarna 

I övergången mellan Parkstråket och den privata gårdsmiljön skapas en 

rumslig avgränsning med hjälp av träd, buskar och pergolor/spaljéer med 

klätterväxter. Övergången ska vara rumsligt väldefinierad, men med visuell 

kontakt mellan gården och Parkstråket. På gårdarna ska privata uteplatser 

etableras närmast bostadshusen och avgränsas mot gården med buskar eller 

klippta häckar. Övrig yta på gården utgörs av gemensamma funktioner. Gården 

ska innehålla en rumslig variation, med både öppna ytor för spring och lek, 

såväl som mindre rumsligheter med en mer intim karaktär för umgänge och 

lugn och ro. 

Gårdarna ska ha en grön karaktär med träd och rumsbildande buskage. För att 

möjliggöra ett grönt gårdsrum ska bygghöjden för växtbädd och isolering av 

bjälklag vara minst 0,8 m (mellan överkant garage och färdig golvhöjd på 

anslutande byggnader, se beskrivande sektion). Detta möjliggör plantering av 

perenner, buskar och mindre träd utan att göra upphöjda bäddar, vilket är 

fördelaktigt både ur dagvatten- och gestaltningsperspektiv. För större träd som 

kräver ytterligare jorddjup byggs marken upp lokalt. Växtligheten bör vara 

robust och tåla barns lek. Inspirationskällor är Mälardalsnatur med inslag av 

klassiska trädgårdselement som klippta häckar och klätterväxter på spaljéer 

och pergolor. För att gynna biologisk mångfald bör växtvalet vara varierat och 

inkludera inhemska arter. Andelen hårdgjorda ytor ska vara låg och den 

markbeläggningen som finns ska vara välarbetad. Friser som avgränsning 

mellan olika ytor och gångvägen samt murar och trappor utformas med fördel i 

natursten. 
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3. Kvarter Tallarna 

 

Ett skogsnära kvarter där de radiellt placerade bostadshusen samspelar med 

bevarade och väl uppvuxna träd.  

Bebyggelsen i kvarteret Tallarna  

Kvarteret Tallarna ligger i den nordvästra delen av planområdet precis intill 

Mälarparken och avgränsas av ett gång- och cykelstråk. Platsens befintliga 

skog har varit viktig för att ge kvarteret dess karaktär. Här ligger långa 

lamellhus (B) i 5-8 våningar (nockhöjd mellan +33 och +41 meter) placerade 

i en solfjäderform för att skapa genomsiktlighet och ge möjlighet att röra sig 

mellan den inre gården och Mälarparken. Mellan lamellhusen bildas 

kilformade gårdsrum, där så mycket som möjligt av naturmark och befintliga 

träd bevaras. (Ändrad lovplikt, lov med villkor, Fällning av träd över 35 

centimeter i brösthöjdsdiametern kräver marklov. Borttaget träd ska 

ersättas i närområdet) Byggnadernas höjd trappas ner mot den inre 

kvartersgatan där avståndet mellan byggnaderna är som minst. Husens 

gavelmotiv är karaktärsbärande element för detta kvarter. Paletten för 

fasadmaterial ska utgå från en ”lätt karaktär” i trä och puts i en i huvudsak 

ljusare färgskala. Längs kvartersgatan ligger en del av kvarterets parkering i 

form av kantstensparkering. Övrig boendeparkering inryms i det gemensamma 

parkeringshuset i Stråkets kvarter. 

 

Illustration Kv. Tallarna 

Gårdsmiljö kvarteret Tallarna 

Med inspiration från det närliggande bostadsområdet omkring Bogvägen tillåts 

naturen att komma nära inpå bebyggelsen. Befintliga och väl uppvuxna träd 

(tall, ek och björk) är av stor vikt för bebyggelsens karaktär. Det är viktigt att 
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befintliga träd bevaras och skyddas, samt att naturmarken hanteras med 

varsamhet och i hög utsträckning får behålla sin karaktär som naturmark.  

Privata uteplatser för lägenheter i markplan etableras närmst byggnaderna. 

Övrig yta på gården utgörs av gemensamma funktioner. Ytor för lek och social 

samvaro inarbetas med stor respekt för befintlig terräng. Hårdgjorda ytor och 

gångvägars bredd minimeras. Markbeläggning vid ankomst- och entréytor ska 

vara välarbetad. Övriga gångytor, ytor för sittplatser och lekytor utformas med 

naturliga material och färgval, till exempel bark, träflis, kork eller stenmjöl. 

Friser som avgränsning mellan olika ytor samt murar och trappor utformas 

med fördel i natursten. Kompletterande växtmaterial knyter an till den 

befintliga naturen, gärna med inhemska arter. 

4. Stråkets kvarter 

 

Längs områdets västöstliga mittaxel skapar bostadshus och parkeringshus 

en urban skala som samspelar med Parkstråkets omväxlande och rekreativa 

miljö 

Bebyggelsen i Stråkets kvarter 

Stråkets kvarter omfattar bebyggelsen längs områdets öst-västliga axel norr om 

Parkstråket. Det avslutas i båda riktningar med högre profilbyggnader med en 

mer fri placering än övrig bebyggelse. Dessa profilbyggnader markerar början 

och slutet på Parkstråket. Mot bebyggelsen i kvarteret Ekarna och kvarteret 

Terrasserna står bostadshus i 6-8 våningar (nockhöjd mellan +25 och +46 

meter) i vinkel och bildar en fondvägg för Parkstråket.  

Korsningen mellan Regattagatan och Parkstråket är hela områdets centrum. De 

två åttavåningsbyggnaderna (BC1) på var sida av korsningen betonar platsen 

och är avsedda att innehålla lokaler i bottenvåningen. Väster om korsningen 

utformas Parkstråket som en torgyta som får en naturlig avgränsning av 

parkeringshusets kortsida. Torget ska gestaltas som mötesplats för hela 

området och ge möjlighet till etablering av tex ett café i intilliggande lokaler. 

Hus som är tänkt rymma lokaler får högre våningshöjder i bottenplan, med 

lägsta våningshöjd på 3,6 meter(v1).   

