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

Figuren ovan illustrerar i vilket skede detaljplanen befinner sig i.

TIDPLAN
Beslut om att planförslaget skulle skickas ut på samrådsremiss har tagits av byggnadsnämnden april
2017. Efter samrådet har inkomna yttranden sammanfattats i en samrådsredogörelse som redovisats
under granskningstiden. Beslut om att planförslaget ska skickas ut på granskning togs i
byggnadsnämnden maj 2018. Efter granskningen har inkomna yttranden sammanfattats i ett
granskningsutlåtande. Beslut om att skicka ut detaljplanen på förnyad granskning togs i
byggnadsnämnden jan 2019. Detaljplanen blev antagen av byggnadsnämnden juni 2019.

HANDLINGAR
Planhandlingarna består av:
•
•
•
•
•

Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Illustrationskarta
Grundkarta
Fastighetsförteckning

Följande utredningar har tagits fram som underlag för planarbetet. De finns på stadens webbplats
och förvaras även på byggnadsnämndens expedition och kan beställas därifrån:
•
•
•

Bullerutredning, Structor Akustik, 2017-02-13 rev. 2019-01-25
Dagvattenutredning, Structor Uppsala AB, 2017-05-30
Social miljöanalys, White arkitekter 2015-10-22
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PLANBESKRIVNING
SAMMANFATTNING
Detaljplanens syfte är att komplettera den befintliga fastigheten med nybyggnation av bostäder
samtidigt som den befintliga bebyggelsens karaktär bevaras. Syftet innefattar också att ge möjlighet
till nuvarande verksamheter i området att bevaras och utvecklas. Utformningen av gång- och
cykelvägar i området ändras så att trafiksäkerheten ökar.
Kvarteret ingår i ett område som är utpekat som ”mycket värdefull bebyggelsemiljö”. Det innebär att
förändringar och kompletteringar av bebyggelsen ska utföras med särskilt stor hänsyn till miljöns
karaktärsdrag så att områdets karaktär bevaras.
I förslaget placeras två nya byggnader längs Pettersbergsgatan samt ett högre punkthus mot skogen i
väst. Innegårdarna behålls men utformningen och innehållet utvecklas så att det blir en större
variation och högre kvalitet.

Planområdets läge markerat i rött

PLANENS SYFTE
Detaljplanens syfte är att komplettera den befintliga fastigheten med nybyggnation av bostäder
samtidigt som den befintliga bebyggelsens struktur och karaktär bevaras. Syftet innefattar också att
ge möjlighet till mindre verksamheter i området, till kontor, möteslokal, frisör, närbutik eller
liknande. Detaljplanen syftar också till att se över nuvarande utformning av gång- och cykelvägar i
området för att få bättre trafiksäkerhet.
Kompletteringen av området ska ta hänsyn till områdets mycket värdefulla bebyggelsemiljö. Befintlig
bebyggelse får inte förvanskas och befintliga innegårdar med grönska ska bevaras.
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ÖVERGRIPANDE STADSBYGGNADSIDÉ
Befintligt bostadskvarter klassas som mycket värdefull kulturhistorisk bebyggelse. Kvarteret består av
två olika hustyper (skivhus i åtta våningar och lamellhus i tre våningar) som tillsammans bildar gårdar
runt stora grönytor.
Den övergripande stadsbyggnadsidén är att befintlig bebyggelse bevaras och rustas i enlighet med
ursprunglig karaktär och att innegårdarnas innehåll utvecklas. En variation mellan gårdarna
eftersträvas. Ny bebyggelse, i form av punkthus, placeras längs Pettersbergsgatan samt ett högre
punkthus mot skogen i väst.
I bottenvåningen på byggnaden vid Pettersbergs centrum ges möjlighet till bostadskomplement,
service och mötesplatser. Detta medför att ytan närmast gatan aktiveras, vilket stärker tryggheten i
området. Tanken är att det nya bebyggelsetillskottet ska förnya och ge kvarteret en större mångfald
och variation men samtidigt förhålla sig väl till befintliga strukturer och volymer i närområdet.
Ambitionen är att den nya bebyggelsen ska vara ett positivt tillskott i stadsbilden vad gäller
gestaltning och kvalitet.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan 2026
Förslaget har stöd i Översiktsplan 2026 där det bland flera strategier för hållbar utveckling finns flera
som är tillämpliga på detta projekt; hälsa, välbefinnande och jämlika förutsättningar, bostäder för
alla, balanserad komplettering, enkelt att gå och cykla, kollektivtrafiknätet som ryggrad, kulturarv
och utveckling i samklang samt resurshushållning och klimatanpassning.
Stora delar av Pettersberg, bland annat kvarteret Urberget, utpekas i ”Det byggda kulturarvet”
(bilaga till ÖP2026) som ”mycket värdefull bebyggelsemiljö” där följande gäller: ”Områdena får inte
förvanskas. Detta innebär dock inte ett förbud mot förändringar. Området och dess byggnader,
grönska och trafiksystem ska behålla sin tidstypiska karaktär. ”
Pettersbergsskogen, som gränsar mot planområdet i öster, utpekas i grönstrukturplanen (bilaga till
ÖP2026) som ett mycket värdefullt område för biologisk mångfald och rekreation.
Detaljplaner
Gällande detaljplan dp 236 K från 1959 anger bostadsändamål i tre - åtta våningar för kvarteret
Urberget. Stora delar av fastigheten är markerad med prickmark (marken får inte bebyggas).
Övriga berörda gällande planer och program
Enligt program för bostadsförsörjning i Västerås 2018-2021, mål och indikatorer, är målsättningen att
antal färdigställda lägenheter ska vara 5000 under denna period. Bostadsbyggandet ska medverka till
en attraktiv stad som möter en ökande befolkning på ett hållbart sätt. Förtätning ska ske överallt i
staden (Västerås tätort), men även i serviceorterna. Balans ska råda på bostadsmarknaden genom att
vi planerar utifrån människors behov, till exempel barn, personer med funktionsnedsättning och
äldre.
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”Riktlinjer för parkering i Västerås” antogs av kommunfullmäktige den 5 november 2015 och gäller
för aktuellt planområde.
Planuppdrag
Byggnadsnämnden har i beslut 2014-05-22 § 105 och 2017-05-22, § 99 gett
Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för området.
Bedömning av miljöpåverkan
Byggnadsnämnden har i beslut 2014-05-22, § 105, tagit ställning till att detaljplanen inte ger en
sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11§ miljöbalken. En miljöbedömning, med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har därför inte upprättats i enlighet med 4 kap. 34 § plan –
och bygglagen. Se Miljöbedömning under rubriken Konsekvenser av planens genomförande.

PLANOMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
LÄGE OCH OMFATTNING
Planområdet ligger ca 2,5 km nordväst om Västerås centrum och avgränsas i norr av E18, i öst av
Jakobsgatan, i söder av Pettersbergsgatan och i väst av Pettersbergsskogen med gång- och cykelväg.
Planområdet omfattar drygt 5,9 ha.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Fastigheten Urberget 1 ägs av Rikshem AB. Västerås 2:113 ägs av Västerås stad.

