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Inledning

Huvuddrag
Detaljplanen möjliggör för 150-200 st nya bostäder med olika
bostadstyplogier från flerbostadshus till radhus. Förutom nya bostäder,
planerar staden för en ny allmän aktivitetspark och lekstig i anslutning till
bostadskvarteret. Planförslaget präglas av den tar tillvara på den öppna gröna
strukturen där bebyggelsen samspelar med omgivningen. Begreppet social
hållbarhet är i fokus där planförslaget är utformat för att möjliggöra social
samvaro. Ekevägen får mer av en levande karaktär då bebyggelse med
förgårdsmark placeras i anslutning. Bebyggelsen längs Ekevägen ska utformas
med variation.

Syfte
Syftet med planen är att pröva möjligheten till att
komplettera stadsdelen Skiljebo med nya bostäder och
en ny aktivitetspark. En ny torrdamm med planteringar
ska utgöra en översvämningsyta och knyta ihop det
gröna stråket mellan Stigbergsskogen och Högby
skogsfjäll.
Syftet innebär även att den föreslagna bebyggelsen ska
ha en omsorgsfull gestaltning där byggnader längs
Ekevägen ska ha ett varierat uttryck. Utformningen av
området ska uppmuntra till social samvaro mellan
människor och anpassas till erforderlig
dagvattenhantering.

Även kopplingen till aktivietsparken och lekplatsen samt Skiljeboskolan har
varit i fokus. Därför har Skiljeboskolan, Stigbergsgårdens förskola och
Hjärtpunkt Skiljebo varit involverade tidigt i processen genom dialogmöten.
Detaljplanen har även haft ett stort fokus på dagvattenfrågan eftersom
planområdet är sårbart vid skyfall. En föreslagen dagvattenåtgärd är
anläggandet av en torrdamm. Torrdammen erbjuder en teknisk funktion men
kan även knyta ihop det gröna stråket mellan Stigbergsskogen och Högby
skogsfjäll. I den sydöstra delen av planområdet finns en inaktiv
krigsbranddamm som ska avvecklas enligt beslut Dnr: 2015/130-KS-509.

Politiska beslut
Fastighetsnämnden i Västerås Stad lämnade in 2017-12-21 en begäran om
planläggning av delar inom rubricerade fastigheter. Fastighetsnämnden hade
innan genomfört en markanvisning, med beslutdatum för tilldelning 2017-1215 till JM AB. Det tilldelade bebyggelseförslaget ska utgöra grunden för
detaljplanen. Byggnadsnämnden beslutade om planuppdrag, §64, 2018-0327. I beslut om planuppdraget lades det till at lekplats och aktivitetsyta ska
beaktas med tillräcklig yta och ska prövas i syftet med detaljplaneläggningen.

Medverkande tjänstemän
Planförslaget har utarbetats av planarkitekt Viktor Ståhl i samarbete med
kompetenser från Västerås stad, JM AB samt Tyréns AB.
Ägoförhållanden
Planområdet omfattas av fastigheterna Västerås 3:28, Västerås 3:25, Västerås
3:12 och Timmerkojan 4. Alla fastigheterna ägs av Västerås stad.
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Läge och areal
Planområdet ligger i stadsdelen Skiljebo, ca 2,5 km från Västerås centrum.
Strax norr om planområdet ligger Skiljeboskolan och Skiljebo centrum.
Västmanlands sjukhus Västerås ligger i närheten västerut och området ligger
mellan Högby Skogsfjäll samt Stigbergsskogen, två värdefulla grönområden.
Planområdets totala area är ca 4,5 hektar och utgörs av en grusad
fotbollsplan, öppna gräsytor, skog samt allmänna gator och gångvägar. Det
finns även en inaktiv krigsbranddamm i planområdets sydöstra hörn.
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Planprocessen

Tidplan
Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande. Detaljplanen var ute på
samråd 1 april – 28 april 2019. Efter samrådet har inkomna yttranden
sammanfattats och besvarats i en samrådsredogörelse. Beslut om att
detaljplanen ska skickas ut på granskning har tagits av byggnadsnämnden
2019-09-26. Inkomna yttranden under granskningstiden sammanfattas i ett
granskningsutlåtande. Detaljplanen beräknas bli antagen av
byggnadsnämnden slutet av år 2019 eller början av år 2020.

Vad är en detaljplan?
I en detaljplan bestäms hur ett begränsat område får användas och vad som
får byggas där. Den ger en samlad bild av mark- och vattenanvändningen och
hur miljön är tänkt att förändras eller bevaras.
Utökat förfarande
Ett utökat förfarande är aktuellt då detaljplanen bedöms vara av betydande
intresse för allmänheten. Under samrådsskedet för planförslaget ges berörda
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Samrådstiden är minst tre
veckor. En kungörelse ska göras inför samrådet och efter samrådet görs en
samrådsredogörelse som redovisas i samband med granskning. Därefter sker
en bearbetning av planförslaget som sedan ställs ut för granskning av
allmänheten. Granskningstiden är också minst 30 dagar. Synpunkterna från
granskningen sammanställs i ett granskningsutlåtande. Efter granskningen
antas detaljplanen av byggnadsnämnden eller i vissa fall av
kommunfullmäktige. Efter tre veckor vinner beslutet om antagande laga kraft
om det inte överklagas.

Planhandlingar
•
•
•

Plankarta med bestämmelser, illustrationsplan och grundkarta
Planbeskrivning
Fastighetsförteckning

Utredningar
•
•
•
•
•

Figuren ovan illustrerar i vilket skede detaljplanen befinner sig i.
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Dagvattenutredning, Bjerking AB, 2019-03-01
Trafikbullerutredning, Tyréns AB, 2018-10-04.
Kompletterande bullerberäkningar Ekevägen, Tyréns AB 2019-06-20.
Geoteknisk undersökning Loxia Group, 2017-05-22
Kompletterande solstudie, Tyréns AB, 2018-10-23

Planförslag
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Övergripande stadsbyggnadsidé

högre (5-7 våningar), då ingen befintlig bostadsbebyggelse finns i närheten.
De brutna, asymmetriska taken skapar en tydlig karaktär. Stadsradhusen på 23 möjliggörs för att erbjuda ett annat boendealternativ och för att samspela
med villabebyggelsen i söder. I sin helhet ska förtätning ske med omsorg.

Det nya bostadskvarteret i Skiljebo utgår från idén om ett välfungerade
samspel mellan bebyggelsen och omgivningen som ska uppmuntra till en
social samvaro. Detaljplanen har en inriktning på social hållbarhet. Här
handlar det om att kvarteret knyter an till den öppenhet och rörelseriktningar
som finns på området idag. Detta lägger grunden till möten mellan boenden
inom det nya bostadskvarteret men även människor från närliggande
områden, exempelvis elever på Skiljeboskolan.
Bebyggelsestrukturen präglas av punkthus som skapar en öppenhet samtidigt
som gatuhus längs Ekevägen skapar väldefinierade rum. Gårdsrum anordnas
för de boende inom området men även parkrum mellan punkthusen för att
möjliggöra en social samvaro. Parkrummen är tänkt att innehålla gångstigar
med spänger eller broar över svackdiken för dagvattenhanteringen, vilket
bjuder in till rörelse genom området. Även för de som bor på områden runt
omkring. Genom ett entrétorg underlättas möjligheten till att bjudas in i
bostadskvarteret.
Parkrummen med dess gångstigar bildar även en länk med omkringliggande
funktioner som exempelvis den planerade aktivitetsparken.
Stadsbyggnadsidén medför även ett stort inslag av grönska med hög kvalitet,
exempelvis torrdamm i sydöst som ska tillgodose teknisk funktion för
dagvattenhantering men även erbjuda en ny parkmiljö.
Bostadskvarterets olika sidor möter angränsande bebyggelse med en lämplig
skala och karaktär. Gatuhusen längs Ekevägen blir 4 våningar för att möta upp
bebyggelsetypologierna och skalorna på andra sidan gatan. Fasaderna blir
varierade för att skapa en känsla av småskalighet. Gatuhusen kopplar samman
villabebyggelsen i söder med Skiljeboskolan och Skiljebo centrum.
Förgårdsmark möjliggör för mer folkliv längs Ekevägen, skapar en ökad
trygghetskänsla och medför en god boendekvalitet. Punkthusen tillåts vara
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Illustrationsplan