Stråkets kvarter liksom Parkstråket består idag nästan uteslutande av 

industrihallar. Utemiljön i Parkstråket är därför helt nyskapad.  Det 

gemensamma parkeringshuset i kvarteret är tänkt att inrymmas i en del av en 

av de befintliga industribyggnaderna. Den befintliga byggnadsstrukturen tas 

tillvara men byggnaden kommer få nya fasader. Fasaderna kommer ha en stor 

del öppen yta och utformas med omsorg, tex med träribbor och stora inslag av 

vertikal grönska. Det kommer också finnas möjlighet att bygga bostäder eller 

lokaler i två våningar på delar av parkeringshusets tak. (BPC1) Resterande del 

av takytan är tänkt att användas som vistelseyta och kan tex innehålla odling 

och utomhusgym.  
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Byggnaderna i Stråkets kvarter har liksom övriga kvarter fasader i 

naturmaterial och tål ett större inslag av mörkare färger. (f1) Taken ger 

möjlighet till gemensamma takterrasser. 

Gårdsmiljön i Stråkets kvarter 

På bebyggelsens södersida etableras privata uteplatser i anslutning till 

bostäderna i markplan, samt en mindre gemensam sittplats för dem som bor i 

byggnaden. Utöver det utgör Parkstråket utemiljö för boende i Kv. Parkstråket. 

För att uppnå avskildhet är uteplatserna upphöjda och rumsligt avgränsade mot 

Parkstråket med en vegetationsyta. 

Parkstråket gestaltas som en semioffentlig grön närpark med ytor för samvaro, 

lek och spontanidrott. Omkring och över Regattagatan gestaltas Parkstråket 

som torgyta med ytterligare högre grad av publik karaktär. Torget gestaltas 

som en hårdgjord yta av hög kvalitet, gärna av natursten och med inslag av väl 

gestaltad vegetation. Angöringstrafik till gårdarna vid Kv. Ekarna och Kv. 

Terrasserna är tillåtet på definierade stråk. I övrigt är Parkstråket avsett för 

gångtrafikanter och cykel i låg hastighet. Materialval, bredd på rörelseytor och 

en vindlande dragning ska kommunicera att stråket är utformat på de gåendes 

villkor. Parkstråkets karaktär ska vara grönt och lummigt, med utrymme för 

större träd och rumsbildande planteringsytor. Val av växtmaterial ska förstärka 

den omgivande naturens karaktär, främja artrikedom och inkludera inhemska 

arter. Andelen hårdgjorda ytor ska minimeras, och en stor andel av Parkstråket 

ska ha permeabla ytor, t ex vegetationsytor, gräs och grus/stenmjöl för att bidra 

till dagvattenhantering. Markbeläggningen ska vara välarbetad och av hög 

kvalitet. Friser som avgränsning mellan olika ytor samt murar och trappor 

utformas med fördel i natursten. 

Särskilt boende 

Det finns behov av gruppboende i området. För att tillgodose detta möjliggör 

planen gruppboende i planområdets nordöstra hörn (BD).  

Kulturmiljö 

Västerås har under 1900-talet varit präglad av flyget och militär verksamhet. 

Flygflottiljen grundades 1926 och då etablerades centrala flygverkstaden vid 

Regattagatan i anslutning till Mälarens strand. Byggnaderna uppfördes i hög 

kvalité i material och arkitektur. Området har en blandad karaktär som präglas 

av den ursprungliga verkstadsbebyggelsen vilken uppfördes 1926-27 i 

tidstypisk 1920-tals klassicism. Dessa byggnader har ljust slätputsade fasader, 

flacka sadeltak av svart plåt och markerade gavlar med pilastrar och 

lunettfönster. Fönstren har stora spröjsade fönsteröppningar för att få in så 

mycket dagsljus till de före detta verkstadslokalerna som möjligt. Dessa 

byggnader är idag fortfarande välbevarade och utgör själva stommen i 

området. Dessa byggnader kommer att bevaras och volymer, takmaterialer och 

färgsättning skyddas (k). Byggnaderna skyddas även med rivningsförbud. (r) 

Förutom byggnaderna i området som vittnar om den militära flyghistorien är 

gatunamn och även den ramp som går ner i vattnet från Regattagatan spår av 

den äldre historian.  

I det nu aktuella förslaget att exploatera området kring Regattagatan finns 

skyddsföreskrifter för de byggnader som berättar om områdets historia och som 
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är kulturhistoriskt värdefulla De byggnader som i gällande detaljplan är 

skyddade med q- märkning fortsatt ska vara det DP 1221 (q- Värdefull miljö, 

ändring av byggnad får inte förvanska dess karaktär.) 

 
q- bestämmelser i gällande detaljplan 

Fornlämningar 

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet.  

Tillgänglighet 

Marken inom södra delen av planområdet har en markant höjdskillnad mellan 

Ankargatan och Parkstråket. I den här delen av området utformas bebyggelsen 

(Kv. Terrasserna och Kv. Ekarna) så att den tar upp höjdskillnaden. Tillgänglig 

parkering planeras i underliggande garage och möjliggör korta avstånd från 

fordon till entré. Angöring sker via gårdarna. Längs kvartersgatorna 

tillkommer kantstensparkering som gör att angöring är möjlig till entréerna.  

Trygghet 

Tillkomsten av bebyggelse och tydligare utformade gaturum förbättrar 

orienterbarheten inom området. Genom att både ha bostäder och kontor i 

området ökar den upplevda tryggheten då platsen befolkas under större del av 

dygnet än det gör idag.  

Tillgängligheten och trafiksäkerheten i cykelnätet ökar i samband med 

planförslaget, då det mest gena stråket Regattagatan, går från att helt sakna 

banor för cykeltrafik till att få en dubbelriktad separerad bana. Planförslaget 

innebär också att tillgången till kollektivtrafik ökar om ny bussförbindelse 

etableras på Regattagatan. På kvartersgatorna kommer biltrafik vara begränsad 

och gatorna utformas med en intim skala och med gång-och cykeltrafikanter i 

fokus, vilket bedöms öka tryggheten inom planområdet.  

Mark och vatten 

Naturmiljö 

Planområdet har utblick över Mälaren och omges av flera värdefulla grön- och 

parkområden. Mälarparken i nordväst är utpekad som ett område av regional 

betydelse för natur, friluftsliv och rekreation (enligt Naturvårdsplan för 

Västmanlands län 2015). Söder om planområdet finns rekreativa gång- och 

cykelstråk och närparker längs med Öster Mälarstrand och vid Framnäsbadet. 

Planförslagets struktur bygger på att leda omgivande grönstrukturer genom 

planområdet och förstärka rörelsestråken. 