OMRÅDESSTRUKTUR

Den nordvästra delen av Pettersberg byggdes under 1960-talets första hälft med tidstypisk
bebyggelse. Formspråket är enkelt, robust med horisontala och vertikala uttryck i fasaden.
Stadsplanen representerar en övergångsform mellan traditionell ”gatustad” och modernistisk ”billedsstad”. Området är byggt med utgångspunkt att bilen och dess utrymmesbehov är normerande
men fortfarande med sammanhängande gatunät. Utrymmen för parkering är lagda med hänsyn till
naturmarken.
I anslutning till planområdet, på andra sidan Pettersbergsgatan, finns Pettersbergs centrum med bl.a.
livsmedelsbutik, restaurang och några mindre butiker. I området i övrigt finns två förskolor, två
skolor och en fritidsgård. Pettersbergsskogen ligger nära där motionsslinga finns. Området har goda
förutsättningar för att vara en attraktiv boendemiljö med sitt centrumnära läge, både i förhållande
till Pettersbergs centrum men även Västerås stadskärna, och sin anknytning till stora grönområden,
kollektivtrafikstråk och gång- och cykelvägar.
Rumsligt är området kring Pettersbergsgatan stort och otydligt. Vägrummet blir en baksida för
befintlig bebyggelse. Otydligheten blir speciellt påtaglig vid stadsdelscentrummet. De gröna
områdena som domineras av tallar hänger inte samman utan är i dagsläget fragmenterade.
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I det nya förslaget minskar och definieras stadsdelscentrat genom att en byggnad placeras på andra
sidan Pettersbergsgatan med möjlighet till bostadskomplement, service eller möteslokal i
bottenvåningen. Detta medför att ytan närmast gatan aktiveras, vilket stärker tryggheten i området.
Eventuella åtgärder i exempelvis markbeläggningen kan bidra ytterligare till att definiera centrumet.
Den mellersta byggnaden skapar en grön rumslighet nordväst om byggnaden samtidigt som den
”pratar med” byggnaden på andra sidan gatan. Den gröna talldungen bör utvecklas och möta upp
grönskan på andra sidan Pettersbergsvägen för att minska det stora vägrummet.

LANDSKAPSVÄRDEN

Kvarterets huvudsakliga landskapsvärde är de befintliga innergårdarna med många uppväxta träd,
främst tallar. Gårdarna innehåller lekytor. Mellan husen ligger skogsmarken bevarad, delvis hårt
tuktad men ändå med en välgörande naturkänsla.
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Kvarterets innegårdar berörs inte av nybyggnation. Ett par av de befintliga träden närmast
Pettersbergsgatan berörs av föreslagna husplaceringar.
Förslaget medför att ett grönt stråk binder samman skogen, pulkabacken och talldungen längs
Pettersbergsgatan. Får grönområdet på andra sidan talldungen ta plats skulle det medföra att
vägrummet minskar till förmån för det gröna.

LEK OCH REKREATION
Urberget är ett barnrikt kvarter som har god tillgång till mindre lekplatser på kvartersmark. Det finns
tre innegårdar i kvarteret som är trygga, bilfria och där man har god uppsikt över barnen från
lägenheterna. En brist är dock att gårdarna främst är utformade för barn, att ytan är relativt stor med
få lekredskap och att den domineras av grus. En brist är också att en variation mellan gårdarna
saknas. Genom att koncentrera lekytan och komplettera med andra funktioner som exempelvis
odlingar eller grönska i någon form, sittplatser, grillplats, boule eller liknande kan gårdarna användas
av fler och utvecklas till viktiga mötesplatser i området. Fastighetsägarna har för avsikt att höja
kvalitén på de befintliga gårdarna när man tillför ny bebyggelse i området. Detta är dock inget som är
möjligt att reglera i själva detaljplanen.
I Pettersberg i stort finns en generell brist på mötesplatser och kultur- och fritidsaktiviteter. I
omgivningarna finns stora grönområden men mötesplatser i form av parker saknas. De mötesplatser
som finns är redan nämnda innegårdar, fritidsgården och en pulkabacke i skogsdungen mellan
Jakobsgatan och Vallbyleden. Ett generellt förslag i den sociala miljöanalys som tagits fram, är att
skapa fler mötesplatser och parkliknande miljöer i området. Den sociala sammanhållningen i
området bedöms som relativt svag och behöver stärkas. De förslag som beskrivits i detta avsnitt
bedöms bidra till att stärka detta.
I direkt anslutning till planområdet ligger Pettersbergsskogen, där möjlighet finns till både motion,
rekreation och naturupplevelser.
De befintliga bostadsgårdarna ska vara till för både nya och tillkommande boende. Eftersom
gårdarna både är stora och har stora gröna kvalitéer är det mest lämpligt att göra dem mer
kvalitativa för alla i hela området. Det finns även ett värde av att de boende i de nya husen använder
och vistas på samma gårdar som de befintliga hyresgästerna.
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Gårdarna ingår i ett konstprojekt som drivs av Föreningen svensk samtidskonst Fss, som sökt och fått
beviljat stöd på 3,1 miljoner från Boverket för projektet ”Rymd – ett synergiskt samarbete för en bra
och fin utemiljö på Pettersberg”. Projektet syftar till att förbättra utemiljön på Pettersberg genom att
bygga konst som stimulerar till aktivitet och gemenskap och som bidrar till ökad trygghet och
jämställdhet. Hyresgäster i området har deltagit i arbetet. Projektet invigdes hösten 2018.
För att ge möjlighet för nuvarande verksamheter i området att finnas kvar och utvecklas, ges hela
planområdet beteckningen C1, centrumändamål i bottenvåning. Detta ger möjligheter till
samlingslokaler och fler mötesplatser.

MARK OCH VEGETATION

Planområdet är i huvudsak plant. De befintliga bostadsgårdarna är generöst tilltagna med träd,
buskar, flera lekplatser och användbara vistelseytor. Marken i området utgörs till stora delar av
sandig morän men även glacial lera och berg i dagen. Geoteknisk undersökning fordras vid
genomförandet.
Radonsäker grundläggning förutsätts.
Planområdet gränsar i väster till Pettersbergsskogen, som i grönstrukturplanen utpekas som ett
mycket värdefullt område för biologisk mångfald och rekreation. Den del av skogen som ligger intill
kvarteret Urberget hyser höga naturvärden. Området har inventerats och det har hittats arter som
knärot, trådticka, vedmussling m.m. Det finns rikligt med grova lågor (liggande död ved) och döende
träd som är viktiga substrat för biologisk mångfald.
Nordost om Jakobsgatan, utanför planområdet, växer ett parti med gamla tallar varav ett antal
stammar har den rödlistade arten tallticka.
I hörnet Jakobsgatan och Pettersbergsgatan finns fem tallar som bedöms ha höga naturvärden på
grund av sin ålder. Föreslagen exploatering innebär att dessa träd behöver fällas. Detta ska
kompenseras dels genom att de fällda stammarna läggs i närheten av området som faunadepå, dels
att grova tallar huggs fram i skogbrynet väster om planområdet för att öka solbelysningen på grova
tallstammar för att gynna insekter.
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I planområdets nordvästra del finns ett träd med mistel. Misteln är med stöd av 8 §
artskyddsförordningen fridlyst, vilket innebär att det är förbjudet att plocka, gräva upp eller på annat
sätt ta bort eller skada frön eller andra delar. Trädet har därför försetts med en planbestämmelse –
n1 – som innebär att trädet inte får fällas, annat än om det är sjukt eller utgör fara. Dispens ska då
även sökas hos Länsstyrelsen.
I övrigt bedöms inga naturvärden finnas på ytor som föreslås för byggnation.
Förorenad mark
Det finns inga kända föroreningar inom planområdet eller dess närmaste omgivningar. Om misstanke
uppstår om förorenad mark i samband med exploatering måste arbetet avbrytas omedelbart och
anmälan göras till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

FORNLÄMNINGAR
Inga kända fornlämningar finns i området. Om fornlämningar påträffas i samband med
exploateringen måste arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras till länsstyrelsen.