Aktivitetspark
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Bebyggelse
Gatuhusen
Två flerbostadshus (gatuhus) placeras längs Ekevägen med volymer i 3-4
våningar. Längst i nordväst blir det en volym på 5 våningar. Byggnadernas
utformning präglas av mötet med det urbana rummet. De följer gatans
sträckning genom ett antal förskjutningar i fasaderna. I nordost bilder de ett
hörn som ger stadga åt rumsbildningen med Skiljeboskolans verksamhet.
Fasaderna har en variation genom olika kulörer samt att de är vertikalt
uppdelade. Tegel är det dominerade materialet.

Gatuhusen har egenskapsbestämmelse (e1 000 ) som anger maximal
byggnadsarea i kvm inom angiven byggrätt. Här är balkonger inräknade.
Vidare finns det en utformningsbestämmelse (f1), som anger att fasaderna ska
vara vertikalt uppdelade och ha en förskjutning i olika volymer. Motivet är att
skapa ett varierat gaturum och att bebyggelse ska upplevas som småskalig.
Bestämmelse om maximal nockhöjd över markplanet finns som är mellan
14,5 m till 17,5 m.
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Till gatuhusen anordnas förgårdsmark som ska bilda en god boendekvalitet
samtidigt som livet och rörelsen som förgårdsmarken medför, innebär en
trygghet för förbipasserande på gång- och cykelvägen längs Ekevägen.
Huvudentréer blir med detta förslag från gårdssidan. Förgårdsmarken
utformas med privata uteplatser till lägenheterna samt planteringar. Längs
med gatan föreslås låga och klippta häckar som skapar en tydlig gräns mellan
gatumiljön och förgårdsmarken. Förbipasserande se över häckarna och på
strategiska ställen anordnas grindar där boende kan gå från förgårdsmarken
till gång- och cykelvägen. På andra sidan Ekevägen finns en liknande
utformning med små radhustomter som vetter mot gatan.

Illustration över förslaget med förgårdsmarken.
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Punkthusen
I det inre gårdsrummet föreslås fem stycken punkthus i en mer fri placering
för att ge gårdsmiljön en öppen karaktär. Punkthusen varierar mellan 5 till 7
våningar med en etagevåning, beroende på mötet med angränsande
bebyggelse och omgivningen. Viktiga karaktärsdrag är de assymetriska och
brutna taken samt de generösa balkongera som kan erbjuda en god
boendekvalitet. Punkthusen anspelar till punkthusen vid Skiljebo centrum.
Punkthusen har egenskapsbestämmelse (e1 000 ) som anger maximal
byggnadsarea inom angiven byggrätt. Fyra av husen har vidare bestämmelse
om maximal nockhöjd över markplanet som varierar mellan 20,0m – 22,0m.
Punkthusen längst i nordväst tangerar med maximal höjd avseende
flygrestriktion, vilket gör att det finns en bestämmelse om högsta totalhöjd
över nollplan (+51,0). Hisstak och ventilationer inryms under alla tak.
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Radhusen
Fyra radhusbyggnader med sammanlagt 11 bostäder planeras. De bildar en
övergång mellan de mer storskaliga punkthusen och den småskaliga
villabebyggelsen söderut. Byggnaderna tillåts vara tre våningar där den 3:e
våningen för respektive byggrätt får maximalt vara 66% av byggnadsarean
(e2 000). Detta för att radhusen inte ska få en för stor volym.
Maximal nockhöjd blir 10,0 meter. Här angivs även bestämmelse (f2) som
innebär att bostadsbebyggelsen endast får vara av radhus, kedjehus eller
parhus. Detta för att styra så att inte flerbostadshus uppförs inom
byggrätterna eftersom det i ett sådant fall inte finns plats för att tillgodose ett
sådant parkeringsbehov.
Materialval och kulörer
För gathusen och stadsradhusen är det dominerade materialet tegel med
inslag av träpanel. Fasaderna för punkthusen föreslås utföras i grånad eller
värmebehandlad trä.
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Komplementbyggnader
Föreslagna komplementbyggnader inom planområdet är miljörum, carport,
cykelparkeringar med tak samt ett växthus som ska utgöra en
gemensamhetslokal. För flerbostadshusen anordnas förråd i källarplan.
Komplementbyggnader möjliggörs genom korsmark i plankartan. Den totala
storleken för komplementbyggnader regleras genom egenskapsbestämmelse
e3 000, som anger maximal byggnadsarea för komplementbyggnader. Detta
för att inte kvartersmarken ska bli för tätbebyggd.
För dagvattenhanteringen anordnas komplementbyggnaderna med
sedumtak. Taken bör även vara gröna av estetiska skäl. För
gemensamhetslokalen anges bestämmelse f3, som anger att
komplementbyggnadens fasader och tak ska vara inglasade (växthus). Detta
för att inte miljön ska uppelevas som för sluten och tätbebyggd. Här kan en
del av byggnaden ha fasta väggar och tak för att tillgodose en teknisk
funktion, exempelvis en toalett. I den norra delen tillåts carports, vilket
möjliggörs med korsmark. Här är det viktigt att väggarna inte blir för slutna
för att motverka att inte miljön blir för tätbebyggd.

Bild på tillänkta carports.

Perspektivbild med miljörum till vänster och växthus i mitten.
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Solstudie
En solstudie har gjorts för planförslaget utifrån datumen 22 mars, 30 april, 22
juni, 15 augusti och 22 september. Resultatet visas nedan. Solstudien visar att
omgivande bebyggelse påverkas av ny föreslagen bebyggelse längs Ekevägen
genom skuggning. Här handlar det bebyggelsen på andra sidan Ekevägen och
framförallt fastigheternas trädgårdar under vår- och sommarkvällar. Inom
planområdet påverkas framförallt föreslagna radhus av skuggning från skogen
i söder. Hela underlaget hittas i ’’Solstudie dp1898’’.

14 (35)

Mark och vatten
Naturmiljö
Planförslaget är anpassat för passa in i den befintliga naturmiljön så mycket
som möjligt. En del av Högby skogsfjäll är inom planområdet och är planlagt
som NATUR1 för att säkerställa att skogen bevaras. Detta gäller även det
skogsparti finns mellan villabebyggelsen i söder och den planerade
bostadsbebyggelsen. Ifall den planerade aktivitetsparken behöver ta anspråk
på Högby Skogsfjäll, ska detta endast ske i minimal omfattning. Tallar får inte
tas ned om de inte är skadade/sjuka då de är en del av tallnätverket i
Västerås, se Förutsättningar> Mark och natur > Naturmiljö och grönstruktur.
Befintliga träd inom bostadskvarteret kan utgöra en del av kommande
parkmiljö.
Den sammanhängande grönstrukturen mellan Stigbergsskogen och Högby
skogsfjäll bevaras och förstärks genom ett tillskott av ny vegetation. Här utgör
en torrdamm med planteringar för dagvattenhanteringen en viktig roll.

Sektion över parkrummet samt bildexempel på
utformning med spänger och diken.

Idag är området till största del en klippt gräsyta och en grusplan. Ytan i idag är
flexibel och generellt men odefinierad i sin funktion. Planförslaget möjliggör
nya gröna miljöer med nyanserad växtlighet, örtskickt, perenner, buskar och
träd. Svackdikena som anläggs bidrar med en ny biotop med våtväxter och
lockar till sig smådjur som trivs i diken.