 Inom planområdet finns värdefull befintlig naturmark, bestående av 

hällmarkstallskog i södra och sydöstra delen och av blandskog i västra och 

nordvästra delen av området (källa naturvärdesinventeringen). Planområdet 

ligger inom kärnområden /viktiga områden för nätverk av tall- och ädellövskog 

(källa Calluna 2018). Bebyggelse anläggs så att en stor andel av befintlig 
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naturmark och träd bevaras, däribland en stor andel utpekade naturvärdesträd. 

(Ändrad lovplikt, lov med villkor, fällning av träd över 35cm i 

brösthöjdsdiametern kräver marklov. Borttaget träd ska ersättas i 

närområdet.) Inom planförslaget etableras två gröna stråk i nord-sydlig 

riktning. Det ena går genom befintlig naturmark i områdets östra del genom 

Kv. Terrasserna ner mot Tegelvägen, den andra i områdets västra del mellan 

bostadskvarteren i Kv. Ekarna. 

 

Planområdet är cirka 9,6 hektar stort men idag utgörs drygt till hälften av 

bebyggd eller hårdgjord mark. Det är endast lite drygt 4 hektar som utgörs av 

grönområden. Den östra och sydöstra delen av området domineras av 

hällmarkstallskog med ett fältskikt bestående av främst blåbär, lingon och 

ljung, och där inslaget av grova och/eller gamla tallar är stort. I söder finns 

förekomst av flertalet naturvårdsarter knutna till gamla tallar. Det förekommer 

även en del grövre ekar. I nordväst består grönområdena istället till stor del av 

plan mark och karaktären av blandskog dominerar, med ett rikt inslag av 

bärande buskar och träd samt ett fältskikt som utgörs av triviala gräsarter och 

mossor. Den nordvästra delen av inventeringsområdet utgör dessutom 

ytterkanten av ett större blandskogsområde som sträcker sig i nordvästlig 

riktning och utgör del av den så kallade Mälarparken. De områden som inte 

uppnått någon naturvärdesklass utgörs till stor del av hårdgjorda ytor, klippta 

gräsytor eller byggnader. Den centrala placeringen med såväl industri- och 

kontorsverksamhet som skolverksamhet, gör att de grönområden som finns, 

nyttjas ganska omfattande av verksamma och boende i närområdet.  

Samhällsfastigheter 

Allmänt 

Generellt är utgångspunkten att samtliga stadsdelar inom Västerås stad ska 

sörja för sitt eget behov av samhällsfastigheter. Dock kan förtätningar vara av 

sådan karaktär och storlek så det fullständiga behovet för området inte kan 

rymmas inom detaljplanens avgränsning. Detaljplan för Regattan kommer att 

vara ett område som inte fullt och helt kommer kunna tillgodose sitt behov 

självständigt utan kommer behöva nyttja intilliggande områdens 

samhällsfastigheter.  

Förskola  

I detaljplanen planeras för 180 förskoleplatser, vilket bedöms att vara 

tillräckligt för områdets framtida befolkning. Eventuell överkapacitet är ett 

välkommet tillskott i stadsdelen Öster Mälarstrand som, totalt sett, har behov 

av ytterligare förskoleplatser. Förskoleplatserna planeras att förläggas i två 

förskolor, varav den större (6 avdelningar) avses att drivas i kommunal regi 

och den mindre (4 avdelningar) drivas av en fristående aktör. (S1 ) 

De båda förskolorna ska klara Västerås stads krav på utemiljö.  
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Skola och övriga utbildningslokaler 

Fristående aktören Waldorfskolan bedriver idag förskola med cirka 40 barn 

och grundskola F-9 med ca 120 elever i detaljplaneområdet. (S2) I dagsläget 

finns inte tillräckligt med elevplatser för grundskolan (inkl särskola) i de östra 

delarna av Västerås tätort inom överskådlig framtid, då skolorna i området är 

nära sitt kapacitetstak. För att Regattan detaljplan ska bli attraktiv för mål-

gruppen behöver fler grundskoleplatser tillskapas i närområdet, dock planeras 

inte dessa att förläggas i Regattans detaljplaneområde. Behov av elevplatser på 

gymnasiet (inklusive särskola), vuxenutbildning och arbetsmarknadsverksam-

heter tillgodoses utanför denna detaljplan.    

Idrottslokaler  

Behov av idrottshallar och idrottsplaner tillgodoses i kringliggande stadsdelar.  

Ett flertal spontanaktivitetsytor ryms inom detaljplanen och dessa gestaltas och 

utformas för att skapa tydliga målpunkter och bör knyta an till Mälarparken 

och Mälarpromenaden i kringliggande områden. Öst-västligt parkstråket 

(Drönarstråket) utformas som en närpark med ytor för samvaro, lek och 

spontanidrott i kombination med mycket grönska. Parkstråket är beläget på 

kvartersmark, men ska ha en för allmänheten inbjudande karaktär. 

Kultur-, och fritid- och  lokaler för förebyggande verksamheter 

Behov tillgodoses i kringliggande stadsdelar och/eller i förskola. Vid upp-

förande av förskola, skola eller annan byggnad för samhällsservice skapas 

möjlighet att samnyttja lokaler för aktiviteter/möten som civilsamhället eller 

staden vill genomföra.  

 

 

 

 

Vård och omsorgslokaler 

I detaljplanen ryms en fristående LSS-gruppbostad (6 lägenheter). Denna 

placeras och utformas så en viss privat och skyddad känsla uppnås, då boendet 

många gånger har en känslig målgrupp. Servicebostäder och trygghetsboende 

kan inrymmas i det ordinarie bostadsutbudet. Behov av äldreboende och 

lokaler för daglig verksamhet tillgodoses i kringliggande stadsdelar. 

Detaljplanen bedöms ej som lämplig för specialbostäder som innefattas av 

socialtjänstlagen, till exempel SOL- och HVB-hem, då detaljplanen är relativt 

tät och centralt belägen.       

Torg 

En ny torgytan ska bildas vid korsning Regattagatan och Drönarstråket, med 

Klövern som enskilt huvudmann.  

Geotekniska förhållanden 

De naturliga jordarterna inom Regattanområdet utgörs övervägande av lera och 

sandig morän (SGU, 2019). Leran underlagras av morän och berg. 