BEBYGGELSE
Befintlig

Vy mot kvarteret Urberget och anslutning till Pettersbergsgatan.

Fastigheten Urberget 1 är sedan tidigare bebyggd med bostäder i form av tre skivhus i åtta våningar,
sju lamellhus i tre våningar samt ett hus i en våning som dock inte innehåller bostäder. Tidigare fanns
en förskola i lokalerna men nu står byggnaden tom. Lamellhusen är byggda i vinkel och ett av dem är
sammanbyggt med den låga byggnaden i ett plan. Skivhusen är placerade längst norrut och markerar
en avslutning av området. Husen är placerade i skogsmark med stora innegårdar mellan husen.
Husen uppfördes 1964 och inom fastigheten finns idag 354 lägenheter.
Kvarteren Stenriket och Stenskärvan, som ligger mittemot kvarteret Urberget och öster om
Pettersbergsgatan, består av åtta punkthus i elva våningar. Husen är glest placerade och förskjutna
bort från Pettersbergsgatan men med en återkommande rytm.
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Den låga byggnaden till höger på bild föreslås rivas i det nya förslaget. Byggnaden har tidigare använts som förskola.

Mycket värdefull bebyggelsemiljö
Hela Pettersberg utpekas som ”värdefull bebyggelsemiljö” och större delen, bl.a. kvarteret Urberget,
som ”mycket värdefull bebyggelsemiljö” i ”Det byggda kulturarvet” (bilaga till ÖP2026).
Enligt riktlinjer för byggande och planering i ”Det byggda kulturarvet” får områden som ingår i
mycket värdefull bebyggelsemiljö inte förvanskas. Det innebär dock inte att förändringar inte får
göras, men förändringarna måste relateras till effekterna på områdets/byggnadens egenart och
kulturvärden.
Förändringar bör göras enligt följande:
- Förändringar på byggnader och mark ska göras med tidstypiska material och proportioner.
T.ex. får inte tjock tilläggsisolering eller förändrade takfall göras.
- Kompletterande grönska i gaturum, på parkeringsytor och gårdar kan göras.
- Förändringar och kompletteringar av området ska ske med utgångspunkt i områdets
egenskaper och karaktär på sådant sätt områdets egenart bibehålls.
I Urberget finns den ursprungliga karaktären kvar såväl hos enskilda byggnader som för området som
helhet och representerar gott byggnadsskick från sin tid. Mindre förändringar kan ha gjorts men utan
att dessa förändrat det ursprungliga uttrycket. Kvarteret utgör en sammanhållen bebyggelsemiljö
med byggnader i olika skala som skapar öppna, luftiga gårdar med bevarad naturmark med enstaka
tallar. Bebyggelsen har på ett medvetet sätt placerats för att samspela med topografi, växtlighet och
öppna gräsytor.
Varsamhet befintlig bebyggelse
Befintliga byggnader ska bibehållas till sin ursprungskaraktär avseende volymer, proportioner,
indelning, material, (materialbehandling), färgsättning och detaljeringsnivå. Detta regleras i en
varsamhetsbestämmelse, k1.
Lamellhusen är vinkelbyggda med vitslammade tegelfasader. Husen har flacka tak, balkonger
indragna i nisch med bröstning av plåt. Fönstren har en vilande karaktär, placerade i band med lätta
variationer inom en sammanhållande ram. Fönsterytorna har minskats, men med igensatta
partiernas materialverkan har ursprungskaraktären bibehållits.
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Skivhusen har rött tegel, ljusa balkongpartier och flacka tak. Sockelvåningen är försedd med dekorativ
reliefmönstring. Fönstren har delvis en vilande karaktär, placerade i band med lätta variationer inom
en sammanhållande ram. De utanpåliggande, inbyggda balkongerna förstärker det vertikala
uttrycket.
Något som är kännetecknande för området är att delar av husfasaderna har olika färgsättning; en
färg för varje innergård (gul, blå och röd). Färgerna är viktiga identitetsmarkörer i området och
underlättar för människor att orientera sig i området.
För att behålla områdets struktur har byggrätterna för befintlig bebyggelse begränsats och lagts så
nära inpå husfasaderna som möjligt. Utrymme för underhåll finns, men inte för större förändringar.
Förbättrad tillgänglighet för trevåningshusen i form av hissar kan bli nödvändigt i framtiden, vilket
bedöms vara förenligt med förslaget. Av trafiksäkerhetsskäl har omledning av gång- och cykelväg
gjorts, vilket medfört förändrad infartsväg i södra delen av kvarteret. Förändringen av gatustrukturen
bedöms som mindre och nödvändig av trafiksäkerhetsskäl.
Ny bebyggelse

Illustration planförslag (White arkitekter AB).
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Förslaget innefattar ett tillskott av tre nya hus i området. Längs Pettersbergsgatan placeras två
punkthus i högst åtta våningar; ett vid Pettersbergs centrum och ett där gatan svänger av mot söder.
Den före detta förskolan i ett plan rivs och ersätts med ny byggnad i högst tjugotvå våningar på
samma plats.
Punkthusen bryter av mot den befintliga bebyggelsen inom kvarteret vars byggnader har ett mer
vertikalt, ”liggande” uttryck. Punkthusen samspelar också med de utpekat värdefulla höga
punkthusen på andra sidan Pettersbergsgatan.
De nya byggnaderna varierar i höjd men relaterar till befintlig skala på Pettersberg. Det högsta huset
placeras närmast Pettersbergsskogen och blir en orienteringspunkt för hela Pettersberg. Totalt
innebär förslaget ett tillskott på ca 150 – 200 lägenheter.
Flexibla planlösningar möjliggör både mindre och större lägenheter, vilket skapar en större mångfald
i området.
Varierade upplåtelseformer (hyresrätt, bostadsrätt) eftersträvas, men kan inte regleras i en
detaljplan enligt plan- och bygglagen. Idag består kvarteret Urberget uteslutande av hyresrätter.
De befintliga innegårdarna bebyggs ej, men utvecklas som mötesplatser i området och förses med
nya aktiviteter. En variation mellan gårdarna eftersträvas.
De nya byggnaderna är placerade så att de befintliga innergårdarna samt ett grönt sammanhängande
stråk från skogen i väster till pulkabaken i öster kan bevaras. Pettersbergsgatans gaturum och
Pettersbergs centrum blir bättre definierat med byggnader som vänder sig mot gatan, vilket medför
ökad upplevd trygghet.
Utformning
Nya byggnader ska ges en särskilt omsorgsfull gestaltning som tar hänsyn till områdets mycket
värdefulla bebyggelsemiljö.
Mot Pettersbergsgatan skall en stadsmässig utformning eftersträvas med bearbetade sockelvåningar.
Genom att särskilt arbeta med utformningen av balkonger, burspråk eller utkragande fönsterdetaljer
kan man bryta ned skalan på husen och skapa en variation i utseendet. Den nya bebyggelsen kan
uppföras i trä och betong för att anspela på platsens naturvärden och ge ett mjukt uttryck.