Bostadsgårdarna som namnges gårdsrum (se figur Planförslag>Övergripande
stadsbyggnadsidé), utgör de boendes privata rum och innehåller
lekmöjligheter, cykelparkering, parkering för rörelsehindrade och miljörum.
Inom bostadsgårdarna tillåts inte markparkering annat än för parkering för
rörelsehindrade (HKP) för att säkerställa att gårdarna blir trafikfria (förutom
sopbil och angöring). För att säkerställa parkrummen anordnas med
parkliknande karaktär med planteringar och att de blir trafikfria finns
egenskapsbestämmelser n1 och n2. Ett gemensamt rum med växthus föreslås
för att möjligöra sociala aktiviteter som exempelvis odlingar.

Parker och bostadsgårdar
Inom bostadskvartet mellan bebyggelsen, finns det i planförslaget, parkrum
med gångstigar. Parkrummen ska erbjuda bland annat lugn och ro, sittplatser
och planteringar. De utformas med en parkliknande karaktär med böljande
gräsmattor, parkträd och gångar/gångstigar. Gångstigarna ska bjuda in till
rörelse genom området. Även för de som inte bor inom området. Här anläggs
även diken för dagvattenhanteringen där fotgängare tas sig över genom
spänger/broar. Gångarna utförs med stenmjöl och spängerna i trä.
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Genom anläggandet av torrdamm i planområdet sydöstra hörn som krävs för
nödvändig dagvattenlösning (se Planförslag > Mark och vatten > Dagvatten
och översvämning), utformas en parkmiljö bestående av spänger och
planteringar (se bild nedan). Torrdammen kan bli en parkmiljö och utgöra en
entré söderifrån längs Ekevägen.

Exempelbild på torrdamm (Tyréns)

16 (35)

Aktivitetspark
En aktivitetspark planeras med bestämmelse PARK1 (aktivitetspark får
uppföras) väster om bostadskvarteret som utgörs idag i sin helhet av en
asfalterad yta. Denna placering motiveras av den kan knyta ihop olika
befintliga och föreslagna funktioner en och samma plats, vilket kan skapa
förutsättningar för att möjliggöra gränsöverskridande möten mellan
människor, integration och social samvaro. Närheten till Skiljeboskolan kan
även underlätta förutsättningar för att bedriva uteidrott.
Aktivitetsparken ska utgöra en ny mötesplats i Skiljebo och erbjuda utrymme
för Skiljeboskolan uteidrottsverksamhet. Här planeras det för
multiaktivitetsytor där det ska finnas en flexibilitet avseende vilka aktiviteter
som kan äga rum där. De är tänkta att vara spontanidrottsytor som ska passa
olika aktiviteter och rekreationsmöjligheter. Aktiviteter kan exempelvis vara
bollspel, teknikspel och dans. Vidare planeras det även ett utegym och
vistelseytor med sittplatser och bord. I anslutning anordnas en lekstig som
integreras väl in i skogen. Idén med aktivitetsparken är även att den ska locka
till rörelseglädje.
Trygghetfrågon är utav betydande vikt vid utformning av aktivitetsparken.
Den ska förses med en väl utformad belysning. Orienterbarhet, tillgänglighet
och en välkomnande miljö är även viktiga aspekter som ska studeras vidare i
efterkommande detaljprojektering. Punkthusens placering kan medföra att
aktivitetsparken och skogen får mer ’’ögon’’ mot sig, vilket kan öka den
upplevda trygghet och den sociala kontrollen. Aktivitetsparken ska integreras
väl med det nya bostadskvarteret, befintliga bostadsområden, Skiljeboskolan
och övriga Skiljebo.

Ovan illustration visar tilltänkt utformning och innehåll av aktivitetsparken.
Tre st multiaktivitetsplaner föreslås med varierande storlekar.

Vidare bör val av eventuella strålkastare markunderlag studeras för att
undvika för stora störningar i bebyggelsemiljön. Mer konkret utformning av
aktivitetsparken och lekstig studeras närmare i en detaljprojektering.
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Utomhusmiljön är varierad och erbjuder ytor för olika behov, samvaro och
möten mellan människor. Samtliga ytor i området är utformad så att
framkomlighet garanteras. Gemensamma och tillgängliga uteplatser föreslås i
närheten av samtliga bostadsentréer.

Torg
Ett entrétorg placeras i den östra delen av kvartersmarken. Torget ska bjuda
in människor till bostadskvarteret och ansluts till gång- och cykelvägen längs
Ekevägen. Torget regleras inte med en särskild bestämmelse i plankartan utan
endast med prickmark samt egenskapsbestämmelser n1 och n2.

Att stora delar av bostadskvarteret utformas för att bli bilfri, skapar
förbättrade förutsättningar för personer med kognitiva och fysiska
funktionsnedsättningar.
Trygghet
I samband med dialogmöten hösten år 2018 beskrevs området söder om
Skiljeboskolan som ödsligt och otryggt med bristfällande belysning.
Planförslaget medför att bebyggelse placeras längs Ekevägen där fönster och
förgårdar anordnas längs gatan. Det kan påverka den uppleva tryggheten på
ett positivt sätt. Planens genomförande medför ny belysning generellt inom
bostadskvarteret. Den hårdgjorda yta som aktivitetsparken placeras kan
upplevas som ödslig och otrygg. Här tillkommer det generellt en ökad
belysning där faktorer som orienterbarhet och överblickbarhet är viktiga i
efterkommande detaljprojektering. Generellt blir det mer ’’ögon’’ mot gatan
och parker med föreslagen bebyggelse, vilket kan skapa en ökad social
kontroll och öka den upplevda tryggheten.

Tillgänglighet
Förutsättningar till en bra tillgänglighet inom planområdet är väldigt goda då
det inte förekommer några större nivåskillnader. Dagens rörelseriktningar ska
bibehållas genom gångstigarna inom kvartersmarken, se Planförslag >
Infrastruktur> Gatunät och trafikflöden. Bostadsentréerna ska vara tydliga och
tillgängliga enligt tillgänglighetskraven i BBR. De ska skapa en god
orienterbarhet och en välkommande samt trygg miljö. Angöring samt
parkeringar för rörelsehindrade finns nära samtliga entréer. Samtliga
bostadshus och lägenheter ska uppfylla tillgänglighet- och funktionskrav enligt
Svensk standard.