Vattenområden, dagvatten och översvämning 

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 

rekommenderade åtgärder i dagvattenutredningen för rening av vägdagvatten 

genomförs. Bedömningen att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten 

kommer att kunna följas baseras på att:  

• Inga verksamheter som kan påverka yt- och grundvattnen negativt 

planeras inom området. 

• Dagvattenmängden bedöms i och med planens genomförande öka men 

då hållbara åtgärder vidtas i överensstämmelse med Västerås stads 

policy och handlingsplan för dagvatten för att minimera ökade flöden 

bedöms ökningen efter genomförandet av planen inte bli nämnvärd. 
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• Det kommer att finnas anläggningar med tillräcklig kapacitet för 

rening och fördröjning av dagvatten från tillkommande bebyggelse. 

• Inga betydande morfologiska ingrepp som t ex grävning och muddring 

i vatten ska ske (vattenverksamhet). 

Både före och efter exploatering överstiger flera av värdena angivna riktvärden 

för Mälaren. I området finns gator och parkeringar som generellt har höga 

föroreningskoncentrationer. Vilket gör att dagvattnet ifrån området behöver 

renas. Ur dagvattenkvalitetsperspektiv är det också viktigt att studera 

föroreningsmängder som når recipienten på årsbasis, då vissa föroreningar kan 

leda till kroniska effekter i miljön och därmed försämra miljökvalitetsnormer 

(vilket inte får ske enligt vattendirektivet) för recipienten. Man kan till exempel 

genom att anlägga permeabel beläggning istället för asfalt. På så sätt minskas 

andelen hårdgjorda ytor och större del vatten tillåts infiltrera i marken.  

 

För transport av dagvatten inom området föreslås diken och öppna rännor.  

Garaget föreslås utformas utan avlopp för dagvatten. Vattnet tillåts istället 

dunsta bort. Föroreningarna fångas upp under städning av garaget. Ska garaget 

ha avlopp för dagvatten är det nödvändigt att installera oljeavskiljare. 

Infrastruktur 

Gång-, cykel- och biltrafik 

Gatorna i och runt området utgörs av Regattagatan, Ankargatan, Tegelvägen 

och Björnövägen. Den skyltade hastigheten i området är 30 km/h. På 

Björnövägen är den skyltade hastigheten 50km/h. Regattagatan ansluter till 

Björnövägen, vilket är huvudstråket in till centrala Västerås. Björnövägen är 

utpekad som omledningsväg om en händelse inträffar på E18 som kräver att 

trafiken leds om. Området har via Österleden en god koppling till E18 samt 

Hälla handelsområde och Västerås flygplats. Regattagatan fungerar som 

anslutning till bostäder längs Ankargatan och vattnet. 
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Illustration Regattagatan 

I planförslaget utformas Regattagatan som områdets huvudaxel med ett 

stadsmässigt och omhändertaget uttryck. Planförslaget etablerar kvartersgator 

med blandtrafik. Kvartersgatorna utformas med närliggande Bogvägen som 

förebild, och den intima skalan inbjuder till låga fordonshastigheter. I 

planförslaget smalnas Tegelvägen av och förses med en ensidig träd- och 

parkeringszon på den norra sidan av körbanan. 
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Parkering och angöring 

Planförslaget eftersträvar ett lågt antal parkeringsplatser för bil, och därför har 

möjligheten till flexibla parkeringstal tillämpats. Möjlighet till bilparkering 

finns i fyra parkeringsgarage kompletterat med två markparkeringar och 

längsgående parkering på kvartersgatorna. Därutöver finns möjlighet till 

ytterligare ett parkeringsgarage i planens norra del, som enligt planerna endast 

byggs om åtgärder för att uppnå flexibla parkeringstal parkeringsplatser inte 

kan genomföras. Enligt planförslaget förläggs ca 35 % av cykelparkeringen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

som markparkering. Resterande cykelparkering etableras i garage och lokaler i 

entréplan. 

Angöring för sopbil sker längs med Regattagatan, Ankargatan, Tegelvägen, 

kvartersgatorna samt på östra delen av Parkstråket (för de norra delarna av Kv. 

Terrasserna). 
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Kollektivtrafik 

Området har god tillgänglighet till kollektivtrafik och Västerås centrum. 

Stadsbusslinje 2 mellan Centralen och Björnön passerar strax norr om området 

längs med Björnövägen. Närmaste hållplats för planområdet är ”Vinggatan” 

som ligger på Björnövägen, med ett gångavstånd till planområdet på mellan 

250 och 550 meter. Busslinjens tidtabell är taktfast med tiominuterstrafik på 

vardagar. Restiden in till centrala Västerås är cirka 10 minuter. Planförslaget 

möjliggör Regattagatan som framtida bussgata med centralt placerade 

hållplatslägen i närhet till Drönartorget på parkstråket, Drönarstråket.  

Avfallshantering 

Avfall ska hanteras enligt Västerås stads lokala renhållningsordning och de 

rekommendationer som anges i Avfall Sveriges ”Handbok för 

avfallsutrymmen”. Avfall sorteras i exempelvis miljöbod, bottentömmande 

behållare eller motsvarande, som utöver rest- och bioavfall även inrymmer 

utsortering av förpackningsmaterial, glas och tidningar. Framkomligheten och 

angöringsplatser behöver säkerställas för sophämtningsfordon. 

Kommunalförbundet VafabMiljö ska kontaktas i bygglovs/projekteringsskedet 

för att säkerställa att avfallshanteringen uppfyller gällande normer för 

arbetsmiljö och transportvägar etc.  

Teknisk försörjning 

Planens utförande medför behov av två nya transformatorstationer inom 

planområdet (E, tekniska anläggningar).  

Risker och störningar 

Trafikbuller 

Merparten av bostadshusen innehåller högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid 

fasad utan åtgärder. Tre bostadshus med fasader mot Regattagatan får över 60 

dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad för ett fåtal våningsplan. För dessa 

bostadshus krävs lägenheter med lämplig genomgående planlösning med 

hälften av bostadsrummen mot bullerdämpad sida, eller mindre lägenheter som 

är högst 35 kvm. (m2) Detta kan också lösas igenom andra 

bullerskyddsåtgärder som till exempel bullerskyddande balkonger. Bostäder i 

samtliga kvarter har möjlighet till gemensamma uteplatser på gård där gällande 

riktvärden innehålls. En skolgård innehåller riktvärden utan åtgärder. Den 

andra skolgården, i planområdets norra del, får över 50 dBA ekvivalent och 70 

dBA maximal ljudnivå på cirka 10-20% av skolgården, med 2,5 m höga 

bullerskyddsskärmar kan hela skolgården klara riktvärden.(m1) Alternativt kan 

detta lösas igenom placering av byggnadsvolymen.  