Referensbilder (White arkitekter AB).
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Det högsta punkthuset blir en tydlig markör för området och blir framträdande såväl på avstånd som
i närområdet, vilket ställer särskilt stora krav på gestaltningen. Detta innebär att hur byggnaden
upplevs från olika avstånd behöver beaktas; och att dess nattfasad, det vill säga hur byggnaden ser ut
vid mörker, medvetet behöver bearbetas.
Gestaltningen av de nya byggnaderna ska avspegla nutida arkitektur för att på så sätt visa på vad som
är gammalt och nytt i området och kan med fördel visa ett formspråk som utmärker Pettersberg i en
positiv bemärkelse.
Även komplementbyggnader (förråd, miljöbodar etc.) ska ha en omsorgsfull gestaltning i enlighet
med övrig bebyggelse i området. Komplementbyggnader får uppföras i högst 50 m2 byggnadsarea
vardera.
Illustration – den exakta utformningen fastställs i bygglovskedet. (White arkitekter AB)
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Illustration – den exakta utformningen fastställs i bygglovskedet (White arkitekter AB).

Solstudie
En solstudie är genomförd för att dels se hur ljusförhållandena blir för den nya bebyggelsen, men
även studera hur de eventuellt påverkar omkringliggande bebyggelse.
Punkthusen i åtta våningar påverkar inte befintlig bebyggelse nämnvärt. Det höga huset på 22
våningar längst i väster påverkar den västra innergården med en lång skugga som rör sig snabbt över
gården. Nedan visas vårdagjämningen och midsommar.
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Gemensamma bostadskomplement
Bottenvåningarna innehåller gemensamma faciliteter såsom cykelförvaring, lägenhetsförråd,
eventuell gemensam tvättstuga, gemensamhetslokal etc. Bottenvåningen ska ges en öppen och
offentlig karaktär mot gatan. Miljöbodar för källsortering av avfall ordnas separat. Möjlighet ges
också till att ordna separata lägenhetsförråd i begränsad omfattning.
Enligt Boverket kan även förskola i begränsad omfattning som är inrymd i ett flerbostadshus
betraktas som bostadskomplement.
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Kommersiell och offentlig service
Mindre näringsverksamheter finns inom området i form av närlivs, IT-, data- och tv-service, kontor
och frisör. Pettersbergs centrum ligger i direkt anslutning till planområdet där det också finns ett visst
serviceutbud och livsmedelsförsäljning.
I det nya förslaget minskar och definieras stadsdelscentrat genom att en byggnad placeras på andra
sidan Pettersbergsgatan. I bottenvåningen finns möjlighet att tillskapa en ny lokal.
För att ge möjlighet för nuvarande verksamheter i området att finnas kvar och utvecklas, ges hela
planområdet beteckningen C1, centrumändamål i bottenvåning. Användningen centrum bör
tillämpas för områden för kombinationer av handel, service, kontor, samlingslokaler och andra
verksamheter som ligger centralt eller på annat sätt ska vara lätta att nå. Detaljhandel är inte
huvudändamålet, då ska beteckningen H (detaljhandel) användas istället enligt Boverkets allmänna
råd 2014:5.
I området finns två förskolor och två skolor. Det finns även en antagen detaljplan med byggrätt för en
förskola med fyra avdelningar i anslutning till Pettersbergsskolan. Pettersbergsskolan har i dagsläget
kapacitet att ta emot fler elever.

GATOR OCH TRAFIK
Gatunät
Inom planområdet finns Jakobsgatan, som används av boende och besökare till kvarteret Urberget 1.
Kvarteret har också en in- och utfart mot Pettersbergsgatan. Både Jakobsgatan och
Pettersbergsgatan har skyltad hastighet 40 km/h. Pettersbergsgatan trafikeras av ca 2800
fordon/dygn (uppmätt 2015) och Jakobsgatan uppskattas trafikeras av ca 500 fordon/dygn.
Nuvarande bebyggelsestruktur innebär att man behöver blanda gående och cyklister med
fordonstrafik på viss sträcka av befintlig gång- och cykelväg för att nå byggnaderna i planområdets
västra del. I planförslaget föreslås omledning av del av cykelväg för att kunna separera trafiken och
därmed öka trafiksäkerheten. Den västra in- och utfart mot Pettersbergsgatan har flyttats längre
västerut i området.

Bilvägen illustreras i svart och gång- och cykelvägen i orange.
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Förslag på utformning av den västra korsningen.

I ett tidigare planprogram föreslås Pettersbergsgatan smalnas av i partier där hastigheterna behöver
hållas nere, dvs. vid otrygga passager. En bidragande faktor kan vara att vägen är relativt bred och
framstår som något överdimensionerad, viket tillåter höga hastigheter. Genom att ny bebyggelse
hamnar närmare gatan än i nuläget, kommer gaturummet att upplevas som mindre. Detta kan bidra
till att man sänker hastigheten automatiskt när man passerar. Övriga åtgärder på Pettersbergsgatan
är för närvarande inte planerade.
Gång- och cykelvägnät
I södra delen av planområdet finns en allmän gång- och cykelväg som sträcker sig från Jakobsgatan
och västerut. I detaljplanen har en omledning föreslagits för att öka trafiksäkerheten, se avsnitt om
”gatunät” ovan.
Gång- och cykelvägen delar sig och fortsätter söderut mot Pettersbergsskolan och norrut längs
Pettersbergsskogen, under E18 och vidare mot Vallby. Vegetationen intill gc-vägen är tät och
sträckan kan upplevas som mörk och otrygg. För att balansera att tallar tas ned inom planområdet
kommer grova tallar i skogsbrynet mellan gång- och cykelvägen och fastigheten Urberget 1 att
huggas fram. Detta gynnar insekter eftersom solbelysningen på grova tallstammar ökar, men ökar
också ljusinsläppet för boende som i sin tur får bättre utblick mot gång- och cykelvägen vilket är
gynnsamt ur trygghetsaspekt.
Kollektivtrafik
På Pettersbergsgatan i direkt anslutning till planområdet går stadslinje 4 (Brottberga – Norra
Finnslätten).
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Parkering
Före
Idag finns 272 parkeringsplatser för boende och 22 besöksparkeringar inom planområdet, totalt 294
parkeringsplatser. Antal lägenheter är 354 stycken.
Det finns ett parkeringsöverskott i området, både enligt uppgifter från fastighetsägaren och enligt
stadens parkeringsriktlinjer. Detta visar sig bland annat genom att det idag finns flera personer som
hyr 2 - 4 parkeringsplatser vardera.