Barnperspektivet
Föreslagna parkrum i bostadskvarteretets central del blir bilfritt och deras
storlek ska kunna ge möjlighet till rörelse och lek. Parkrummen kopplas även
till skogen och aktivitetsparken, där bland annat en lekstig kan anordnas.
Närmast bostadsentréerna utformas innegårdar med lekyot för de mindre
barnen, exempelvis sandlåda och mindre lekutrustning. Sammantaget så
erbjuder området stora vistelseytor för barn och skapar möjlighet för olika
slags aktiviteter. Utformningen av den saxade infartsvägen i den södra delen
av bostadskvarteret bidrar till att sänka bilarnas hastighet, vilket kan förbättra
trafiksäkerheten.
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byggnadernas konstruktion. Grundvattennivån ligger på +24,5 m, ca 1 meter
under markytan enligt en mätning maj år 2017.
Geotekniska förhållanden
En markteknisk undersökningsrapport är framtagen (Loxia group 2017-05-22).
Den visar utifrån nio undersökningspunkter att jorden huvudsakligen består
av lera. Lera har inslag av silt, sand och grus. Den odränerade
skjuvhållfastheten bedöms uppgå till minst 20kPa. Med de geotekniska
förhållandena som finns ska byggnader utan källare grundläggas på
spetsburna pålar av betong eller stål. Lättare byggnader kan eventuellt
plattgrundläggas, vilket bör utredas vidare. Inom kvartersmarkens nordöstra,
sydöstra och sydvästra hörn finns det dock morän ca 1 m från markytan. Det
innebär att tyngre byggnader kan anläggas här med endast
plattgrundläggning (förutsatt att moränens utbredning undersöks närmare).
För byggnader med källare kan byggnadernas last erläggas på moränen där
lerdjupet underskrider 4 m. Detta beskriver den marktekniska
undersökningsrapporten mer utförligt. Området bedöms vara lättschaktat
ned till 3 meter.
Dagvatten och skyfall
En dagvattenutredning har tagits fram som syftar till att klargöra hantering av
dagvatten inom planområdet vid ett mindre regn (10-årsregn) samt vid
skyfall, i enlighet med Västerås stads dagvattenpolicy. Utredningen visar att
planområdet utgör en lågpunkt för ett avrinningsområde. Detta innebär att
en översvämningsvolym på 2200 m3 berör området ska hanteras inom
planområdet genom fördröjning. Då planområdet är låglänt finns det en risk
att en översvämning med ett vattendjup på 0,1 – 0,5 förekommer vid ett 100årsregn. Den högsta befintliga marknivån är +25,6 m, vilket gör att maximal
vattennivå vid ett skyfall kommer att vara på +26,1 m. Detta motiverar en
byggnadsteknisk bestämmelse i plankartan; byggnader ska utföras så att
naturligt översvämmande vatten upp till nivån +26,1 m inte skadar

Lågpunktskarteringen som visar maxdjup vid 100-årsregn.
(Mälarenergi 2018-12-07)
Vid ett skyfall kommer inte dimensionerad dagvattenanläggning kunna
hantera all dagvatten. Detta för att det maximala flödet vid ett 10-årsregn vid
förbindelsepunkten till det allmänna ledningsnätet ej får överskrida 30 l/s.
Dagvattnet hanteras då genom sekundära avrinningsvägar som leds mot en
skyfallsyta i den södra delen av planområdet för att inte byggnader ska
skadas. De sekundära avrinningsvägarna består ofta av gröna lågpunktstråk
(gräsdike med växtbädd) i parkrummen. Skyfallsytan omhändertar
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avseende näringsämnen ska uppnås till år 2027. Den kemiska statusen för
ytvattenförekomsten uppnår ’’ej god kemisk status’’ avseende på att PAH:er,
TBT, kvicksilver och polybromerade difenyletrar har uppmätts över
gränsvärden. Kvalitetskravet för kemisk status är satt till ”god kemisk
ytvattenstatus”. Föroreningsbelastningen kommer bli lägre inom planområdet
efter exploatering jämfört med före exploatering. Detta förutsätter
anläggande av gröna tak på komplementbyggnader, gröna lågpunktstråk samt
en torrdamm med bräddning och sedimentering. För att uppnå önskad
reningseffekt krävs växter med hög reningseffekt samt kontinuerlig drift och
skötsel av dagvattenanläggningarna. Gå till Konsekvenser >
Miljökvalitetsnormer för bedömning om hur miljökvalitetsnormer för
vattenkvalitet påverkas.

översvämningsvolymen 2200 m3 och hanteras både i en djupare och en
grundare del. Den djupa skyfallsdelen utgörs av en torrdamm som har en yta
på 900m2 och ett djup på 1,4 m. Torrdammen kan utformas enligt bilden
under rubrik Planförslag > Mark och vatten > Parker och bostadsgårdar. Den
grundare ytan utformas som ett gräsdike. Avrinnande vatten från omgivande
gata ska kunna nå torrdammen vid skyfall. Vid ett 100-års regn kommer i stort
sett endast Ekevägen påverkas i omkringliggande områden enligt
lågpunktskarteringen . Ekevägen befinner sig på ca +25,5 m. Enligt
lågpunktskarteringen kan vattendjupet bli upp till 0,5 meter. Avrinnande
vatten från Ekevägen ska kunna nå föreslagen torrdamm vid skyfall.

Planbestämmelser avseende dagvattenhantering:
Lokalt omhändertagande av
dagvatten
Dagvattenanläggningar
Byggnadsteknik

Åtgärdsförslag för omhändertagande av översvämningsvolymen på 2200 m3.
Dagvattnet från planområdet avvattnas genom det allmänna ledningsnätet till
recipienten Mälaren – Västerås hamnområde. Den ekologiska statusen för
ytvattenförekomsten har klassificerats till måttlig. God ekologisk status
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Prickmark, n1 och n2
NATUR2 (torrdammen) och dike
(grunda skyfallsytan)
B1 – byggnader ska utföras så att
naturligt översvämmande vatten upp
till nivån +26,1 meter över nollplanet
inte skadar byggnadernas
konstruktion.

Infrastruktur
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Det nya bostadskvarteret ansluts till Ekevägen (GATA1) . Åtgärder för att
förbättra trafiksäkerheten och förbättra tillgängligheten för fotgängare och
cyklister ska studeras i efterkommande gatuprojektering. En fråga som ska
studeras i gatuprojekteringen är förutsättningar till att bredda gång- och
cykelvägen på den västra sidan av gatan till 3 meter.
Kvartersmarken ansluts genom två infarter från Ekevägen. Den ena norrifrån
via GATA2 (befintliga infart till Skiljeboskolans parkering) och den andra från
Ekevägens västra sida söderut. För GATA2 gäller blandade trafikanter, vilket
anses vara acceptabelt då prognostiserad trafikmängd från bilar inte väntas
medföra olägenheter avseende trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister.
Infartsgatans bredd på 5,5 meter kan kvarstå och den behöver inte förses
med nya trottoarer. Det kan finnas ett behov av ny markbeläggning för
infartsgatan. Placeringen av infarten på Ekevägens västra sida styrs i plankarta
av utfartsförbud. Detta för att reglera att endast en infart möjliggörs på
denna sida för att inte försämra tillgängligheten för fotgängare och cyklister
längs Ekevägen.
En ny gång- och cykelväg (gång- och cykel) anläggs från GATA2 för att koppla
samman aktivetsparken med det övriga trafiknätet och förbättra
tillgängligheten. Den nya gång- och cykelvägen bör i möjligaste mån utformas
för att minimera risken att biltrafik vistas här. De övriga gång- och
cykelvägarna inom planområdet blir kvar i nuvarande skick.
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Parkering och angöring
Parkeringsefterfrågan utifrån beräkningar enligt Västerås stads
parkeringsriktlinjer (zon 3) hamnar på 105 st platser, varav 6 st avsätts för
personer med rörelsenedsättning och 6 st reserveras för bilpoolplatser.
Denna parkeringslösning utgår ifrån en reducerande åtgärd iform av bilpool. I
samband med bygglov behöver parkeringsbehovet utan bilpool säkerställas,
vilket gör parkeringsbehovet innebär 120 st platser. Planförslaget möjliggör
att parkeringsbehovet kan säkerställas även utan reducerad åtgärd.
Parkeringsplatser kan anordnas enligt plankartan där det finns prickmark och
korsmark där det ej finns egenskapsbestämmelse n1 – ej parkering. Parkering
för rörelsehindrade tillåten.
Garage under mark kan ej medges på grund av dagvattenförhållandena.
Utformningsförslaget motiverar att samla ihop en stor del av
parkeringsplatserna i norr (i det mindre attraktiva området då Skiljeboskolans
parkeringsplats finns på andra sidan gatan). Bilfria ytor skapas därmed, vilket
möjliggör ett större och sammanhängande parkrum i de andra delarna av
kvartersmarken. Plankartan möjliggör för carports genom korsmark i den
norra delen av kvartersmarken.

Parkeringsplatser med reducerad åtgärd.

