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GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Planuppdrag
Byggnadsnämnden beslutade den 22 maj 2014, § 105, att ge
stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för Urberget 1 och
del av Västerås 2:113. Byggnadsnämnden fattade beslut om förnyat uppdrag den
2017‐05‐22, § 99.
Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt PBL 2010:900.

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.

Hur granskningen har bedrivits
Planförslaget var utsänt på granskning mellan 25 februari – 24 mars 2019.
Granskningsförslaget har under samma tid varit utställt i Stadshuset, på
Stadsbiblioteket samt på stadens hemsida och Bostad Västerås hemsida.
Detaljplanen var även på granskning mellan 13 juni ‐ 31 augusti 2018. Efter
granskningen gjordes bedömningen att planen behövde ställas ut för en ny
granskning då förslaget behövde bearbetas innan det kunde gå vidare i processen.

Sammanfattning av inkomna synpunkter
Under granskningstiden inkom 19 yttranden, varav 4 utan erinran. En protestlista
mot byggnation på Urberget med 195 namnunderskrifter har också inkommit.
Organisationsnr: 212000‐2080

Postadress
Västerås stad
Stadsbyggnadsförvaltningen
721 87 Västerås

Telefon direkt
021‐39 32 55

Kontaktcenter
021‐39 00 00

Webbplats
www.vasteras.se
E‐post
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De inkomna synpunkterna gäller främst:
 För hög exploatering, kopplat till social hållbarhet och negativ påverkan på
naturvärden och grönstruktur.
 Förslaget inte anpassat till områdets karaktär/värdefulla bebyggelsemiljö.
 Parkering och angöring, trafiksäkerhet, buller.
Följande revidering har gjorts på plankartan inför antagande:
‐ En av två bestämmelser för mistel har tagits bort. Parallellt med
granskningen gjordes en inmätning av träden och då visade det sig att ett
av träden låg utanför, men i nära anslutning till, planområdet.
Ett kompletterande dagvattenutlåtande har tagits fram efter granskningen, som
avser eventuellt tillkommande parkeringsytor i norra delen av planområdet. Text
har förts in i planbeskrivningen. Utlåtandet finns även som bilaga till
planhandlingarna.
I övrigt har bara mindre, redaktionella ändringar gjorts.