Nuläge - dagens parkeringssituation Urberget. Antalet platser utmarkerade på bilden.

Efter
Enligt stadens parkeringsriktlinjer räknas parkeringsbehovet för hela området och det är därför
möjligt att använda parkeringsöverskottet till den nya bebyggelsens parkeringsbehov.
Planförslaget redovisar ett lägenhetsintervall på 150 – 200 lägenheter. För alternativet 150
lägenheter krävs 69 p-platser enligt nuvarande parkeringsriktlinjer. För alternativet 200 lägenheter
krävs 82 p-platser enligt nuvarande parkeringsriktlinjer. Dessa platser kan reduceras i antal om
bilpool eller andra mobility management-åtgärder införs. I det totala antalet platser ingår även pplatser för personer med rörelsenedsättning och besöksparkering.
Cykelparkeringar löses i bottenvåning, utanför i anslutning till entréer och husgavlar. Genom att ha
cykelparkeringsställ i två plan kan man spara markyta. Enligt nuvarande parkeringsriktlinjer krävs
mellan 329 - 417 nya cykelparkeringsplatser, beroende på antal lägenheter.
En omstrukturering av parkeringsplatserna sker i den södra delen av planområdet där ny bebyggelse
tillkommer, men nya platser tillförs även i norr och längs med Jakobsgatan. Eftersom
fastighetsägaren övertar Jakobsgatan kan nya platser placeras längs gatan (kantstensparkering).
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Enligt stadens parkeringsriktlinjer ska boende som har bil kunna parkera på acceptabelt gångavstånd
från bostaden, högst 500 meter. Avstånden i Urberget blir betydligt kortare än så. Parkering i direkt
anslutning till entrén reserveras i första hand för rörelsehindrade och eventuella bilpoolsbilar.
Sammanställning, efter exploatering:
Antal befintliga p-platser som försvinner
Nya p-platser som tillkommer
Ökning av antal p-platser i området
Nya cykelparkeringsplatser som tillkommer

45
127
82
417

Illustrationen nedan visar att det finns utrymme att ordna maximalt antal p-platser som anges i textavsnittet, men om
det byggs färre antal lägenheter behövs färre p-platser. Den exakta utformningen fastställs i bygglovskedet.
CPP = Cykelparkeringsplatser PP = p-plats bil (Illustration White arkitekter AB).
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TEKNISK FÖRSÖRJNING
Uppvärmning
Befintlig bebyggelse inom området är ansluten till det kommunala fjärrvärmenätet (Mälarenergi
Fjärrvärme). Den föreslagna nybyggnationen kan också anslutas till detta nät.
El, tele, bredband
I området finns befintligt ledningsnät för el, tele och bredband. Mälarenergi El är ledningsägare för el
och Mälarenergi Stadsnät för bredband. Telenor (ELTEL Networks infranet AB) och Skanova är
ledningsägare för teleledningar.
Ett punkthus är föreslaget där teleledningar och bredband idag ligger, dessa behöver flyttas.
Vatten och avlopp
Fastigheten Urberget 1 är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Nätet har kapacitet
för den föreslagna tillkommande bebyggelsen. Inom fastigheten finns interna ledningar som ägs av
fastighetsägaren. Mälarenergi Vatten är ledningsägare för VA-nätet fram till fastighetsgräns.
Dagvatten
En dagvattenutredning genomfördes av Structor Uppsala AB, 2017-05-30 på uppdrag av Rikshem
Västerås HB. Den utgår från samrådsförslaget och fokuserar främst på det område som berörs av
exploateringen. Utredningen finns som bilaga till detaljplanen. Att ett hus har tagits bort från det
ursprungliga förslaget medför mindre andel hårdgjorda ytor, mindre flöden och att det blir mer
parkmark kvar. Inför antagande av detaljplanen har Structor kompletterat dagvattenutredningen
med ett utlåtande, daterat 2017-05-30.
Planområdets andel hårdgjorda ytor kommer att öka något efter förtätningen, vilket påverkar
avrinningen, både avseende flöden och föroreningar. Dimensionering av nya dagvattensystem bör
dessutom ta höjd för ökad nederbörd i samband med pågående klimatförändring vilket påverkar
avrinningen ytterligare. Västerås stad har som målsättning att dagvatten ska fördröjas och renas i
tröga system genom att tillämpa lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). Vidare får flödet ut
från planområdet inte överstiga 15 l/s ha och dagvattnet måste renas för att inte försvåra
förutsättningen att uppnå miljökvalitetsnormerna (MKN) för Svartån och Mälaren. Kommunen har
även som målsättning att minska tillförseln av fosfor och tungmetaller till recipienter från dagvatten
med 20 %.
Åtgärdsförslag dagvattenhantering
För att kunna uppfylla aktuella krav måste både rening och fördröjning ske innan utsläpp till
kommunalt nät sker. Då större delen av planområdet inte påverkas av planerad exploatering har
öppna och tröga dagvattenlösningar koncentrerats kring ny bebyggelse. Kring dessa ytor föreslås
avvattning ske mot befintliga gräs- och planteringsytor för rening innan dagvattnet samlas upp i
makadamfyllda svackdiken för ytterligare rening och fördröjning. Det är viktigt att utforma och
höjdsätta exploateringsområdet så att dagvattnet kan ledas och spridas jämnt över avsedd grönyta.
Föroreningsbelastningen efter exploatering och rening förväntas minska jämfört med befintlig
situations nivåer på årsbasis. Utifrån resultat från föroreningsberäkningarna görs bedömningen att
planerad exploatering inte försvårar förutsättningen att uppnå MKN i aktuella recipienter.
Vid anläggning av oljeavskiljare och installation av brunnsfilter i befintliga dagvattenbrunnar kan
dagvatten från befintliga asfalts- och parkeringsytor renas då avledning mot grönytor inte är möjligt
utan omfattande ombyggnation. På så vis sker ytterligare rening av dagvattnet vilket ligger i linje med
Västerås stads målsättning för dagvatten.
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Fördröjning
Inom exploateringsområdet behöver drygt 130 m3 fördröjas vilket föreslås ske i seriekopplade
makadamfyllda svackdiken. Dikessystemet förses lämpligen med flödesregulator eller strypt utlopp
för att säkerställa att utflödet inte överskrider aktuellt flödeskrav.
För tillkommande parkeringsytor i nordväst och längs Jakobsgatan behöver 80 m³ dagvatten
fördröjas för att klara kommunens krav. Fördröjningskravet för parkeringsytorna i nordväst uppgår
till ca 20 m³. Tillkommande parkeringsytor i nordväst föreslås avvattnas mot ett makadamfyllt
svackdike runt parkeringarna. Föreslagna parkeringsytor i Jakobsgatan föreslås avvattnas mot
befintliga dagvattenbrunnar som förses med brunnsfilter.
Brunnsfilter föreslås även anläggas i befintliga parkeringsytor i norra delen av planområdet för att
öka reningseffekten ytterligare för hela planområdet.
Extrema regn och sekundär avrinning
Inom planområdet finns mindre instängda områden och sekundära avrinningsvägar. Inom två av
avrinningsvägarna planeras byggnation av hus och det är viktigt att skapa nya låglinjer för omledning
av flöden som uppstår vid extrema regn och skyfall. En genomtänkt höjdsättning och utformning av
området är därför viktigt för att minimera risker att skador på byggnader och infrastruktur uppstår
till följd av kraftiga regn.