Planförslaget tillgodoser att parkeringsplatser för personer med
rörelsenedsättning anordnas inom 25 meters gångavstånd från
bostadshusens entréer. Detta genom bestämmelse n1 inom bostadsgårdar- ej
parkering. Parkeringsplatser för rörelsehindrade tillåten.
Angöring sker från innegårdarna och medges ej från Ekevägen genom ett
utfartsförbud. Genom att ha två infarter nås parkeringarna direkt via
angöring och onödig biltrafik inom kvartersmarken förhindras (se illustration
på nästa sida). Den södra infartsvägen har en bruten utformning, vilket
förbättrar förutsättningarna till lägre hastigheter för bilar och att bilar kör på
de gåendes villkor.

Parkeringsplatser utan reducerad åtgärd.
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Illustration - framtida gatustruktur och trafikflöden.
Blåa pilar: Fordonstrafik. Röda pilar: Fotgängare och cyklister
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Avfallshantering
Avfall ska hanteras enligt Västerås stads lokala renhållningsordning. Planen
ska även följa Västerås stads ’’Råd och anvisningar för avfallsutrymmen och
transportvägar’’. Hämtningsplats för avfall ska utformas efter
arbetsmiljöverkets krav på körvägar, vändplatser och angöringsplatser.
Avfallshanteringen ska följa kommunens riktlinjer om källsortering, och
sorteras inom fastigheten i miljörum, underjordsbehållare eller liknande. Det
är bra att planera miljörummen så att de utöver mat och restavfall även
inrymmer utsortering av förpackningsmaterial, glas och tidningar.

För att få till en lämplig elförsörjningslösning för området har en ny nätstation
lokaliserats i den västra delen (E). Brännbara material får inte vara inom 5
meter från nätstationen (säkerställs genom egenskapsgräns och prickmark).
Nätstationer avger magnetfält, vilket kräver ett säkerhetsavstånd på 5 meter.

Två infarter inom kvartersmarken medför att sopbilar får en slinga att angöra
ifrån. Det innebär att sopbilar inte behöver backa inne i området, vilket är
fördelaktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt. En ytkrävande vändplan behöver
heller inte anläggas. Exploatören ska kontakta kommunens
avfallsorganisationer under projekteringsfasen för att få input avseende
avfallsutrymmen.
Teknisk försörjning
Projektering av ledningar för vatten, avlopp, fjärrvärme, samt kablar för el och
kommunikation, ska ske i samråd med exploatören, Staden, Mälarenergi och
ägare av berörda ledningar och vägar. Flyttkostnader av befintliga ledningar
och kablar bekostas av exploatören. Elnätets kapacitet behöver utökas i
enlighet med det tillkommande effektkravet som uppstår med planens
genomförande.
Området kan anslutas till fjärrvärme-, el-, tele-, och bredbandsnätet.
Exploatören avser att ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet
och fjärrvärmenätet.
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Risker och störningar
Trafikbuller
En trafikbullerutredning är framtagen av Tyréns AB (2018-10-04).
Utredningen har utgått från förordning avseende trafikbuller vid nybyggnad
av bostadsbyggnader (SFS 2015:216; Förordningen om trafikbuller vid
bostadsbebyggelse) samt de höjda riktvärdena och dess tillämpning (11 maj
2017). Den utgår även från trafikmängder med prognosår 2040. För prognos
år 2040 har trafiken räknats upp med en årlig trafikökning på 1,5 %. Utöver
det har en beräkning har genomförts som visar att trafikmängden kommer att
öka med 500 fordon/dygn. Detta på grund av höjning av antalet p-platser i det
planerade området. Genomförda beräkningar visar att:
•

Samtliga byggnader enligt planförslaget är under riktvärdet 60dBA
ekvivalent ljudnivå (2 meter över mark) med marginal. För
byggnaderna närmast Ekevägen är ekvivalent ljudnivå 52-54 dBA.
Ingen särskild hänsyn behöver tas i planlösningen.

•

För byggnaderna närmast Ekevägen beräknas riktvärdet 50 dBA
ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå på eventuell
uteplatser att överskridas med en liten marginal (som högst 54 dBA
ekvivalent nivå och 72 dBA maximal nivå). Det gäller vid delar av
fasaderna som vetter mot Ekevägen. Planförslaget säkerställer att en
bullerskyddade innegårdar anordnas på andra sidan av byggnaderna
där riktvärdena tillgodoses. Innegårdarna kan därför ses som ett
komplement till den andra sidan av byggnaderna där riktvärdena
överskrids. Alternativt kan bullerskyddade balkonger med upp till 75%
inglasning anordnas. Ljudnivån beräknas dock inte överskridas med
mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger/timmen mellan kl 06.0022.00, enligt riktvärdet i förordningen.

•

BBRs riktvärden för högsta ljudnivå inomhus kan tillgodoses genom
lämpligt val av väggkonstruktion, fönstertyp och eventuell uteluftdon.

Ekvivalent ljudnivå, frifältsvärde i dBA.

Maximal ljudnivå, dag/kväll, frifältsvärde i dBA.
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Radon
Fastighetsägaren ska säkerställa att årsmedelvärdet av radonstrålning för nya
byggnader understiger 200 Bq/m3

Bullernivåer längs Ekevägen
Bullerberäkningar har tagits fram avseende hur ljudnivåerna längs Ekevägen
(huvudsaklig tillfartsväg) påverkas med och utan 500 tillkommande
fordonsrörelser per dygn. Sträckan avser från planområdet ner till
Stockholmsvägen. Bullerberäkningarna är framtagna i ett värsta-fall-scenario.
Resultatet av bullerberäkningen medger följande slutsats:

Förutsättningar för räddningsingripande
Inom planområdet planeras inga verksamheter som kan medföra olycksrisker
inom eller utanför planområdet.

Den ekvivalenta ljudnivå ökar som mest 1,4 dBA och den maximala ljudnivån
som mest 1 dBA. Enligt Trafikverket (PM- Vad är en väsentlig ökning av
bullerstörningen? TRV 2018/68843) bedöms en ökning med minst 2 dBA som
en väsentlig ökning av störningen från trafikbuller. En väsentlig ökning gör att
störningar för buller ökar mätbart och kan påverka människors hälsa. Därmed
medför inte de tillkommande fordonrörelserna från detaljplanens
genomförande en väsentlig
ökning.

Tidsramen för räddningsingripande överskrids ej för den planerade
bebyggelsen. Planområdet skall enligt aktuellt handlingsprogram
brandvattenförsörjas från brandpostnät med minsta kapacitet 1200 l/min.
Rekommenderat maximalt avstånd från sämsta belägna uppställningsplats för
räddningsfordon till brandpost är 75 meter, vilket medför ett maximalt
inbördes avstånd mellan brandposter på 150 meter vid flera brandposter.
Därefter skall avstånd från uppställningsplats till angreppspunkt vid byggnad
enligt BBR inte överstiga 50 meter.

De ekvivalenta ljudnivåerna
längs Ekevägen är relativt låga
även med tillkommande 500
fordon/dygn. Förutom närmast
Stockholmsvägen beräknas
ekvivalenta ljudnivåer under 55
dBA. Befintliga bostäder längs
Ekevägen uppfyller riktvärdet
för befintlig miljö på 55 dBA
ekvivalent ljudnivå för ”nyare
befintlig miljö” (avser hus
byggda mellan 1997-2015) samt
riktvärdet 65 dBA ekvivalent
ljudnivå för ”äldre befintlig
miljö” (avser hus byggda före
1997).

I anslutning till planområdet finns ett antal befintliga brandposter med
tillräcklig kapacitet. Dock har dessa avståndsmässigt endast räckvidd för att
täcka begränsade delar av planområdet. Brandpostnätet behöver således
kompletteras så att avståndet inom planområdet mellan brandpost och sämst
belägna uppställningsplats för räddningsfordon aldrig överstiger 75 meter.
Nya brandposter ska vara lättillgängliga och inte blockeras av byggnader,
buskage etc.
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Genomförandebeskrivning

markreglering ska träffas mellan Västerås Stad och JM AB innan detaljplanen
antas.