Inkomna synpunkter
Nedan redovisas synpunkter som inkommit under granskningstiden samt
stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer. Mer omfattande synpunkter redovisas
kortfattat men bifogas i sin helhet som bilagor.
Följande har yttrat sig under granskningstiden men inte haft några synpunkter:
 Barn‐ och utbildningsförvaltningen
 Polisen
 Trafikverket
 Vafab miljö Kommunalförbund
Nedan presenteras alla synpunkter som lämnades på granskningshandlingen.
1. LÄNSSTYRELSEN, BILAGA BIFOGAS
”Bedömning enligt 11 kap. 10 § PBL
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL
och nu kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen inte kommer att
prövas.
Övrigt
Natur
Skyddade träd
Länsstyrelsen anser att det är positivt att bestämmelsen n1 har tillkommit.
Länsstyrelsen anser dock att det ska framgå av planbeskrivningen varför
bestämmelsen finns. Länsstyrelsen vill också påpeka att även om trädet skulle
vara sjuk eller utgöra en fara så krävs dispens för att få fälla det, vilket ska framgå
av planbeskrivningen.”
Kommentar:
Planbeskrivningen har kompletterats med text om mistlar.
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Parallellt med att granskningen pågick mättes mistelträden in digitalt. Det visade sig
då att ett av träden med mistel låg utanför, men i nära anslutning till, planområdet.
Plankartan har därför reviderats.
2. MILJÖ‐ OCH HÄLSOSKYDDSFÖRVALTNINGEN
”Buller
Bebyggelseförslaget har flera gånger omarbetats för att hitta alternativ som är
möjliga ur bullersynpunkt. Miljö‐ och hälsoskyddsförvaltningen anser att nuvarande
förslag är en acceptabel lösning. Förslagen innebär dock en rad tekniska
speciallösningar (täta räcken, ljudabsorbenter, inglasningar) som behöver
säkerställas i bygglovsskedet.
För att klara bullerriktvärden för uteplats hänvisas i planbeskrivningen till
gemensamma uteplatser på befintliga gårdar, som ligger relativt långt ifrån de nya
husen. För hus 2 och 3 klaras riktvärden för uteplats i husens närområde och miljö‐
och hälsoskyddsförvaltningen anser därför att uteplatser borde kunna anläggas där.
Hus 1 har höga ljudnivåer i markplan utanför huset och relativt långt avstånd till yta
som klarar uteplatsvärden. Vi anser därför, som tidigare framförts i
samrådsyttrandet, att man för bör överväga någon form av avskärmning för att
skapa en bättre utomhusmiljö i markplan med avseende på buller för hus 1.
Övrigt
I granskningsutlåtandet s. 9 finns ett svar om att förskola i begränsad omfattning
kan betraktas som bostadskomplement och skulle kunna vara möjlig att driva i
flerbostadshusen. Miljö‐ och hälsoskyddsförvaltningen vill framhålla att en förskola
även kräver utemiljö av tillräckligt storlek och kvalitet gällande t ex ljudnivåer, och
att tillgång till detta inte har visats i planen. Förvaltningen vill att det tydligt ska
framgå att planen inte föreslår någon förskola i de nya byggnaderna och att
användningen förskola inte ryms inom beteckningen C.
Information
Vid eventuella fynd av föroreningar i mark i samband med grävarbeten ska
tillsynsmyndigheten, i detta fall miljö‐ och hälsoskyddsförvaltningen, omedelbart
underrättas.”
Kommentar:
Länsstyrelsen, som har till uppgift att bevaka hälsa och säkerhet, har inte framfört
några synpunkter på bullerutredningen.
Miljö‐ och hälsoskyddsförvaltningen skriver att de anser att omarbetat förslag är en
acceptabel lösning ur bullersynpunkt. Möjlighet att uppföra lokal bullerskärm har
undersökts tidigare, men utformningen har inte bedömts bli acceptabel för boende
i området då en lokal skärm skulle behöva bli 10 m lång och 3 m hög. Juridiskt finns
det inget krav på att uteplats ska ordnas, däremot friyta för lek, motion och
rekreation. Detta kan tillgodoses i närheten av byggnaden.
I planbeskrivningen tas förskola upp under rubriken ”möjligt bostadskomplement”.
Den tas ej upp under annan rubrik.
3. MÄLARENERGI
”Mälarenergi har tagit del av handlingarna och lämnar följande svar:
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ME Värme: Fjärrvärmeservice finns inne på fastigheten och ska beaktas, ev flytt
bekostas av exploatören. I övrigt inget att erinra.
ME Vatten: Eventuell ledningsflytt bekostas av exploatören. Inget att erinra.
ME Fibra: Fibra har ledningar som ligger i byggområdet. Flytt bekostas av exploatör.
Inget att erinra.
ME Elnät: Befintliga ledningar som kan behöva flyttas i samband med
exploateringen. Ev. ledningsflytt bekostas av exploatören. Området Urberget ligger
i elnätsstrukturen i ett område där effekten är mycket begränsad samt att konflikt
finns med andra exploateringar på samma och närliggande kabelslingor. Större
anslutningar på aktuell slinga kan komma att leda till fördröjning innan nyanslutning
kan medges. I övrigt inget att erinra. ”
Kommentar:
Genomförandebeskrivningen tar upp att exploatören ska stå för kostnader för
eventuell flytt av ledningar.
4. SKANOVA
Skanova har kablar i området. Flytt av dessa bekostas av byggherren.
Kommentar:
Detta finns beskrivet i genomförandebeskrivningen.
5. VÄSTMANLANDS LÄNS MUSEUM
”Västmanlands läns museum har mottagit granskningshandlingar angående
detaljplan för Urberget 1 och del av Västerås 2:113, Pettersberg, Västerås kommun.
Syftet med detaljplanen är att komplettera den befintliga fastigheten med
nybyggnation av bostäder. Syftet är även att ge möjlighet till mindre verksamheter i
området. Kompletteringen av området ska ta hänsyn till områdets mycket
värdefulla bebyggelsemiljö. Efter genomgång av aktuella handlingar har länsmuseet
följande att anföra.
Länsmuseet har tidigare yttrat sig i ärendet och hänvisar till detta, dnr VLM170105.
Länsmuseet står fast vid vår tidigare önskan om att den nya bebyggelses skall
anpassas till den befintliga då denna innehåller mycket höga kulturhistoriska
intressen.”
Kommentar:
Länsmuseet lämnade in ett yttrande under samrådet. Efter samrådet togs ett nytt
omarbetat förslag fram som i större grad utgår från platsens karaktär. Ett hus togs
bort, husen närmast Pettersbergsgatan minskades ner i volym. Utformningen och
gestaltningen anpassades efter områdets karaktär, vilket även har säkerställts
genom planbestämmelser om varsamhet och utformning för ny och befintlig
bebyggelse. Tidigare förslag på ny trafikstruktur ändrades också. Befintliga
innergårdar med grönska bevaras genom prickmark (får ej bebyggas).
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6. NATURSKYDDSFÖRENINGEN, BILAGA BIFOGAS
”Naturskyddsföreningen i Västerås har tagit del av granskningsunderlaget och har
följande synpunkter. Vid granskningen i augusti 2018 framförde vi några
synpunkter, och vi konstaterar att vi har kvar samma synpunkter på det nya
planförslaget och dess konsekvenser. Första delen av vårt svar är därför samma
som tidigare.”
Kommentar (kopierat från granskningsutlåtande 1):
De aktuella träden har inte några spår av värdefulla insekter utan har pekats ut som
värdefulla på grund av sin ålder. Omgivande områden, både Pettersbergsskogen
och den dunge som är omedelbart öster om planområdet, har utpekats som mycket
värdefullare och har därför sparats. Den kompenserande åtgärden att friställa ekar i
omgivande skogspartier har en generell avsikt att gynna insekter och inte på grund
av att det skulle vara insekter i de träd som försvinner.
Avståndet mellan Pettersbergsskogen och dungen i öst är ca 260 meter. Det är
inget avstånd som kräver en grön spridningslänk, åtminstone inte för svampar och
insekter. Länken är främst viktig för att få känslan av att det hänger ihop snarare än
att det är viktigt ur biologisk synpunkt.