 

Ekvivalent ljudnivå vid fasad 
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Ekvivalent ljudnivå vid fasad 

 

Luftföroreningar 

Genomförandet av planen bedöms inte medföra att gällande 

miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids. Genomförandet av planen bör 

inte medföra att de gränsvärden som satts i Västerås handlingsplan för 

utomhusluft (antagen 2013) överskrids. 

Skred och ras 

Enligt geoteknisk undersökning bedöms jorden inom området utgöras 

huvudsakligen av friktionsjord. Jorddjupet bedöms som små och berg i dagen 

förekommer inom stora delar av området. Stabiliteten bedöms som 

tillfredställande för aktuella jordlager och topografi. 

Förorenad mark 

På grund av markföroreningar i delar av planområdet är startbeskedet villkorat. 

Startbesked får inte ges för nybyggnad eller väsentlig ändring av byggnads 

användning förrän föroreningsskada i mark, vatten, grundvatten, byggnad eller 

anläggning har avhjälpts eller byggnadstekniska lösningar som säkerställer 

skydd mot föroreningsskadan har kommit till stånd.  

Radon 

Jorden i området klassificeras som normalradonmark och grundläggning ska 

utföras radonskyddat. 

Olycksrisker 

Inga olycksrisker  

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.  
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Förutsättningar för räddningsingripanden  
Framkörningstider:  
Planen föreslår bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus högre än fyra 
våningar, förskolor, centrumverksamhet och kontor. Räddningsstyrkans 
framkörningstid får inte enligt aktuellt kommunalt handlingsprogram för 
räddningstjänst överskrida 8 minuter. Fastställd tidsram överskrids inte.  
 
Brandvattenförsörjning:  
Planområdet skall enligt aktuellt handlingsprogram brandvattenförsörjas från 

brandpostnät med minsta kapacitet 1200 l/min enligt rekommenderade 

avstånd nedan.  Rekommenderat maximalt avstånd från sämst belägna 

uppställningsplats för räddningsfordon till brandpost är 75 meter, vilket 

medför ett maximalt inbördes avstånd mellan brandposter på 150 meter. 

Därefter skall avstånd från uppställningsplats för fordon till angreppspunkt vid 

byggnad enligt BBR1 inte överstiga 50 meter.  
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Genomförandebeskrivning 

Organisationsfrågor 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.  

Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i 

enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl 

föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla, 

men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägare har rätt till 

ersättning. 

Huvudmannaskap 

Västerås stad är huvudman för allmän platsmark inom området. 

Ansvarsfördelning för genomförande 

Kommunen ansvarar för genomförande av åtgärder inom allmän plats. 

Enskilda fastighetsägare ansvarar för planens genomförande inom 

kvartersmark. 

Avtal 

Västerås stad och Klövern har tecknat ett avtal som klargör för hur 

genomförandet av detaljplanen ska gå till. Ett exploateringsavtal som reglerar 

ekonomi och genomförande av åtgärder på allmän plats som orsakas av denna 

detaljplan ska tecknas mellan Västerås stad och exploatören innan detaljplanen 

antas.  

Namnfrågor 

Planen medför tre nya lokalgator som föreslås ta namnen: Drönarstråket, 

Sjöflygsgatan och Flygbåtsgatan. Planen även medför ett nytt torg som föreslås 

ta namnet Drönartorget.  

 

Fastighetsbildning 
Detaljplanen medger att fastighetsbildning kan genomföras för i planen 

angivna ändamål. Fastighetsreglering behöver genomföras mellan Västerås 

stad och enskilda fastighetsägare för att anpassa fastigheter till allmän plats 

respektive kvartersmark. Inom kvartersmark kan ytterligare uppdelning av 

fastigheter ske genom avstyckning. Västerås stad eller fastighetsägare ansöker 

om förrättning hos lantmäterimyndigheten.  

Ledningsrätter 

Allmänna ledningar inom kvartersmark inom planområdet bör säkerställas 

genom ledningsrätt inom utlagda markreservat för underjordiska ledningar. 

Inom planområdet finns en befintlig ledningsrätt avseende fjärrvärme (1980K-
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2013/85.2) som behöver ändras genom omprövning. Ledningsägaren ansöker 

om ledningsrätt hos lantmäterimyndigheten.  

Gemensamhetsanläggningar och samfälligheter 

För det fallet att kvartersmark indelas i flera fastigheter kan det bli aktuellt att 

inrätta gemensamhetsanläggningar för att tillgodose fastigheternas gemen-

samma behov av till exempel kommunikationsytor, parkering, gemensam gård, 

grönytor, ledningar med mera. Vid en anläggningsförrättning bestäms 

gemensamhetsanläggningens omfattning, deltagande fastigheter samt andelstal 

för drift och utförande med mera. Ansökan om inrättande av gemensamhets-

anläggning görs av fastighetsägaren till lantmäterimyndigheten. Det kan bli 

aktuellt med ersättning för fastighetsägare vid inträde i gemensamhets-

anläggningarna. För att förvalta de gemensamhetsanläggningar som inrättas, 

kan samfällighetsförening bildas enligt reglerna i lag om förvaltning av sam-

fälligheter. 

Konsekvenser för fastighetsägare och andra berörda 

Planförslaget medför att fastighetsbildning kan genomföras för befintliga 

fastigheter inom planområdet. Delar av enskilt ägda fastigheter, Kryssen 3 och 

Regattan 46, kan överföras till fastighet som ägs av Västerås Stad, Västerås 

1:128. Del av Västerås 1:128 kan överföras till enskilt ägd fastighet Kryssen 3 

och Regattan 46. Fastigheter kan nybildas för planenliga ändamål såsom 

bostäder, skola, förskola, handel, centrum, kontor, parkering samt tekniska 

anläggningar. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Servitut 

Inga befintliga servitut finns inom planområdet. 