Organisationsfrågor

Ett exploateringsavtal gällande anläggande och kostnad för torrdamm ska
skrivas mellan Västerås stad och JM AB innan detaljplanen antas.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i
enlighet med detaljplanen 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.

Namnfrågor
För de två infartsgator som anläggs inom kvartersmark med detaljplanens
genomförande, föreslås få namnen Cypressgatan och Tujagatan enligt
illustrationen nedan. Även gatan som idag ansluter till Skiljeboskolans
parkering får namnet Tujagatan.

Huvudmannaskap
Västerås stad är huvudman för allmän platsmark inom området.
Ansvarsfördelning för genomförande
Fastighetsägaren ansvarar för planens genomförande inom kvartermark samt
anläggande av torrdammen, som kommer bli på allmän platsmark.
Torrdammen anläggs och bekostas av JM eftersom torrdammens funktion
krävs för detaljplanens genomförande. Ansvaret för anpassning till gator och
ledningsnät åligger fastighetsägaren precis som ansvar för alla åtgärder på
kvartersmark. Staden ansvarar för anläggande av allmän platsmark förutom
torrdam (se rubrik avtal).
Avtal
Ett markanvisningsavtal rörande delar av fastigheterna Västerås 3:28 och
Västerås 3:25 har tecknats mellan Västerås stad och JM AB. I markanvisningen
gav Västerås stad ett antal grundkrav som exploatören ska uppfylla, bl.a. ett
utvärderingskriteria för social hållbarhet. Särskilt utmärkande med avtalet är
att minst 20% av tillkommande lägenheter ska upplåtas som ägarlägenheter i
flerbostadshus. Med markanvisningsavtalet ger Västerås stad JM AB option
att förvärva delar av fastigheterna Västerås 3:28 och Västerås 3:25. Ett köpeoch genomförandeavtal som reglerar ekonomi, ansvar och erforderlig
27 (35)

Fastighetsrättsliga frågor

Konsekvenser för fastighetsägare och andra berörda

Fastighetsbildning
Detaljplanen medger att fastigheter med bostadsändamål samt för teknisk
anläggning som ska utgöra kvartersmark om- och nybildas. Avstyckning för
kvartermark genomförs enligt användningsgränser i plankartan och
genomförs efter att detaljplanen vunnit laga kraft.
Avstyckningar sker för bostadsändamål och tekniska anläggning inom
fastighet Västerås 3:28, Västerås 3:25 och Timmerkojan 4. En mindre del av
Timmerkojan 4 tillförs till Västerås 3:28 för att möjliggöra den gång- och
cykelväg som ska ansluta med aktivitetsparken samt GATA2. Ansökan om
inrättande av gemensamhetsanläggning och samfälligheter görs av
fastighetsägaren till Lantmäterimyndigheten.

Fastighet
Västerås 3:28

Konsekvens
Avstår mark till kvartersmark samt erhåller allmän platsmark.

Västerås 3:25

Avstår mark till kvartersmark.

Västerås 3:12

Inga konsekvenser.

Timmerkojan 4

Avstår mark till kvartersmark och allmän platsmark.

Tekniska frågor
Inom planområdet finns en elledning som till följd av den planerade
exploateringen måste tas bort. Detta ansvarar exploatören för. Vid
nybyggnation av nätstation måste kablar anläggas från Ekevägen.
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.
Exploatören ansvarar och bekostar gatuanslutning till Ekevägen efter samråd
med Västerås stad.

Fastighetsindelningsbestämmelser
Tomtindelning Skiljeboskolan akt 1980K-251/1956 fastställd 1956-07-17,
gäller för fastigheten Timmerkojan 4. I och med planens antagande upphävs
dessa bestämmelser.
Servitut och ledningsrätter
Inom planområdet finns det servitut som är obehövliga och avses att
upphävas. Västerås stad ska ansöka om förrättning hos
Lantmäterimyndigheten för att upphäva servituten. Ledningsrätt kan upplåtas
inom kvartersmark för allmännyttiga ledningar.

I den sydöstra delen av planområdet finns en inaktiv krigsbranddamm som
fylls på regelbundet för att bevara konstruktionens bärighet. Det åligger JM
att hantera krigsbranddammen enligt anvisningar från myndigheter och
krigsbranddammexpert. Då den ska avvecklas enligt beslut Dnr: 2015/130-KS509, ska JM ombesörja och bekosta avvecklingen. I utförandet av
avvecklingen ska JM se till att erforderliga utredningar och tillstånd tas fram.

Gemensamhetsanläggningar och samfälligheter
Ifall kvartersmarken indelas i flera fastigheter kan en eller flera
gemensamhetsanläggningar bildas för att lösa fastigheternas gemensamma
behov av t ex väg och VA-ledningar. Ansökan om lantmäteriförrättning görs av
fastighetsägare hos lantmäterimyndigheten. Samfällighetsförening kan bildas
för förvaltning av gemensamhetsanläggningar.

Avser framtida fastighetsägare att uppföra skyddsrum behöver
fastighetsägaren kontakta Myndigheten för Samhällsberedskap för beslut.
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Anmälan och tillstånd

Ekonomiska frågor

Vattenverksamhet
Anmälan om dagvattenanläggning fordras för torrdammen. Anmälan ska
göras av exploatören till miljö- och konsumentsnämnden senast 6 veckor
innan anläggande.

Kostnader
Exploatören

•

•

Fornlämningar
Om fornlämningar påträffas i samband med exploatering måste arbetet
omedelbart avbrytas. Därefter ska en anmälan göras till Länsstyrelsen.
Västerås stad ska stå för en inledande arkeologisk utredning om detta
erfordras.

•
•
•

Förorenad mark
Om grävarbeten ska göras och det uppstår misstanke om föroreningar, ska en
anmälan göras till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

•
Västerås stad

Art- och biotopskydd
Inom planområdet som avses för bostadsbebyggelse finns det inga mistlar
enligt inventering 2018-09-25. Uppkommer en spridning av mistlar från träd
utanför planområdet till träd som avses att tas ned med detaljplanens
genomförande, ska Västerås stad kontakta Länsstyrelsen för en eventuell
dispensansökan enligt Artskyddsförordningen (2007:845). En ny inventering
ska genomföras efter samrådet.

•
•
•
•
•

Torrdammens anläggande.
Borttagande av befintliga
ledningar som krävs för
detaljplanens
genomförande.
Utbyggnad av brandpostnät.
Avvecklande av
krigsbranddamm.
Projektering och anläggning
av teknisk försörjning inom
kvartersmark.
Anslutningar av gata samt
teknisk försörjning.
Projektering och anläggande
av aktivitetsparken.
Ny gång- och cykelväg.
Ny utformning Ekevägen.
Drift och underhåll
torrdammen.
Lantmäteriförrättning.

Avgifter
Planavgift bekostas av fastighetsnämnden i Västerås stad. Avgifter för
detaljplanens utredningar och utformningsförslag bekostas av exploatören.
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Konsekvenser

Hållbarhetsbedömning
Ekologisk hållbarhet

Miljökvalitetsnormer

•

Genomförandet av planen bedöms inte medföra att gällande
miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids (SFS 2010:477). Detta gäller
avseende halter för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly,
bensen, partiklar (PM10 och PM2,5). Enligt Västerås stad handlingsplan för
utomhusluft (antagen år 2013) ska samtliga ämnen som redovisas i
handlingsplanen som har tröskelvärden, vara under den övre
utvärderingströskeln senast år 2020. Genomförandet av detaljplanen bör inte
medföra att de gränsvärden som satts i handlingsplanen överskrids.