Fortsättning på Naturskyddsföreningens yttrande:
”Nytillkomna synpunkter.
Naturskyddsföreningen konstaterar att det inte redogörs för hur behovet av
förskola och låg/mellanstadieskola skall lösas, detta trots att planen innebär ett
tillskott på ytterligare 150 – 200 lägenheter utöver redan befintliga 350 lägenheter.
Kvarteret Urberget är ett barnrikt kvarter (s7 i Dp). Har detta inte beaktats i den
sociala miljöanalysen? Vi finner inte heller något yttrande från nämnden för skola
och förskola.
Naturskyddsföreningen ifrågasätter varför kommunen inte kan ställa krav på
innergårdarna för att höja kvaliteten (s7 i Dp). Lämnas kommunens invånare utan
stöd när det gäller krav på utemiljön för de boende och deras barn‐ och ungdomar?
Betyder det att de förslag som beskrivs i den sociala miljöanalysen inte blir
bindande för fastighetsägaren / byggherren?”
Kommentar:
Dialog har förts med barn‐ och utbildningsförvaltningen under hela processen. De
yttrade sig under samrådet enligt följande: ”Detaljplanen tillåter en förskola med
två avdelningar. Förskolenämnden har i riktlinjer för den kommunala förskolan
beslutat att sträva efter förskolor med minst fyra avdelningar. Detta innebär att den
kommunalt drivna förskolan inte är intresserade i dagsläget, av att driva en förskola
med bara två avdelningar.”
Efter samrådet togs planbestämmelsen för förskola (S) bort. Enligt Boverket kan
även förskola i begränsad omfattning som är inrymd i ett flerbostadshus betraktas
som bostadskomplement. Detta finns beskrivet i planbeskrivningen. Det innebär
alltså att en mindre förskola är möjlig att driva i privat regi.
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Det finns även en antagen detaljplan med byggrätt för en förskola med fyra
avdelningar i anslutning till Pettersbergsskolan. Det har tidigare diskuterats att det
behövs en översyn av hela stadsdelen vad gäller förskolornas placering och
omfattning. Pettersbergsskolan har i dagsläget kapacitet att ta emot fler elever.
Planbeskrivningen har kompletterats med ovanstående information.
Vad gäller möjliga krav på utemiljö anger Boverket följande:
”Egenskapsbestämmelser ger möjlighet att i detalj styra planområdets
utformning. En detaljplan får inte göras mer detaljerad än vad som är nödvändigt
för att uppnå syftet med planläggningen. Detta är också viktigt för att förlänga
planens aktualitet och användbarhet.
Egenskapsbestämmelser på kvartersmark bör endast användas för att reglera
sådant som tas om hand i någon efterkommande prövning som till exempel bygglov
eller fastighetsbildning. Bestämmelser som inte tillämpas i någon efterkommande
prövning riskerar att inte genomföras. En bestämmelse om till exempel lekplats på
kvartersmark saknar betydelse eftersom en sådan bestämmelse bara innebär att en
lekplats får anläggas på platsen, men fastighetsägaren kan istället välja att anlägga
lekplatsen någon annanstans, eller att inte anlägga någon lekplats alls.
Bestämmelsen innebär alltså inget krav på att en lekplats ska uppföras.”
Detaljplanen bevarar befintliga innegårdar genom att marken prickmarkeras, det
vill säga att byggnader inte får uppföras på marken. Innehållet på gårdarna är inte
reglerat genom planbestämmelser, men beskrivs i planbeskrivningen.
7. MIMER
”Som tidigare anförts har vi i huvudsak inget att erinra mot planen. Dock uppfattar
vi att den nya planen fortfarande Inte tillräckligt tagit hänsyn våra tidigare
synpunkter och behöver därför ytterligare justeras beträffande nedan angivna
punkter:
Service
Det är en bra idé att möjliggöra och lokalisera mötesplatser, kontor och offentlig
service till stadsdelen och helt i linje med den strategi som tidigare fastslogs i 130‐
punktlistan “Samarbete för Västerås” och nu i 140 punktslistan “Utveckling Västerås
2018—2022”. I hela området anger plankartan nu BC1 istället för BKH1, vilket ska
uttydas “Bostäder, Centrumändamål i bottenvåning” vilket dock inte på något sätt
utesluter detaljhandel i bottenvåningarna. Som vi tidigare yttrat är det nuvarande
centrumet inte i behov av tillkommande konkurrerande detaljhandel, särskilt inte
beträffande livsmedel. Vi vidhåller därför vår tidigare ståndpunkt att det inte,
åtminstone inte i bottenvåningen i det östra höghuset, närmast centrum, ska
tillåtas detaljhandel. Kontorsverksamhet, mötesplats och offentlig service i detta
läge skulle däremot kunna tillföra stadsdelen arbetsplatser, ett ökat flöde av
utomstående, och vara positiv för området. Lämplig beteckning är därför istället
BK1, “Bostäder. Kontor ¡ bottenvåning” för denna byggnad.
Parkering
Den nuvarande parkeringen vid centrum, söder om Pettersbergsgatan, är som
tidigare betonats, dimensionerad för de nuvarande verksamheterna och är tidvis
hårt belastad. För tillkommande verksamheter, enligt ovan, i den nya byggnaden
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vid centrum, måste parkeringsbehovet lösas med nya platser inom planområdet, i
nära anslutning till de nya verksamheterna. Den nya illustrationen visar visserligen
en möjlighet att ordna en mindre parkering med infart från Jakobsgatan, men enligt
illustrationen förefaller platserna snarast ämnade för bostäderna i det nu befintliga
huset, eftersom de inte annonserar sig mot centrumsidan, utan helt avskärmas av
komplementbyggnader.
Illustrationen till detaljplanen är heller ingen garanti för att platserna verkligen
kommer till utförande. Vi emotser därför ett bättre förslag till hur parkeringen ska
ordnas för verksamheter ¡ bottenvåningen till det östligaste huset, och att
utförande enligt detta utgör ett villkor för kommande bygglov för byggnaden. (PBL
4 kap. 14g)
Kommentar:
Detaljplanen ändras inte. Fler bostäder i området ger ett större kundunderlag och
kan stärka befintliga verksamheter.
Byggrätten intill centrum möjliggör högst en lokal i bottenvåningen. Övrig yta
utgörs av entré och gemensamma bostadsutrymmen. Boverkets allmänna råd