Gångväg/parkstråk som ska vara tillgängliga för allmän gångtrafik, föreslås på 

kvartersmark inom i detaljplanen anvisat x-område. Dessa skall säkerställas 

genom bildande av servitut och Västerås stad skall ansvara för drift och 

underhåll 

Tekniska frågor 
Projektering av ledningar för vatten, avlopp, fjärrvärme, samt kablar för el och 

kommunikation ska ske i samråd mellan fastighetsägare, Teknik‐ och 

fastighetsförvaltningen och Mälarenergi AB. Alla anläggningar och ledningar 

inom kvartersmark ska anläggas enligt vedertagen kommunal standard. 

Trafik, gator, gång- och cykelvägar 

Exploatören ansvarar för utbyggnad av gator, gång- och cykelvägar inom 

kvartersmark. Västerås stad ansvarar för utbyggnad av gator, gång- och 

cykelvägar på allmän platsmark. Exploatören bekostar all utbyggnad av gator, 

gång- och cykelvägar inom planområdet. Dessa kostnader regleras i 

exploateringsavtalet.  

Parkering 

Gällande cykel- och bilparkering i området ska dokumentet ”Riktlinjer för 

parkering i Västerås” tillämpas. Det innebär bland annat följande: 

• Fastighetsägaren är skyldig att se till att ordna parkeringsplatser, både 

för cyklar, bilar och andra motorfordon. Fastighetsägaren kan inte 

undgå skyldigheten att ordna parkering för att ytor saknas på den egna 

tomten.  

• Området ligger i zon 4, vilket exempelvis för flerbostadshus innebär 

ett grundtal på 31 cykelparkeringsplatser och 11 bilparkeringsplatser 

per 1000 kvm BTA (eller 2,1 cykelparkeringsplatser och 0,75 

bilparkeringsplatser per genomsnittlig lägenhet). Med reduktion för 

Mobility Management-åtgärder kan man sänka p-talet ytterligare.  

 

• I broschyren ”Den perfekta cykelparkeringen” (som är ett komplement 

till riktlinjerna) beskriver Västerås stad hur en cykelparkering bör 

utformas med tanke på trygghet, säkerhet, tillgänglighet, skötsel och 

gestaltning. 

• Hänsyn ska tas till olika typer av cyklar och de särskilda behoven av 

yta som dessa har. Tio procent av platserna ska avsättas för cyklar 

som tar upp större plats, som lådcyklar, cykelkärror etcetera. 
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• Den största delen av bostädernas behov av cykelparkeringar bör 

ordnas inomhus för att parkeringsbehovet inte enbart ska lösas på 

bostadsgårdar och därmed stå i konflikt med friytor för lek och 

rekreation. Med tvåvåningsställ kan fler cyklar placeras utomhus. 

Resterande platser ordnas i cykelrum i bostädernas bottenplan.   

 

• Parkeringstalen anger den förväntade efterfrågan på parkering för bil 

och cykel i Västerås. Kraven på mängden parkeringsplatser för bil kan 

sänkas om förutsättningar skapas för ett hållbart resande. I dessa fall 

tillämpas flexibla parkeringstal. Det innebär att de framräknade 

parkeringstalen sänks utifrån ett antal faktorer som påverkar 

efterfrågan på bilparkering. Flexibla parkeringstal har flera fördelar. 

Genom att sänka kraven på antal bilparkeringsplatser kan kostnaden 

för nybyggnation hållas nere. Genom att fastighetsägare uppmuntras 

till att vidta Mobility Management-åtgärder skapas förutsättningar för 

ett hållbart resande. Riktlinjerna för parkering innehåller ett 

räkneexempel som visar hur parkeringstalet för bil kan sänkas med 

nästan 40 procent genom att fastighetsägaren medvetet arbetar för att 

främja hållbara transporter. 

• Minst 5 % av antalet bilparkeringsplatser ska iordningställas för 

personer med rörelsenedsättning och dessa ska ligga max 25 m från 

målpunkt. 

För komplett och mer detaljerad information hänvisas till riktlinjerna i sin 

helhet. 

Teknisk försörjning 

Vatten- och avloppsledningar, elledningar, fjärrvärme, tele, bredband finns 

framdraget till planområdet. Tillgången till elektrisk effekt i området kan vara 

begränsat och nätförstärkningar kan komma att behövas i framtiden. 

Fjärrvärme finns i aktuell DP och ska beaktas, flytt av fjärrvärmeledningar 

bekostas av exploatören samt att Mälarenergi ska kontaktas i tidigt skede för 

att utreda möjlig flytt av ledningar. Närmast byggnation till ledning är minst 2 

meter åt vardera håll. Kapacitet för kommande exploatering finns i fjärr-

värmeledningarna och förutsättningarna är goda för att ansluta kommande 

exploatering för en hållbar stadsdel.   

Anmälan och tillstånd 

Fornlämningar 

Exploatören ansvarar för anmälan till länsstyrelsen enligt 2 kap. 10 § 

kulturmiljölagen om fornlämningen berörs av exploaterings- eller markarbeten. 

Biotopskydd 

Inom inventeringsområdet eller dess buffertzon på 100 meter finns ingen 

skyddad natur. (Calluna, 2018) 

Förorenad mark 

Om markföroreningar påträffas ska Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i 

Västerås stad kontaktas. Innan schaktning, saneringsarbete eller andra åtgärder 

startas i ett förorenat område måste en skriftlig anmälan göras i god tid till 

miljö- och konsumentnämnden. 

Villkor för startbesked, PBL 4 kap. 14 § 1 st 1 p. Startbesked får inte ges för 

nybyggnad eller väsentlig ändring av byggnads användning förrän 

föroreningsskada i mark, vatten, grundvatten, byggnad eller anläggning har 

avhjälpts eller byggnadstekniska lösningar som säkerställer skydd mot 

föroreningsskadan har kommit till stånd.  

Ekonomiska frågor 

Kostnader 

Kostnader för genomförandet av planen, exempelvis lantmäteriförrättning, 

väganslutning eller andra åtgärder, bekostas av exploatören. 

Avgifter 

Planavgift tas ut i samband med beviljande bygglov. 
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Konsekvenser 

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer syftar till att skydda människors miljö och hälsa. Planens 

genomförande bedöms inte medföra negativ påverkan på gällande 

miljökvalitetsnormer för utomhusluft (SFS 2010:477); vattenförekomster (SFS 

2004:660); kemiska föreningar i fisk och musselvatten (SFS 2001:554); eller 

omgivningsbuller (SFS 2004:675). 