•

•

Föroreningsberäkningarna i dagvattenutredningen visar att samtliga halter
efter exploatering understiger riktvärdena för Mälaren- Västerås
hamnområde (recipienten), och inte medför en negativ påverkan på
miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster avseende god kemisk och
ekologisk status. Detta gäller även grundvattnets kemiska och kvantitativa
status. (SFS 2004:660) För mer info – se avsnitt dagvatten och översvämning i
planförslaget.

•

Planens genomförande bedöms vidare inte medföra negativ påverkan på
gällande miljökvalitetsnormer för kemiska föreningar i fisk och musselvatten
(SFS 2001:554) samt omgivningsbuller (SFS 2004:675).

•

30 (35)

Planförslaget innebär en exploatering med ny bebyggelse på mark
som utgörs av en grusad fotbollsplan samt gräsytor. Gräsytorna har
en mycket begränsad mängd vegetation som inte är utav ett högt
ekologiskt värde.
Planförslaget medför stora inslag av parkmark med planteringar inom
kvartersmark, vilket medför en större andel vegetation på området.
Detta säkerställs genom planbestämmelser.
Ingen brukningsvärd jordbruksmark eller produktiv skogsmark tas i
anspråk. Inga områden markerade som värdefulla grönområden tas i
anspråk. Några enstaka lövträd kan behöva tas i anspråk för
aktivitetsparken.
Dagvattenhanteringen förbättras inom planområdet både avseende
fördröjning och rening. Detta säkerställs genom gröna lågpunktstråk,
dike och en torrdamm. Föroreningsberäkningarna i
dagvattenutredningen visar att samtliga föroreningsmängder efter
exploatering efter ovanstående reningsåtgärder blir lägre eller lika
med de befintliga föroreningsmängderna.
Med planens genomförande byggs gång- och cykelnätet ut, vilket
förbättrar förutsättningarna till val av hållbara transportmedel.

•
•

•

•

•

•

•

Social hållbarhet
Med planens genomförande anläggs en ny aktivitetspark och en ny
lekstig. Detta tillgodoser det behov som finns i stadsdelen Skiljebo om
ny mötesplats. Denna nya mötesplats kan medföra ökad gemenskap,
integration och rofylldhet hos invånarna i Skiljebo, vilket medför en
ökad social hållbarhet för stadsdelen. Multiaktivitetsytorna och
utegymmet inom aktivitetsparken uppmuntrar även till rörelse och
motion, vilket har hälsofrämjande effekter. De olika funktionerna
inom aktivitetsparken möjliggör att flera målgrupper kan vistas där på
samma gång.
Den totala mängden friyta för rekreation inom allmän platsmark blir
mindre. Detta bedöms att kompenseras med friyta med högre kvalitet
genom aktivetsparken. Detta gäller även för Skiljeboskolans
uteidrottsverksamhet.
Planförslaget medger parkrum, gemensamhetsrum med
gemensamhetslokal som möjliggör exempelvis odling samt ett
entrétorg. Detta bjuder till sociala aktiviteter och rörelse inom
kvartersmark.
Exploatörens åtaganden i enlighet med markanvisningsavtalet kan
medföra ökad kunskap om byggbranschen för barn och ungdomar
men även förbättra integrationen genom lokala integrationsprojekt
som exempelvis biodlingar.
Den nya bebyggelsen och aktivitetsparken bedöms kunna öka den
upplevda tryggheten. Detta eftersom området idag kan upplevas som
ödsligt och mörkt med en liten mängd belysning. Planens
genomförande medför en större mängd belysning och människor,
vilket kan öka den upplevda tryggheten.
Planens genomförande ökar underlaget för service inom stadsdelen,
exempelvis ett ökat kundunderlag för Skiljebo centrum, vilket har en
stor betydelse för stadsdelen.

•

•

Detaljplanen begränsar inte möjligheten till särskilda boendeformer
som inte behöver stora vårdinsatser, exempelvis trygghetsboenden
om behovet skulle uppstå.
En ny utformning av Ekevägen med planens genomförande kan
medföra förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet. Det är särskilt
nyckfullt med tanke på anslutande förskola och skolor, vilket innebär
att många barn och ungdomar rör sig på området.
Trycket på förskolor och skolor är vid planens genomförande stort,
särskilt i den östra delen av Västerås. Planens genomförande som
innebär en ökad mängd bostäder, medför en större efter efterfrågan
på förskole- och skolplatser.

Ekonomisk hållbarhet
•

Planförslaget kan nyttja redan utbyggd infrastruktur både avseende
gator och teknisk försörjning, vilket sparar resurser. Dock finns
behovet att öka kapaciteten av elnätet med planens genomförande,
vilket kräver ekonomiska resurser.

•

Planens genomförande bidrar till stadsdelens attraktivitet.

Samlad bedömning
Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att planförslaget särskilt
tillgodoser en social hållbarhet, både inom och utanför planområdet (hela
stadsdelen). I den samlade bedömningen görs slutsatsen att planens
medförande skulle medföra en stor samhällsnytta.
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Förutsättningar

Planprogram för stadsdelen Skiljebo (antagen år 2006)
Det har tidigare funnits ett planprogram för stadsdelen.
I aktualitetsbedömning av Västerås översiktsplan (Dnr 2015/415 KS), gjordes
bedömningen att Planprogram för Skiljebo (Pp 19) ska upphöra att gälla.

Tidigare ställningstaganden
Riksintressen
Västerås flygplats är ett riksintresse för kommunikationsanläggningar enligt 3
kap och 4 kap Miljöbalken (MB). Planområdet ingår influensområdet från
flygplatsen vad gäller höjdrestriktioner. Detta har begränsat maximalt tillåtna
höjd för bebyggelse inom planområdet.

Grönstrukturplan för Västerås stad (antagen år 2004)
Grönstrukturplanen anger följande:

Detaljplaner
Detaljplan 222L från år 1980 gäller inom planområdet.
Översiktliga planer
Planförslaget stämmer överens med Västerås Översiktsplan 2026 och dess
strategier för hållbar utveckling. Planförslaget tillgodoser särskilt
nedanstående utpekade strategier.
Hälsa, välbefinnande och jämlika
förutsättningar.

Bostäder för alla
Balanserad komplettering

Enkelt att gå och cykla

•

Stort behov av en ny grannskapspark i Skiljebo.

•

Parker bör anläggas i anslutning till rekreationsstråk och naturmark.

•

Rikt utbud av idrott och aktiviteter skall finnas tillgängliga för alla.

•

Dagvatten ska lyftas fram i parkmiljöer.

•

Högby skogsfjäll och Stigbergsskogen är utav hög kvalitet som naturoch rekreationsområde. Viktigt att förbättra tillgängligheten dessa
skogar.

Bedömning av miljöpåverkan
Byggnadsnämnden har i samband med beslut om planuppdrag (§64, 2018-0327) tagit ställning till att detaljplanen inte medför en betydande
miljöpåverkan enligt 6 kap. 11§ 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 Västerås stads bedömning.