2014:5 säger följande om kontor: ”Användningen kontor bör tillämpas för områden
för kontor och tjänsteverksamhet med liten eller ingen varuhantering.” Denna
bestämmelse skulle utesluta andra verksamheter som efterfrågas, till exempel
gemensamma möteslokaler. Den bestämmelse som nu är föreslagen i detaljplanen
täcker även in kontor.
Detaljplanen följer ”Riktlinjer för parkering i Västerås”, antaget av
kommunfullmäktige 2015. Nya parkeringsplatser är föreslagna längs Jakobsgatan
och bakom ny byggnad inom samma gångavstånd som till parkeringen vid centrum.
I samband med ansökan om bygglov ska lösning för parkering alltid redovisas och
godkännas.
8. ADAM FRISÖR
”Jag som näringsidkare ser negativt på den föreslagna förtätningen på området då
den kommer att försvåra för mitt företag då ur‐ och pålastning av varor blir
krångligt då den nya ”vägen” utanför ser smal ut och endast har kantstensparkering
samt att tillgängligheten för kunder som vill parkera bilen på kundparkeringen blir
sämre med det nya förslaget. Kommer de parkeringsplatser som hyrs att försvinna?
Eventuell nyetablering måste ske med beaktande av befintlig verksamhet på
området. Det vore dåligt med exempelvis fler frisörer. Området påverkas inte
positivt av en förtätning, ta vara på de befintliga bostäderna och hyresgästerna.”
Kommentar:
Fler bostäder i området ger ett större kundunderlag och kan stärka befintliga
verksamheter. Även utan ny detaljplan finns det inget som hindrar att fler frisörer
etablerar sig i området, exempelvis om en befintlig lokal blir ledig.
Illustrationen är inte bindande men visar att angöring och parkering går att ordna.
Omfattningen av trafik är mycket begränsat och utrymmet behöver därför inte vara
större.
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9. HALA LIVS
”Jag som näringsidkare ser negativt på den föreslagna förtätningen på området då
den kommer att påverka mitt företag negativt då ur‐ och pålastning av varor
försvåras samt att tillgängligheten för kunder som vill parkera bilen på
kundparkeringen blir sämre med det nya förslaget. Företaget hyr idag två
parkeringsplatser kommer dessa att försvinna till förmån för de som ska bo i de nya
husen?
Parkering direkt utanför affären och mot entrén fungerar inte, nu används
utrymmet utanför av affären sommartid till försäljning av vissa varor. Den
föreslagna nyetableringen av näringsidkare i nybyggnation gynnar förmodligen inte
befintliga näringsidkare.”
Kommentar:
Fler bostäder i området ger ett större kundunderlag och kan stärka befintliga
verksamheter.
Illustrationen är inte bindande men visar att parkeringar går att ordna.
10. HYRESGÄSTFÖRENINGEN PETTERSBERG
Yttrandet (22 sidor) bifogas som bilaga.
Kommentar:
Yttrandet överensstämmer till stor del med det yttrande som lämnades i den första
granskningen. Nytillkomna synpunkter besvaras först. Synpunkter som redan är
besvarade i granskningsutlåtande 1 kommer därefter i texten (kopierat).
Kommentar nytillkomna synpunkter:
Buller
Konsulten som utfört bullerutredningen har lämnat följande förtydliganden:
”Trafiksiffror E18
Skillnaden mellan ett trafikflöde på 85 000 fordon kontra 80 500 fordon är inte att
beakta som en markant ökning ur bullersynpunkt eftersom trafikflödet är högt.
Skillnaden blir 0,3 dBA. En fördubbling av antal fordon på en vägsträcka ger
teoretiskt en ljudnivåökning med 3 dBA.
Sedan planarbetet påbörjades 2014 har nya direktiv angående tidshorisont samt
uppräkningstal för Trafikverkets vägar kommit. De beskrivs i ”Bullerprognoser ‐
Vilka trafikprognoser ska användas som underlag för bullerberäkningar?” från 2016‐
06‐02 reviderad 2018. Enligt Trafikverkets anvisningar har trafikuppräkningstal
enligt EVA använts. Det finns i nuläget ingen mer detaljerad trafikprognos att tillgå.
En längre tidshorisont än femton år rekommenderas ej för trafikbullerutredningar
till detaljplaner. För en längre tidshorisont är det svårt att förutse vilka förändringar
i trafik som kan förväntas. Trafikflöden beror av många faktorer så som t.ex.
politiska beslut, andra infrastrukturprojekt samt vägens maxkapacitet. Ett
trafikflöde om 105 000 fordon 2050 skulle ge en ökning på ca 1 dBA jämfört med
bullerutredningens 80 500.
Felaktig byggnad
Det är en miss men den påverkar ej beräkningsresultatet.
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Åtgärdsbidrag för buller
Åtgärdsbidrag syftar till att åtgärda äldre befintlig bebyggelse, vilket är byggnader
med bygglov beviljat före 1997 om inte en väsentlig förändring av trafikbullret skett
sedan dess. Det motiveras av att från 1997 och framåt har kommunen beviljat
bygglov enbart för bulleranpassade bostadshus.
Ny bebyggelse eller något ökade trafikflöden på Jakobsbergsgatan eller
Pettersbergsgatan kommer inte medföra att befintlig bebyggelse blir
åtgärdsberättigade enligt åtgärdsprogrammet.
Den nya bebyggelsen bulleranpassas och fasad och fönster dimensioneras så att
gällande bullerriktvärden uppfylls inomhus.
Ljudreflexer till befintlig bebyggelse
Ljudreflexer ökar ljudnivån vid delar av fasad. Upplevelsen av en 3 dBA ökning av
ljudnivån är knappt märkbar. dB‐skalan har valts för att dem motsvarar hur
människor upplever buller.
Vändplan
Bullerpåverkan är försumbar likt tidigare kommentar:
”Trafikrörelser för vändplan har ej tagit med i bullerutredningen då de avser låga
flöden i låga hastigheter. Trafik på omgivande vägar är dominerande och
dimensionerande för buller”
Vegetation som bullerskydd‐ Grova tallar
Tidigare kommentar kvarstår:
”Buskage och träd verkar ej bullerdämpande i någon betydande mening. Mycket
stora skogspartier gör däremot det, men det har vi inte i detta fall”
Dagvatten
Inför antagande av detaljplanen har Structor tagit fram ett kompletterande
dagvattenutlåtande för de utökade parkeringsytorna. Tillsammans med den
ursprungliga dagvattenutredningen visar den på möjliga lösningar för