Planens eventuella påverkan på vattenförekomst beskrivs i 

miljökonsekvensbeskrivningen/under rubriken Mark och vatten> Dagvatten 

och översvämning.  

Social konsekvensanalys 
I Social konsekvensanalys redovisas sociala planförslagets genomförande. 

Nedan är en sammanfattning av analysen.  

Samlad bedömning 

Planförslaget skapar en tydligare struktur med ökad rumslig integration, ökad 

trafiksäkerhet, höjd prioritet för gående och cyklister samt möjlighet till 

förbättrad tillgång till kollektivtrafik. Den nya bebyggelsen som flyttas 

närmare gatan förbättrar orienterbarheten till och inom området, även om 

Björnövägen fortsatt utgör en barriär norr om planområdet. Den nya 

bebyggelsen och den möjliga hållplatsen för busstrafik kan innebära en ökad 

genomströmning av människor i samt till och från området.  

Förträdgårdarna får en tydlig utformning med funktioner för de boende, 

samtidigt som flera av bostadsgårdarna kommer att sakna tydliga gränser mellan 

privat och offentligt. Detta kan innebära minskad användning av gårdsmiljöerna, 

och att gränser förs upp i efterhand av kommande bostadsrättsföreningar.  

 

 

Vardagsliv  

Då stadsdelen till stor del består av villabebyggelse och radhus ökar 

planförslaget variationen av bostadstyper och bostadsstorlekar. Majoriteten av 

bostäderna planeras som bostadsrätter och det förstärker snedfördelningen av 

hyresrätter mellan de olika stadsdelarna i Västerås.  

Tillgången till förskola, skola, vårdlokaler och lokal service är godtagbar 

förutsatt att det finns plats på närliggande skolverksamheter. Om Waldorfskolan, 

som finns på platsen idag, stannar kvar i området uppnår planen stadens mål om 

max 400 meter till skolverksamhet. Hamreskolan och Östermälarstrands skolan 

finns också i närheten.  

Mötesplatser 

 
Inom analysområdet finns den uppskattade Mälarparken och området ligger 

attraktivt sett till närheten till vatten, grönska, rekreativa strandpromenader och 

idrottsplatser. Andelen friyta inom analysområdet är god. 

De befintliga ateljélokalerna bevaras, vilka ligger i kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader. Det möjliggör för aktiva konstnärer att fortsatt vara verksamma på 

platsen. Verksamheterna skapar idag kulturella mötesplatser som bidrar till 

områdets identitet. 

Planförslaget ökar tillgängligheten till torgyta, både för närboende och boende 

inom Hamre-Talltorp, och skapar både en samlingsplats och en möjlig flexibel 

yta för tillfälliga evenemang. Fastighetsägaren tillför närlekplatser, 

spontanidrott och ett programmerat parkstråk, men avståndet från majoriteten 

av bostäderna till kommunala områdeslekplatser överskrider stadens riktlinjer 

om max 300 meter. 
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Förutsättningar 

Tidigare ställningstaganden 

Riksintressen 

Detaljplanen ligger inte inom område som utgör riksintresse. 

Översiktliga planer 

Överenstämmelse med Västerås Översiktsplan 2026 (revidering antagen 2017). 

Detaljplaner, fastighetsplaner och områdesbestämmelser 

Detaljplan dp 1221 J gäller för planområdet.  

Bedömning av miljöpåverkan 

Byggnadsnämnden har i beslut 2017-11-03 tagit ställning till att detaljplanen 

inte ger en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 3§ miljöbalken. 

En miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har därför 

inte upprättats i enlighet med 4 kap. 34 § plan- och bygglagen. Samråd om 

behovsbedömning har skett med Länsstyrelsen som delar kommunens 

bedömning. 

Platsanalys 
Planområdet slutar nedåt, söderut mot Mälaren. De ytor som är naturmark 

består av tallskog, lövskog och berg i dagen. Flera av dessa miljöer är bevarads 

värda. På planområdet finns flera industrilokaler, några av dem har 

kulturhistoriska värden och är tänkta att bevaras. Lokalerna används till 

verksamheter, affärer, ateljéer och skola. Regattagatan skär planområdet i 

nord/sydlig riktning. I söder och öster om planområdet går Ankargatan och 

Tegelvägen. Norr om planområdet finns matvaruhandel och bostäder i 5 

våningar, i öster rad- och kedjehus i 2 våningar, i söder och väster 

flerbostadshus i 4 våningar.  

Bebyggelse 
Planområdet består av industrier, verksamheter och en skola samt tillhörande 

parkering på marknivå.  

Särskilt boende 

Det finns stort behov av ett gruppboende inom området som idag inte 

tillgodoses. 

Kulturmiljö 

 

Gällande detaljplan dp 1221 

I gällande detaljplan dp 1221 förses två hus (rödmarkerade) med q-

bestämmelser. Dessa hus anses vara värdefulla miljöer, sin karaktär får ej 

förvanskas, enligt gällande q- bestämmelsen.  
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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. 

Skyddsrum 

Det finns minst sju skyddsrum inom 300 meters avstånd planområdet.  

Mark och vatten 

Naturmiljö 

Planområdet är cirka 9,6 hektar stort men utgörs drygt till hälften av bebyggd 

eller hårdgjord mark. Det är endast lite drygt 4 hektar som utgörs av 

grönområden. Den östra och sydöstra delen av området domineras av 

hällmarkstallskog med ett fältskikt bestående av främst blåbär, lingon och 

ljung, och där inslaget av grova och/eller gamla tallar är stort. I söder finns 

förekomst av flertalet naturvårdsarter knutna till gamla tallar. Det förekommer 

även en del grövre ekar. I nordväst består grönområdena istället till stor del av 

plan mark och karaktären av blandskog dominerar, med ett rikt inslag av bärande 

buskar och träd samt ett fältskikt som utgörs av triviala gräsarter och mossor. 

Den nordvästra delen av inventeringsområdet utgör dessutom ytterkanten av ett 

större blandskogsområde som sträcker sig i nordvästlig riktning och utgör del av 

den så kallade Mälarparken. De områden som inte uppnått någon 

naturvärdesklass utgörs till stor del av hårdgjorda ytor, klippta gräsytor eller 

byggnader. Den centrala placeringen med såväl industri- och kontorsverksamhet 

som skolverksamhet, gör att de grönområden som finns, nyttjas ganska 

omfattande av verksamma och boende i närområdet. 