Områden som riskerar att översvämmas i samband med skyfall. Svart markering visar planområdets avgränsning.
Mörkblå markering visar instängda områden i befintliga lågpunkter inom planområdet och ljusblå linjer symboliserar
sekundära avrinningsvägar. Mörkblå pilar visar förslag till ny låglinje för sekundär avrinning. Observera att
illustrationen ovan inte överensstämmer med granskningsförslaget, men att samma resonemang ändå kan tillämpas.
Både flöden och andel hårdgjord yta minskar i det senaste förslaget.
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Förslag på dagvattenåtgärder för parkeringsytor, hämtat från dagvattenutlåtande 2019-05-30.

Avfall
Avfall ska hanteras enligt Västerås stads lokala renhållningsordning. Planen har stämts av mot
rekommendationerna i Västerås stads ”Råd och anvisningar för avfallsutrymmen och
transportvägar”. Det nya förslaget medför positiva förändringar för avfallshanteringen som nu kan
hämta avfall på ett säkrare sätt än tidigare då man behövde köra på innergårdarna, låsa upp bommar
etc.
Sopbilen lastar från gatan i direkt anslutning till miljörum och bereds möjlighet att vända intill
punkthuset planerat närmast Pettersbergsskogen.
Den befintliga bebyggelsen har idag miljöbodar utplacerade på området. Några av dem påverkas av
den nya bebyggelsen och behöver få nya placeringar och samordnas med ny bebyggelse. Miljöbodar
för källsortering av avfall kommer att ordnas separat. Avståndet mellan bostadsentré och
avfallsutrymme bör inte överstiga 50 m.
Avfallsutrymmena ska, utöver mat- och restavfall, även tillåta utsortering av förpackningsmaterial.

HÄLSA OCH SÄKERHET
Tillgänglighet
Bebyggelsen ska utföras enligt gällande byggregler för tillgänglighet för personer med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga. Nya hus förses med hissar, vilket ger möjlighet för fler äldre och
personer med nedsatt rörelseförmågan att bosätta sig eller bo kvar i området. Bebyggelseförslagen
är utformade så att överskådlighet och genomströmning säkerställs inom området. Väderskyddade
cykelparkeringar med bra låsmöjligheter ska anordnas, antingen i bottenvåning eller nära entréer.
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Trygghet
Pettersberg har en del brister i den offentliga miljön, vilket gör att en del upplever den som otrygg.
En förbättrad överblickbarhet över offentliga platser minskar möjligheten till brott och ökar känslan
av trygghet varför det är bra att nya bostäder placeras intill offentliga ytor som Pettersbergsgatan
och centrum.
Trafikbuller
Befintliga byggnader inom fastigheten Urberget 1 är utsatta för vägtrafikbuller. Området angränsar
mot E18 i nordväst och mot Pettersbergsgatan i sydost. Vallbyleden ligger också i närheten.
För trafikbuller vid bostadsbyggnad ska förordningen SFS 2015:216 efterföljas. Förordningen
innehåller riktvärden för trafikbuller utomhus. Enligt förordningen bör följande riktvärden inte
överskridas vid nybyggnation:
•

60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad för bostäder större än 35 kvm.

•

65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad för bostäder om högst 35 kvm.

•

Om ljudnivåerna vid fasad ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen ha tillgång
till sida där dygnsekvivalent ljudnivå är under 55 dBA och maximal under 70 dBA kl. 22‐06.

•

50 dBA ekvivalent samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats om sådan anordnas i anslutning
till byggnaden.

Inomhus i lägenheterna gäller Boverkets byggregler, BBR. Detta studeras i samband med bygglovet.
En trafikbullerutredning har tagits fram av Structor Akustik AB (2017-02-13 rev 2019-01-25) som
sammanfattas nedan:
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1

2
3

Översikt över planförslaget med tornen numrerade, hämtat från bullerutredningen.

Hus 1
Den ekvivalenta ljudnivån på fasaderna mot E18 och Jakobsgatan uppgår till 63 dBA, men överstiger
inte 65 dBA. Med föreslagen planlösning, se nedan, klaras riktvärdena för de båda ettorna (lägenhet
<35 m2) med fasad mot E18 samt tvåorna med fasad mot hus 2. Tvåorna mot Jakobsgatan behöver
planeras med ljuddämpad sida för hälften av bostadsrummen. Ljuddämpad sida erhålls med tätt
räcke och absorbent i tak för tre lägenheter och för resterande genom en delvis inglasning av
balkong. Sammanlagt blir det fyra stycken skärmar.
Den maximala ljudnivån uppgår till 77 dBA för fasader mot Pettersbergsgatan. Med föreslagna
åtgärder klaras 70 dBA på ljuddämpad sida.
En ljuddämpad gemensam uteplats finns på befintlig gård.
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Planlösning hus 1

Hus 2
Den ekvivalenta ljudnivån är lägre än 60 dBA och den maximala ljudnivån är lägre än 70 dBA utmed
samtliga fasader. Riktvärden innehålls för samtliga lägenheter utan åtgärd.
En ljuddämpad gemensam uteplats finns på befintlig gård.
Hus 3
Hus 3 är 22 våningar högt. På våning ett finns inte några bostäder. Där finns istället förråd och
tvättstuga.
För hus 3 finns två alternativa planlösningar

Alternativa planlösningar, alt 1 till vänster och alt 2 till höger.

Vid Hus 3 blir den ekvivalenta ljudnivån över 65 dBA vid fasad mot E18. Den maximala ljudnivån är
lägre än 70 dBA utmed alla fyra fasader. Nedan föreslås lämplig placering av de olika planlösningarna
med avseende på ljudmiljön. Det totala antalet lägenheter i hus 3 blir då 124.
För våning 2–12 kan planlösning 2 användas. De sju mindre ettorna (lägenhet ≤35 dBA) klarar
riktvärdet om 65 dBA. Tvåan mot söder har tillgång till ljuddämpad sida för hälften av
bostadsrummen utan åtgärd.
För våning 13–22 kan planlösning 1 användas. De två treorna mot E18 har tillgång till varsin
indragen och inglasad (max 75 %) balkong. De andra två treorna har tillgång till ljuddämpad sida för
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hälften av bostadsrummen utan åtgärd. Totalt 18 balkongskärmar.
En ljuddämpad gemensam uteplats finns på befintlig gemensam gård.
Sammanfattning
Samtliga lägenheter klarar riktvärdena för trafikbuller vid fasad, antingen genom att riktvärdena
uppfylls på samtliga sidor, eller genom att minst hälften av bostadsrummen har ljuddämpad sida.
För att klara riktvärdena krävs i några fall delvis inglasning (högst 75 %) av balkonger. Generellt har
balkongerna täta räcken och ljudabsorbent i taket. Räckena är 1,2 m över balkonggolvet. De åtgärder
som kan komma att behövas för att åstadkomma en ljuddämpad sida för samtliga lägenheter är
skärmar på balkonger (högst 75 %).
I tabellen nedan görs en sammanställning av antalet skärmar som behövs. Kombinationer av
alternativen är naturligtvis möjlig, vilket påverkar utfallet.