dagvattenhanteringen i hela området. För tillkommande parkeringsytor föreslås
dels avvattning mot makadamfyllda svackdiken (där utrymme finns), del att
dagvattenbrunnar förses med brunnsfilter.
Parkering
Uppgift från Rikshem (jan 2019): 14 personer hyr två platser vardera, tre personer
hyr tre platser vardera och en person hyr fyra platser.
Detaljplanen följer ”Riktlinjer för parkering i Västerås”, antaget av
kommunfullmäktige 2015.
Information
Planförfattaren har haft kontakt med hyresgästföreningens ordförande vid flera
tillfällen, bland annat per telefon den 26 februari 2019 då granskningsutlåtandet
skickades över. Denna typ av handling läggs inte ut på hemsidan som övriga
planhandlingar på grund av att den kan innehålla personuppgifter. Diskussion förs
om att se över rutinerna för detta.
Kommentar övriga synpunkter i yttrandet (kopierat från granskningsutlåtande 1):
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”Det finns med i detaljplanens syfte att komplettering av ny bebyggelse ska ta
hänsyn till områdets mycket värdefulla bebyggelsemiljö. För att ge ytterligare stöd
så har plankartan nu kompletterats med varsamhetsbestämmelse för befintlig
bebyggelse och en utformningsbestämmelse för tillkommande bebyggelse.
Nya punkthus som föreslås samspelar höjdmässigt med punkthusen på andra sidan
Pettersbergsgatan och med befintliga skivhus i området som utgör åtta våningar.
Angivelsen i våningsantal behålls för att inte begränsa möjliga takutformningar. Till
exempel kan ett hus i åtta våningar med flackt tak upplevas högre än ett hus i åtta
våningar med sadeltak.
Ett förtydligande har gjorts i planbeskrivningen angående förskola. Enligt Boverket
kan även förskola i begränsad omfattning som är inrymd i ett flerbostadshus
betraktas som bostadskomplement. En mindre förskola är alltså möjlig att driva.
Det finns även en färdig detaljplan med byggrätt för en förskola med fyra
avdelningar i anslutning till Pettersbergsskolan. Det har tidigare diskuterats att det
behövs en översyn av hela stadsdelen vad gäller förskolornas placering och
omfattning.
Mötesplatser möjliggörs inom planområdet, se tidigare svar till yttrande 7.
De miljöbodar som försvinner kommer att ersättas med nya. Se ny illustration.”
”I samråd med Miljö‐ och hälsoskyddsförvaltningen har det inte bedömts
nödvändigt att utföra särskilda luftmätningar eller beräkningar i området. Frågan
har diskuterats under processens gång. Området anses vara tillräckligt öppet för att
det inte ska kunna bli långvariga höga halter av luftföroreningar.”
”Avsnittet om parkering har kompletterats med förtydligande text i
planbeskrivningen. Ny illustration har tagits fram. Enligt nuvarande fastighetsägare
finns det till exempel 18 personer som hyr mer än en parkeringsplats (2‐4 st) i
området.”
”Jämfört med samrådsförslaget har ett hus tagits bort, de kvarvarande två närmast
Pettersbergsgatan har blivit smalare och även flyttats längre ifrån befintliga
byggnader.
Efter granskningen har planbestämmelsen KH1 bytts ut mot C1 eftersom det
bedöms motsvara dagens befintliga verksamheter bättre.
C1 (Centrumändamål i bottenvåning) är en bredare planbestämmelse och täcker
även in användningar som möteslokaler, kontor, handel, hantverk etc.
Bestämmelsen gäller inom hela planområdet. Detaljhandel är inte huvudändamålet,
då ska beteckningen H (detaljhandel) användas istället enligt Boverkets allmänna
råd 2014:5.
Lekplatser finns på de befintliga innegårdarna, som bedöms vara tillräckligt stora.
Hela Västerås ökar i befolkning och det blir därmed ett ökat tryck på alla grönytor.
Planförslaget har utformats så att värdefull naturmark i anslutning till kvarteret kan
sparas.”
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”Antalet bussresenärer i Västerås har ökat snabbare än beräknat. Ett alternativ till
att ha tätare avgångar är att använda sig av längre fordon (BRT‐bussar = Bus rapid
transit) för att få plats med fler personer. Detta är något som förs diskussion om för
närvarande.”
”Dagvattensituationen i hela området bedöms bli bättre efter en exploatering.
För att kunna uppfylla aktuella krav måste både rening och fördröjning ske innan
utsläpp till kommunalt nät sker. Öppna och tröga dagvattenlösningar har
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.
Föroreningsbelastningen efter exploatering och rening förväntas minska jämfört
med befintlig situations nivåer på årsbasis enligt gjorda beräkningar.
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.”
”Förslaget har under processens gång bearbetats ett flertal gånger för att bli bättre
och minska negativa effekter som påtalats. Det är också därför som förslaget går ut
på ny granskning, eftersom ytterligare bearbetningar och kompletteringar har
gjorts. Fastighetsägaren utför ROT‐arbeten inom området och har för avsikt att höja
kvalitén på de befintliga gårdarna när man tillför ny bebyggelse i området.”
11. PRIVATPERSON 1
”Vi har mottaget ett brev som visar att någon ny bygnad ska bildas framför vår
bostad och detta stör oss mycket och vi som en familj förkastar starkt för följande
anledningar
1‐(Miljö) detta ska förhidera ljus och beröva oss den vackra utsikten,och vi betala
dyr hyran 12300 kr per månad för detta.
2‐(Säkerhet)vi kan från lägenhet se våra barn när de ska åka bus till skolan och detta
ska vi inte kunna heller med.den nya bygnaden .
3‐Här vill jag prata om( integritet ).
Med den nya bygnaden vi kommer att förlora vårt privatliv och vi ska känna som
någon titta på oss i vår lägenhet efterson den bygnaden ska bli väldigt nära vår
bostad.
Slutligen vi hoppas att dessa punkter beaktas.”
12. PRIVATPERSON 2
”Hej Vederbörande!
Min man X har redan hört av sig till er med sina noga genomtänkta synpunkter
beträffande hur ni har tänkt er att vår framtid här i Pettersberg ska te sig.
Jag håller med honom i allt, men vill bara uttrycka det ännu lite starkare:
Snälla, bygg inga nya hus här!