Mötesplatser och arenor där
människor kan mötas för att agera
och uppleva. Tillgång till utemiljöer
som inbjuder barnen till lek, äventyr
och spontanidrott.
Planera för en större blandning av
hustyper och upplåtelseformer.
Komplettering som bidrar till en
levande stadsmiljö, ökad mångfald,
och en vitalisering av stadsdelarna
prioriteras.
Gång- och cykelnätet ska nå alla
viktiga målpunkter. Gående och
cyklister prioriteras i gaturummet.
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Platsanalys

Bebyggelse

Området söder om Skiljeboskolan (platsen som avses att exploateras) är idag
en öppen yta bestående av en grusad fotbollsplan, en asfalterad yta och
gräsytor. Området är en del av ett större grönbälte som sträcker sig över båda
sidorna om Ekevägen. Den kopplar här samman Stigbergsskogen i öst och
Högby Skogsfjäll i väst. Den grusade fotbollsplanen används idag för
Skiljeboskolans uteidrottsverksamhet men även som isbana på vintern.
Tidigare har den använts som evenemangsyta. Området kantas av ett
uppvuxet tätt skogsparti i söder och väster (Högby Skogsfjäll). Utmed skogen
erbjuds fina promenadsstråk med en hög genomströmning av både cyklister
och gående. Detta gör området till en knutpunkt där flera riktningar möts och
korsas. Ett betydande rörelsemönster är mot Skiljeboskolan som utgör en
viktig mötesplats i stadsdelen.

Bebyggelse
Inom planområdet finns idag ingen bebyggelse. I närheten finns det dock en
stor variation av bebyggelse med olika funktioner som kan erbjuda en hög
kvalitet till framtida bostadskvarteret. Det finns en närhet till förskolor
(Stigbergsgårdens förskola och Kooperativet Hjärtpunkt Skiljebos förskola),
direkt anslutning till Skiljeboskolan (åk 6-9). Ca 200 m från planområdet finns
Skiljebo centrum med dess handelsutbud och Hjärtpunkt Skiljebo som utgör
enlivskraftig och populär mötesplats för stadsdelen. Hjärtpunkt Skiljebo som
drivs genom ett kooperativ inrymmer Skiljebobiblioteket, Kooperativet
Hjärtpunkt Skiljebos förskola och hemtjänst.
Kulturmiljö
I Bevarandeprogram, Västerås stadsbebyggelse (1985) markeras ett område
(kv. Getingen och del av kv. Biet) som finns sydöst om planområdet som en
värdefull bebyggelsemiljö. Kvarteren är en del av det egnahemsområdet
Gamla Skiljebo och den ursprungliga karaktären hos husen är välbevarade.
En stor del av den befintliga bebyggelsen runt planområdet utgörs av tegel,
vilket därför är ett lämpligt materialval för den nya bebyggelsen inom
planområdet. Speciellt avseende tilltänkta bebyggelsen längs Ekevägen för att
skapa en koppling med den värdefulla bebyggelsen i sydöst.

Vy mot Skiljeboskolan.

Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.

Vy mot GC-väg längs skogspartiet.

Skalan i de angränsande områdena är varierade men har en tydlig
upptrappning mot norr. I söder finns en lägre (max 2 våningar) men tätare
villabebyggelse. Villabebyggelsen är ett egnahemsområde från 1920-1960.
Bebyggelsen är storskaligare i norr med Skiljeboskolan. På andra sidan
Ekevägen i öst finns en tätare radhusbebyggelse med grönskande små tomter.

Flyghinder
Enligt Västerås flygplats får höjd av ny bebyggelse inte överstiga 51,3 meter
över MSL.
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Mark och natur

Park, rekreation och idrott
Inom planområdet finns det gräsytor som inte använts i någon större
utsträckning för rekreation enligt dialogmöten som genomförs under hösten
år 2018. Den grusade planen använts i stort sett endast för uteidrott och som
skridskobana. Planen tendererar att växas igen av gräs. Den asfalterade yta
väster om den grusade planen har tidigare använts som en plats för
skolpaviljong. Det finns ingen lekplats inom planområdet.

Naturmiljö och grönstruktur
Högby Skogsfjäll och Stigbergsskogen är värdefulla grönområden enligt
Grönstrukturplan för Västerås (antagen år 2004). Det finns tallar i Högby
Skogsfjäll som är en del av tallnätverket i Västerås stad. Det är tallar som kan
utgöra livsmiljö för tallvedlevande skallbaggar, exempelvis den rödlistade
reliktbocken. Därför är det viktigt att bevara tallar inom planområdet. Inom
planområdet finns det gräsytor som har en mycket begränsad mängd
vegetation. Det är även viktigt att förstärka den gröna länk som finns mellan
Stigbergsskogen och Högby Skogsfjäll. Utanför planområdet finns träd med
mistlar identifierade (se gröna symboler enligt illustrationen nedan). Området
ligger inom spridningsavstånd för mistel. Västerås stad har genom tekniska
kontoret antagit en mistelplan där det rekommenderas att enstaka
mistelvänlig träd planteras på exempelvis allmänpark- eller naturmark.

Tillgänglighet
Gå till Planförslag > Mark och vatten > Tillgänglighet.
Trygghet
Gå till Planförslag > Mark och vatten > Trygghet.
Geotekniska förhållanden
De geotekniska förhållandena har undersökts genom en geoteknisk utredning
för planområdet. Läs sammanfattning av utredningen under rubriken
Planförslag > Mark och vatten > Geotekniska förhållanden.
Dagvatten och översvämning
Dagvatten och översvämningsrisk har undersökts genom en
dagvattenutredning på planförslaget. Läs sammanfattning av utredning under
rubriken Planförslag > Mark och vatten > Dagvatten och översvämning.
Strandskydd
Det finns inget strandskydd inom planområdet.
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Infrastruktur

Risker och störningar

Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
I den östra delen av planområdet finns Ekevägen som ansluter till
kvartersmarken. Ekevägen är idag ca 9 meter bred och har under år 2018
tillämpats med s.k. timglaslösning som en trafiksäkerhetsåtgärd då tendensen
har varit att bilar kört med höga hastigheter. Gatan ansluts med
Stockholmsvägen i söder och Säbygatan/Skiljebo centrum i norr. Inom
planområdet finns det grusade gång- och cykelvägar samt en bredare
infartsväg till den asfalterade ytan väster om den grusade fotbollsplanen.

Olycksrisker, farligt gods, skyddszoner
Planområdet ligger inte inom någon känd riskkällas riskområde.
Förutsättningar för räddningsingripanden
Se avsnittet Planförslag > Risker och störningar > Förutsättningar för
räddningsingripanden.
Trafikbuller
Trafik längs Ekevägen har medfört att en trafikbullerutredning har tagits fram
för planförslaget. Läs sammanfattning av utredning under rubriken
Planförslag > Infrastruktur > Trafikbuller.

Se karta under rubriken Planförslag > Infrastruktur > Framtida gatustruktur
och flöden, för överblick av gatunätet
Kollektivtrafik
Närmaste busshållsplats som trafikeras av Västerås stadstrafik (linje 5) är
Årbylundsgatan som ligger ca 400 meter söder om planområdet. Bussen från
Årbylundsgatan till Västerås central tar 10 minuter som går en gång per kvart
under vardagarna. Vidare finns en servicelinje (linje 12) som går från Skiljebo
centrum och trafikeras en gång per timme. Denna linje är framförallt bra när
resenärer ska tas sig från området till Västmanlands sjukhus Västerås.

Skred och ras
Den norra delen av planområdet bör ej utsättas för större belastningar än 30
kPa för att ej riskera skred enligt den marktekniska undersökningsrapporten.
Förorenad mark
Inom planområdet finns det inga identifierade potentiella markföroreningar.
Efter genomgång av historiska underlag och kartor samt ortofoton finns det
ingen indikation på några tidigare verksamheter på eller intill området.
Området var åkermark fram till början av 1960-talet då fotbollsplanen som
finns där nu blev anlagd. Ingen ändring av markanvändning fram till idag,
förutom krigsbranddammen som tillkom år 1972.

Teknisk försörjning
Vatten- och avloppsledningar, elledningar, fjärrvärme, tele, bredband finns
framdraget till planområdet.

Radon
Mätningar av radonvärden för fastigheter närområdet visar generellt på
årsmedelvärde under 200 Bq/m3. Det förekommer dock enstaka fastigheter i
närområdet som har ett årsmedelvärde som överskrider 200 Bq/m3.
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