Andelen inglasningar (tekniska speciallösningar) i hela projektet ligger på 12 %, men utgör 14,2 % för
hus 1 och 14,5 % för hus 3.
Vindströmmar
Vindstudier visar att det är möjligt att hantera vindklimatet genom att arbeta med ett antal
vindreducerande åtgärder; podiebyggnader, indragna entréer, träd och skärmtak. Podiebyggnader
har en betydelsefull positiv inverkan för att hantera de nedåtriktade vindar som uppstår i närheten
av de höga byggnaderna. Då vindströmmarna möter podiets utkragning bryts dess rörelse före
marknivån. På samma sätt kan vegetation, skärmar och skärmtak användas för att bryta vindens
rörelse där människor uppehåller sig, ex vind entréer och uteplatser. Indragna entreplatser kan också
användas för att lokalt förbättra vindklimatet.
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Illustrerat förslag till detaljplanen visar sockelvåningen på den höga byggnaden utformad som en
podiebyggnad och med indragna entréer.

Olycksrisker
Planområdet ligger i anslutning till E18 som är en primär transportled för farligt gods. Nya bostäder
placeras utanför rekommenderad skyddszon och särskilda åtgärder behöver därför inte vidtas.
Framkörningstider och brandvattenförsörjning
Räddningsstyrkans framkörningstid får enligt aktuellt kommunalt handlingsprogram för
räddningstjänst inte överskrida 5 minuter. Fastställd tidsram överskrids inte.
Närmaste befintliga brandposter finns på Pettersbergsgatan. Befintligt brandpostnät bedöms ha
tillräcklig kapacitet för att kunna tillgodose behovet av brandvattenförsörjning av planområdet utan
att särskild flödesmätning behöver utförs.

ÅTGÄRDER FÖR ANPASSNING TILL KLIMATFÖRÄNDRINGAR
I och med detaljplanens genomförande förbättras förutsättningarna att fördröja dagvatten i
området. Öppna och tröga dagvattenlösningar koncentrerats kring ny bebyggelse. Kring dessa ytor
föreslås avvattning ske mot befintliga gräs- och planteringsytor för rening innan dagvattnet samlas
upp i makadamfyllda svackdiken för ytterligare rening och fördröjning. Detta medför att fastigheten
har god förutsättning att hantera större vattenmängder vid mer frekventa skyfall.
Formen på byggnaderna påverkar vindströmmarna. Höga hus drar ner luftströmmar längs fasaden,
vilket kan påverka vindfält ända ner till gatunivå. Variabla hushöjder gör att strömmarna får virvlar
som på bättre sätt för bort partiklar i gatunivå och en hälsosammare luftsituation uppnås. En ojämn
yta på fasaden reducerar starka vindar.
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
MILJÖBEDÖMNING
Byggnadsnämnden har i beslut 2014-05-22, § 105 tagit ställning till att detaljplanen inte ger en sådan
betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11§ miljöbalken. En miljöbedömning, med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning, har därför inte upprättats enligt kraven i plan- och bygglagen 4 kap.
34§.
Vid behovsbedömningen har beaktats att den totala effekten av planen är relativt liten, genom att
projektet innebär en utökning av nuvarande markanvändning; bostadsändamål. Fastigheten ligger ca
2,5 km från Västerås centrum med goda kollektivtrafikförbindelser och gång- och cykelmöjligheter.
Planens genomförande innebär inte att risk för människors hälsa eller för miljön föreligger, eller till
att någon miljökvalitetsnorm negativs inverkas. Samråd har skett med Länsstyrelsen som delar
uppfattningen, men som har uttryckt vikten av att utreda olika alternativ för grad av förtätning
eftersom området utgör ”mycket värdefull bebyggelsemiljö”. Detta har gjorts under processens gång,
både före och efter samråd.
Planens genomförande kommer dock att innebära en påverkan på miljö, vilket beskrivs nedan.

HÅLLBARHET
Social hållbarhet
Antalet bostäder kommer att öka och planen verkar för en blandning av både bostäder, kontor,
möteslokaler, mindre verksamheter och service. Planområdets läge innebär närhet till befintlig
service, skola, handel, kollektivtrafik, Pettersbergsskogen med mera. Gång- och cykelförbindelserna
förbättras när utformningen ändras så att fordonstrafik inte längre behöver blandas med gående och
cyklister. Tryggheten i området ökar då nya hus placeras nära Pettersbergsgatan och Pettersbergs
centrum, vilket ger en förbättrad överblick över offentliga ytor. Genomströmningen av människor
ökar och möjlighet ges till fler spontana möten inom och i anslutning till kvarteret. De befintliga
bostadsgårdarna kommer att utvecklas för att erbjuda en större variation av innehåll och får en höjd
kvalitet, vilket gynnar alla boende i området.
Ekologisk hållbarhet
Planförslaget medger komplettering av bebyggelse inom befintlig kvartersmark och på redan
ianspråktagen mark, vilket innebär att ingen brukningsvärd jordbruksmark eller skogsmark behöver
tas i anspråk. En byggnad i ett våningsplan rivs för att göra plats för ett punkthus på 16 – 22 våningar
med ett jämförbart avtryck på marken. Inga skyddade naturvärden eller värdefulla grönområden tas i
anspråk, dock finns tallar med höga naturvärden på grund av ålder som behöver tas ned och som ska
kompenseras med åtgärder i närområdet. Dagvattenhanteringen förbättras inom området. Vattenoch luftkvaliteten bedöms inte påverkas negativt av förslaget. Området är bullerutsatt men alla nya
lägenheter utformas så att gällande riktvärden för buller klaras. Området har mycket god
tillgänglighet till kollektivtrafik med täta turer. Fler bostäder skapas på gång- och cykelavstånd till
city.
Kulturell hållbarhet
Planförslaget innebär en komplettering med ny bebyggelse som har ett bra samspel med den
befintliga bebyggelsestrukturen. Den nya bebyggelsen placeras i områdets randzon och det går
tydligt att se vad som är tillskott och vad som är ursprunglig struktur. De nya punkthusen knyter an
gestaltningsmässigt till området och dess naturkänsla. Hänsyn tas till områdets grönstruktur då
innegårdarna lämnas orörda liksom omgivande naturmark till kvarteret.
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Ekonomisk hållbarhet
Den befintliga byggnaden som rivs innehåller inga lägenheter. Det nya punkthuset som tillförs
innehåller möjlighet till gemensamhetslokal i bottenvåning samt ca 100-140 nya lägenheter. Detta
innebär ett mer optimalt markutnyttjande. De föreslagna punkthusen placeras i ett läge som tar till
vara stadens redan gjorda investeringar vad gäller infrastruktur för trafik och ledningsnät samtidigt
som det ger fastighetsägaren en ökad byggrätt för bostäder i ett centrumnära område. Området blir
mer attraktivt för en större del av befolkningen då husen förses med hissar, vilket ger möjlighet för
fler äldre och personer med nedsatt rörelseförmåga att bosätta sig eller bo kvar i området.
Samlad bedömning
Planen verkar för en blandning av både bostäder, kontor, möteslokaler, mindre verksamheter och
service. Delar av kvarteret som idag inte är optimalt utnyttjade kan användas för att bygga ca 150 200 lägenheter i ett område som har närhet till service, skola, handel, kollektivtrafik,
Pettersbergsskogen med mera. Befintlig infrastruktur kan användas. Hänsyn har tagits till områdets
kulturmiljövärden då nya hus har placerats i kvarterets randszon som har reglerats med
bestämmelser kring omsorgsfull gestaltning. Trafiksäkerheten i området har förbättrats.