Investera istället i att förbättra vad som redan finns här!
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Som flicka i slutet på 50‐talet bodde jag med mina föräldrar och syskon i det första
huset, n:r 1, som byggdes på Pettersbergsgatan, som på den tiden hette Stengatan.
Bara ett stenkast därifrån tog skogen vid. Det var en sagolikt vacker skog på det där
lite trolska, västmanländska sättet. Ett paradis var den att ströva i på långa, härliga
upptäcktsfärder ‐ och nu på äldre dar att drömma sig tillbaka till.
Jag är tacksam att inte hela skogen skövlades till ”förmån” för nånting smaklöst och
kommersiellt!
Men jag tycker det är oerhört viktigt både för oss och kommande generationer att
vi behåller så mycket som möjligt av vår gröna natur och våra mänskliga
proportioner.”
13. PRIVATPERSON 3, BILAGOR BIFOGAS (3 ST)
Tre yttranden har lämnats in av samma person och bifogas som bilaga,
sammanfattas kort nedan:
Personen anser inte att planeringen har tagit hänsyn till de som redan bor i
området. Vill hellre att man bygger i Pettersbergsskogen än på de grönytor som
finns framför husen. Har synpunkter på utformningen av den nya bebyggelsen och
höjden på det högsta huset. Vill ha fler parkeringar. Har synpunkter/kommentarer
om rekreationsområden, buller, gång‐ och cykelväg under ombyggnation m.m.
Kommentar:
Planen tillgodoser ett allmänt samhällsbehov av nya bostäder i Västerås och har
stöd i Översiktsplan 2026. De nya bostäderna ligger nära ett stadsdelscentrum med
god tillgång till kollektivtrafik och cykelvägar. Detaljplanen ger möjlighet till 22
våningar för ett av husen, men huset kan också bli lägre. Det höga huset blir en
markör för hela området.
Pettersbergsskogen är utpekad i översiktsplanen som ett mycket värdefullt område
för biologisk mångfald och rekreation.
Det har aldrig funnits några planer på att flytta busshållplatsen. Den kommer att
ligga kvar på samma plats som nu.
Under en ombyggnation får man leda om gång‐ och cykeltrafiken tillfälligt.
14. PRIVATPERSON 4, BILAGA BIFOGAS
Yttrandet bifogas, men kort sammanfattat anser personen att föreslagen
exploatering motverkar detaljplanens syfte att bevara den befintliga bebyggelsens
karaktär. Att exploatera en liten grönyta är inte i linje med målen om bevarande av
grönområden. Är tveksam till att ny bebyggelse bidrar till bättre integration och
ökad trygghet i området. Är positiv till tankarna och skrivningarna i detaljplanen
rörande gårdsmiljöerna. Har en stark önskan om att det inte byggs några nya
bostäder i kvarteret Urberget.
Kommentar:
Förslaget har bearbetats flera gånger utifrån inkomna synpunkter och
Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att hänsyn tas till områdets värdefulla
bebyggelsemiljö.
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15. PRIVATPERSON 5, BILAGA BIFOGAS
Sammanfattas: Den föreslagna förtätningen innebär ingen förändring som medför
en bra blandning mellan nya bostäder, arbetsplatser, mötesplatser och gröna
område (hänvisar till ÖP 2026). Blandade hustyper och upplåtelseformer ger
förutsättningar för människor med olika bakgrund att mötas. Det är oansvarigt att
öka belastningen på busslinje 4 när den redan är hårt belastad. Efterfrågar scenarier
eller alternativa förslag på balanserad komplettering, inklusive ett nollalternativ.
Ingen stadsdelsanalys har genomförts för Pettersberg, vilket gör att det känns
förhastat att godkänna dp 1874 i dess nuvarande form. Hänvisar också till ett flertal
punkter i det politiska program med 140 punkter som partierna i Utveckling
Västerås har kommit överrens om för mandatperioden 2018‐2022.
Kommentar (kopierat från svar till samma person i granskningsutlåtande 1):
”Antalet bussresenärer i Västerås har ökat snabbare än beräknat. Ett alternativ till
att ha tätare avgångar är att använda sig av längre fordon (BRT‐bussar = Bus rapid
transit) för att få plats med fler personer. Detta är något som diskuteras för vissa
sträckor av busstrafiken i Västerås.”
”Det är värdefullt att kunna behålla och utveckla befintliga verksamheter i området,
det aktiverar området och gör det attraktivt. För att förtydliga intentionerna har
planbestämmelserna setts över och justerats efter granskningen. Beteckningen KH1
(Kontor och hantverk. Detaljhandel i bottenvåning) har bytts ut mot C1
(Centrumändamål i bottenvåning) som är en bredare planbestämmelse och även
täcker in användningar som möteslokaler, kontor, handel, hantverk etc.
Detaljhandel är inte huvudändamålet, då ska beteckningen H (detaljhandel)
användas istället enligt Boverkets allmänna råd 2014:5.
Enligt Boverket kan även förskola i begränsad omfattning som är inrymd i ett
flerbostadshus betraktas som bostadskomplement. Detta har förtydligats i
planbeskrivningen.
Sammantaget bedöms flera möjligheter till möteslokaler finnas och att en
blandning av olika verksamheter i området kan uppnås.
Det är inte fastställt om det blir hyres – eller bostadsrätter. Olika lösningar
diskuteras.
Partierna i Utveckling Västerås (Socialdemokraterna, Centern, Folkpartiet och
Miljöpartiet) har kommit överens om ett program med 140 punkter som man ska
driva under mandatperioden 2018‐2022. En av punkterna är att staden ska hålla fler
ortsdialoger runt om i kommunen samt även stadsdelsdialoger. Det pågår för
närvarande en översyn av det som omnämns som förtätningspolicy i yttrandet.
Under tiden som denna planprocess har pågått (cirka 5 år) har flera olika förslag
tagits fram, fler än för andra jämförbara projekt. Det är också på grund av att så
många alternativ har studerats, som processen har tagit tid. Det har under
processens gång hållits flera informations‐ och samrådsmöten av Rikshem och
Västerås stad.”
Detaljplanen följer ”Riktlinjer för parkering i Västerås”, antaget av
kommunfullmäktige 2015.
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Kvarstående synpunkter
Detaljplanen lämnas till antagande med kvarstående synpunkter.