 

Invasiva främmande arter som etablerar sig i naturen riskerar att ta över och slå 

ut de inhemska arterna och på så sätt hota den biologiska mångfalden. Då 

Regattan planeras delvis i naturmark finns det anledning att ha detta i åtanke 

under planering, byggtid och drift. Nedan finns åtgärder listade som behöver 

beaktas.  

• Inventering av invasiva främmande arter på platsen bör föregå 

exploatering. 

• Massor från platser där det finns invasiva främmande arter bör i 

möjligaste mån inte flyttas alls. 

• Extra försiktighet med parkslide och blomsterlupiner, som är mycket 

svåra att bli av med. 

• Maskiner och utrustning bör rengöras före och efter en exploatering, 

och så lite som möjligt flyttas mellan olika områden. 

 

För att minska risken för spridning av invasiva främmande arter bör 

detaljplanens utformning uppmuntra till säker avfallshantering. Tomter som 

angränsar mot naturmark lockar till att dumpa trädgårdsavfall där, vilket utgör 

en stor risk för spridning av invasiva främmande arter. 

Park och lek 

Planområdet gränsar till mycket värdefulla gröna områden i norr 

(Mälarparken.) Planområdets sydöstra hörn gränser till ett värdefullt 

grönområde som även ger tillgång till Mälaren.  

Längs planområdets östra gräns finns det en större sammanhängande 

grönstruktur som skymmer befintliga bostadsbebyggelsen 

(Samfällighetsförening Mastvägen 46). De grönytor som finns i området består 

av skogspartier så som små gräsmattor och buskage.  

Det finns inga offentliga lekplatser inom planområdet. 

Idrott och rekreation 

Det finns inga offentliga idrottsplatser inom planområdet.  

Tillgänglighet 

Området och framför allt Regattagatan beskrivs idag som en genomfart eller 

passage för att komma ner mot Mälaren. Området har en hög andel tung trafik 

som passerar till följd av de aktiva industrierna på platsen. Trottoar för gående 

saknas på vissa delsträckor. Idag sker cykling inom planområdet i blandtrafik 

eller på delade gång- och cykelbanor, då separerade cykelbanor saknas.  
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Trygghet 

Planområdet, som idag saknar bostäder, upplevs som relativt öde kvällstid, då 

verksamheterna främst befolkar platsen under dagtid. Den nya bebyggelsen 

och den möjliga hållplatsen för busstrafik kan innebära en ökad 

genomströmning av människor i samt till och från området. Bostäderna 

kommer också att bidra till en ökad social övervakning.  

Geotekniska förhållanden 

Enligt SGU (Sveriges geologiska undersökning) består berggrunden av 

Granodiorit-granit medan jordarten varierar mellan glacial lera och sandig 

morän. 

Vattenområden, dagvatten och översvämning 

Dagvatten och översvämningsrisk undersöks genom en dagvattenutredning på 

planförslaget. Läs sammanfattning av utredning under rubriken Planförslag > 

Dagvatten och översvämning. 

Infrastruktur 

Gång-, cykel- och biltrafik 

Enligt stadens karportalen, gång- och cykelväg finns på norra delen 

Ankargatan. Gång- och cykelväg utgör även planens östra och norra gränser, 

mot Mälarparken . Den fortsätter vidare mot Björnövägen längre norrut.  

Biltrafiken består av främst lokaltrafik på Ankargatan och Tegelvägen till 

angränsande bostadsområden samt bil- och fordons trafik till verksamheter på 

Regattagatan.  

Parkering och angöring 

Dagensparkeringsförhållandet består av markparkering (ej kantstensparkering). 

Förekomst av cykelparkering är i stort sett obefintlig.  

Kollektivtrafik 

Idag ligger närmsta busshållplats (Vinggatan) i de norra delarna av 

analysområdet, längs med Björnövägen, på 250-550 meters gångavstånd. 

Teknisk försörjning 

Vatten- och avloppsledningar, elledningar, fjärrvärme, tele, bredband finns 

framdraget till planområdet. 

Risker och störningar 

Trafikbuller 

Trafik längs omkringliggande bilvägar medför att en trafikbullerutredning 

måste göras på planförslaget. Läs sammanfattning av utredning under rubriken 

Planförslag > Risker och störningar > Trafikbuller. 

Skred och ras 

Enligt Västerås kartportal finns det förutsättning för ras och skred i 

planområdets nordvästra hörn som idag är obebyggd och består av skogsparti. 

Detta område kommer förbli obebyggd.  

Förorenad mark 

Enligt föroreningsundersökningen är de föroreningar som har påträffats inom 

området till stor del av en typ som vanligen kan avgränsas och åtgärdas i 

samband med exploatering och markarbeten. Exempel på sådana föroreningar 

är metaller, PAH och petroleumkolväten. 

 

De hittills genomförda undersökningarna inom Regattanområdet kan 

sammanfattas enligt följande:  

 

• Historisk inventering tyder på att CAH har använts inom nordöstra delen av 

området.  

• Grundvatten har provtagits i tre ytligt installerade grundvattenrör, i de två 

rören på nordöstra delen detekterades låga halter av CAH som underskred 
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hälsoriskbaserade lågrisknivåer. I det södra röret vid den f.d. hangaren 

detekterades nedbrytningsprodukter av CAH som överskred hälsoriskbaserade 

lågrisknivåer.  

• Porgas har provtagits i fyra provpunkter. I provpunkter på nordöstra delen av 

området detekterades låga halter av CAH som underskred hälsoriskbaserade 

lågrisknivåer för inomhusluft. I provpunkter på östra och södra delen 

detekterades inte CAH.  

• Rumsluft och luft i källare/krypgrund har provtagits i tio provpunkter. I en av 

provpunkterna på norra delen detekterades låga halter av CAH som underskred 

hälsoriskbaserade lågrisknivåer för inomhusluft. I de övriga provpunkterna 

detekterades inte CAH.  

• De förhöjda halterna av CAH i det södra grundvattenröret kan härröra från en 

närbelägen källa som till exempel hangarbyggnaden väster om provpunkten, 

men det kan utifrån befintligt underlag inte uteslutas att föroreningen har 

spridits från högre liggande mark i den nordöstra delen av området.  

Radon 

Mätningar av radonvärden i närområdet visar generellt på årsmedelvärde under 

200 Bq/m3. Området bedöms således inte vara inom radonriskområde.  

 