MILJÖKVALITETSNORMER
Utomhusluft
Genomförandet av planen bedöms inte medföra att gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft
överskrids, avseende halterna för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen,
partiklar (PM10 och PM2,5). Enligt Västerås stads handlingsplan för utomhusluft (antagen 2013) ska
samtliga ämnen som redovisas i handlingsplanen och som har tröskelvärden vara under den övre
utvärderingströskeln senast år 2020. Genomförandet av planen bör inte medföra att de gränsvärden
som satts i Västerås handlingsplan för utomhusluft överskrids.
Vattenförekomster
Genomförandet av planen bedöms inte medföra att gällande miljökvalitetsnormer för
vattenförekomster överskrids, 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 för rening av vägdagvatten genomförs.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
ORGANISATIONSFRÅGOR
Genomförandetid
Genomförandetiden är tio år från den dag planen vinner laga kraft.
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Västerås stad är huvudman för allmän platsmark inom området.
Fastighetsägaren ansvarar för genomförandet av detaljplanen.
Avtal
Ett avtal om överenskommelse om fastighetsreglering ska skrivas mellan Västerås stad och
fastighetsägaren av Urberget 1, Rikshem AB, angående marköverlåtelse.
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GCM-vägen på fastigheten Urberget 1 ska övergå till fastigheten Västerås 2:113. Den del av
Jakobsgatan som ligger inom planområdet och är kvartersmark ska övergå från Västerås 2:113 till
Urberget 1.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning
Detaljplanen medför att del av Urberget 1, som tidigare varit kvartersmark, blir allmän platsmark för
gång- och cykelvägsändamål. Fastighetsreglering behöver ske för att föra över denna mark till allmän
platsmark. Området omfattar ca 95 respektive 635 m2.
Området för transformatorstation, E, kan avstyckas till egen fastighet.
Ansökan om fastighetsbildningsåtgärder sker av fastighetsägaren till lantmäterimyndigheten.
Fastighetsindelningsbestämmelser
Fastighetsindelningsbestämmelser, tomtindelning Urberget akt 1980K-161/1964 fastställd 1964-0603, gäller för fastigheten Urberget 1. I och med planens antagande upphävs dessa bestämmelser.
Servitut och ledningsrätter
Inom detaljplanen finns allmänna underjordiska ledningar förlagda. Markreservat för ledningarna
har, efter samråd med Mälarenergi, inte lagts ut. Ansökan om ledningsrätt görs av berörd
ledningshavare till Lantmäterimyndigheten i Västerås stad.

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETSÄGARE OCH ANDRA BERÖRDA
Detaljplanen medger byggrätter för uppförande av nya byggnader. Befintlig fastighet blir utnyttjad i
större omfattning.
Transformatorstation kan avstyckas till egen fastighet.
Gång- och cykelväg som tidigare varit kvartersmark (Urberget 1) övergår till allmän platsmark
(Västerås 2:113) genom fastighetsreglering. Förvaltnings- och driftsansvar är fortsatt Västerås stad.

EKONOMISKA FRÅGOR
Eventuella åtgärder på allmän mark i samband med anpassning till ny infrastruktur bekostas av
exploateringen. Flytt av gång- och cykelväg som krävs för planens genomförande ska bekostas av
exploatören.
Planavgiften betalas av exploatören. Avtal som reglerar planavgiften har upprättats mellan staden
och Stadsbyggnadsförvaltningen.
Exploatören ska bekosta eventuell flytt av allmänna ledningar på kvartersmark, samt påverkan på det
allmänna nätet. En teleledning (Skanova ledningsägare) samt optofiber (Mälarenergi Fibra Stadsnät
ledningsägare) berörs av förslaget.
Exploatören ska bekosta avverkning och placering av träd i faunadepå samt bekosta att grova träd
huggs fram i skogsbrynet väster om planområdet.

TEKNISKA FRÅGOR
Grundläggning ska ske med radonsäker platta.
30 / 31

Detaljplan för kv Urberget, Pettersberg, Västerås, dp 1874
Exploatören får flytta gång- och cykelvägen men skall kontakta Teknik- och fastighetsförvaltningens
gatu- och trafikenhet innan så att de kan granska och godkänna ritningarna.
Vid eventuella schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras av exploatören. Detta beställs via
Post och telestyrelsens www.ledningskollen.se
Balanserad samhällsbyggnation
Västerås stad arbetar enligt av kommunfullmäktige antagen plan ”Balanseringsprinciper för naturoch kulturvärden i samband med exploatering och samhällsbyggnad”. Det är en trestegsmetodik,
ofta benämnd balanserad samhällsbyggnad. I första hand ska man undvika värdefulla natur- och/eller
kulturmiljöområden. I andra hand minimera skador och om det inte är möjligt kompensera för
skador. Större delen av kvarteret har undantagits från nybyggnation och i övrigt har principerna följts
genom att avverkade träd ska placeras i en faunadepå, som anvisas av skogsförvaltaren i Västerås
stad. Grova tallar i skogsbrynet mellan gång- och cykelvägen och fastigheten Urberget 1 kommer att
huggas fram för att öka solbelysningen på grova tallstammar för att gynna insekter. På plankartan har
berörda tallar pekats ut.
Ingen övrig skogsskötsel på angränsande mark till Urberget 1 utifrån boendes eller fastighetsägares
önskemål och behov kan förväntas. Önskemål om friare sikt och synpunkter på nedskräpning från
träd kommer inte leda till några åtgärder. Gallring/röjning sker endast om träd bedöms vara farliga.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Detaljplanen har upprättats av Stadsbyggnadsförvaltningen genom Åsa Rudhage. Medverkande
tjänstemän har varit Gustav Hellund, Stadsbyggnadsförvaltningen, Maria Lundin, Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen, Helena Kihlén och Per Claesson, Teknik- och fastighetsförvaltningen, Kris
Jasinski, Stadsbyggnadsförvaltningen, John Pedersen, Teknik- och fastighetsförvaltningen, Helena
Lindholm, Stadsbyggnadsförvaltningen, Stefan Zangelin, Barn- och utbildningsförvaltningen, Helena
Duske, Social nämndernas förvaltning samt Lena Höglund och Kenneth Hammarström, Mälarenergi
och Peter Rados, Vafab miljö.
Stadsbyggnadsförvaltningen
Åsa Rudhage
Planarkitekt
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