Åsa Rudhage
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
721 87 Västerås
Telefon direkt: 021‐39 32 55
asa.rudhage@vasteras.se

Kopia till
Länsstyrelsen,
Teknik‐ och fastighetsförvaltningen,
Rikshem
Enligt separat lista
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AVDELNINGEN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD
Planering och boende
Madeleine Sjöblom
Telefon 010-2249415
Madeleine.sjoblom@lansstyrelsen.se
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Datum

Diarienummer

2019-03-25

402-1165-19

Västerås kommun
Byggnadsnämnd
byggnadsnamnd@vasteras.se

Granskningsyttrande över detaljplan Urberget 1 och del av
Västerås 2:113, Petterberg, Västerås kommun
Rubricerat ärende har översänts till Länsstyrelsen för granskning enligt 5 kap 22 §
plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Allmänt
Länsstyrelsen yttrade sig över planförslaget den 2018-08-20.

Bedömning enligt 11 kap. 10 § PBL
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL
och nu kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen inte kommer att
prövas.

Övrigt
Natur
Skyddade träd

Länsstyrelsen anser att det är positivt att bestämmelsen n1 har tillkommit.
Länsstyrelsen anser dock att det ska framgå av planbeskrivningen varför
bestämmelsen finns. Länsstyrelsen vill också påpeka att även om trädet skulle
vara sjuk eller utgöra en fara så krävs dispens för att få fälla det, vilket ska framgå
av planbeskrivningen.

I detta ärende där avdelningschef Mats Eriksson beslutat har planhandläggare
Madeleine Sjöblom varit föredragande. I den slutgiltiga handläggningen har även
naturvårdshandläggare Marie Précenth deltagit.

Postadress
721 86 VÄSTERÅS

Besöksadress
Västra Ringvägen 1
VÄSTERÅS

Telefon/Fax
010-224 90 00 (vx)
010-224 91 10 (fax)

Webb/E-post
www.lansstyrelsen.se/vastmanland
vastmanland@lansstyrelsen.se
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Västerås 2019-03-24

Västerås stad
Stadsbyggnadsförvaltningen
72187 VÄSTERÅS
E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se

Remissvar: Granskning-2 Dp 1874 Kv. Urberget 1 och del av Västerås 2:113,
granskningshandling 2019-02-05
Naturskyddsföreningen i Västerås har tagit del av granskningsunderlaget och har följande
synpunkter. Vid granskningen i augusti 2018 framförde vi några synpunkter, och vi
konstaterar att vi har kvar samma synpunkter på det nya planförslaget och dess konsekvenser.
Första delen av vårt svar är därför samma som tidigare.
Pettersbergsskogen är en av de allra mest bevaransvärda skogarna vi har i Västerås tätort både
ur ekologisk och social synpunkt. Det är viktigt att skogen skyddas från ingrepp men också att
angränsande grönområden och gröna stråk skyddas och utvecklas så att skogen inte blir en
isolerad ö.
Naturskyddsföreningen anser att planen med retorik försöker dölja en negativ påverkan.
Särskilt har vår uppmärksamhet fångats av det faktum att så många stora gamla träd planeras
att ta bort. Motiveringen är varierande:
”De gröna områdena som domineras av tallar hänger inte samma utan är i dagsläget
fragmenterade. […] Ett par av de befintliga träden närmast Pettersbergsgatan berörs av
föreslagna husplaceringar”. Detta avslutas med följande stycke: ”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”.
Naturskyddsföreningen menar att detta utgör en stor retorisk lek, eftersom det inte är möjligt
att förbättra den gröna stråken genom att ta bort ”ett par träd” på ett ställe (Pettersbergsgatan,
s. 7) och ta bort fem stora gamla tallar i den norra änden (Jakobsgatan, s. 8).
Dessutom bedöms dessa tallar ha höga naturvärden på grund av sin ålder och detta är tänkt att
”kompenseras” genom ”att de fällda stammarna läggs i närheten av området som faunadepå,
dels att grova tallar huggs fram i skogsbrynet väster om planområdet för att öka
solbelysningen på grova tallstammar för att gynna insekter” (s. 8).
Under avsnittet Balanserad samhällsbyggnation läser man att principerna har ”följts genom
att avverkade träd ska placeras i en faunadepå, som anvisas av skogsförvaltaren i Västerås
stad” (s. 27).
Vi i Naturskyddsföreningen anser generellt sett att ett levande gammalt träd har en mycket
högre värde än när det läggs ner på backen.
1
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I Dp skrivs ”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” (s. 15).
Den insekt som kan tänkas dra fördel av solbelysning på gammal tallstam är reliktbock. De
kan lika gärna finnas i de gamla tallar som finns i området idag, men det är ytterst tveksamt
att de med automatik flyttar över. Det kan behövas lång tids solbelysning men är ändå inte
säkert att det blir en etablering där. Hugger man ner tallar med reliktbock är nog populationen
förlorad, även om man lägger de fällda stammarna intill de framhuggna träden.
Naturskyddsföreningen menar att om planen genomförs och tallarna måste tas ned så skall de
absolut placeras i faunadepå såsom det beskrivs, men vi anser inte att detta är en
kompensation för fällning av gamla träd som hyser värdefulla för insekter.
Naturskyddsföreningen har dock samma grundsyn som t.ex. länsstyrelsen dvs att tallarna skall
vara kvar.
Nytillkomna synpunkter.
Naturskyddsföreningen konstaterar att det inte redogörs för hur behovet av förskola och
låg/mellanstadieskola skall lösas, detta trots att planen innebär ett tillskott på ytterligare 150 –
200 lägenheter utöver redan befintliga 350 lägenheter. Kvarteret Urberget är ett barnrikt
kvarter (s7 i Dp). Har detta inte beaktats i den sociala miljöanalysen? Vi finner inte heller
något yttrande från nämnden för skola och förskola.
Naturskyddsföreningen ifrågasätter varför kommunen inte kan ställa krav på innergårdarna
för att höja kvaliteten (s7 i Dp). Lämnas kommunens invånare utan stöd när det gäller krav på
utemiljön för de boende och deras barn- och ungdomar? Betyder det att de förslag som
beskrivs i den sociala miljöanalysen inte blir bindande för fastighetsägaren / byggherren?

För Naturskyddsföreningen i Västerås
Med vänlig hälsning
Bengt Jönsson, (ordf.)
070–2904020
Bengt.eb.jonsson@gmail.com
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Sida 1 av 21

Synpunkter från lokala hyresgästföreningen LH 9906 Pettersberg rörande
detaljplan 1874 Urberget
Bullerutredningen
En ny version av bullerutredningen har tillkommit Rapport nummer ”Rapport nummer 2014-179 r02
2017-02-13, rev: 2019-01-25”. Bra att tidigare kritik mot att år 2030 användes har hörsammats. Det
uppstår dock tvivel kring tabell 4 ”Trafikflöden år 2040” på sidan 6. Där anges att flöden från 2014 har
räknats upp med 2% per år för de kommunala vägarna och med 0,9% för E18. I den tidigare
bullerutredningen ”Rapport nummer 2014-179 r02 2017-02-13 rev 2017-04-27” räknades alla vägar
upp med 2%. I den tidigare versionen av bullerutredningen beräknades trafiken på E18 till 85 000 st.
fordon/åmd år 2030 i den nya versionen beräknas det till 80 500 st. fordon/åmd år 2040 (se bilaga1,2).
Det är en markant förändring att i den nya versionen beräkna antalet fordon på E18 till ett mindre
värde år 2040 än den tidigare versionen för år 2030. Varför har uppräkningen för E18 förändrats?
Enligt Västerås stads översiktsplan för 2026 med utblick mot 2050 kommer Västerås stad ha en
befolkning på 230 000 invånare. Lars Kallsäby höll 2019-03-21 en presentation vid Hyresgästföreningen
Västerås årsstämma där han sa att 250 000 invånare år 2050 är mer rimligt. Detta är en markant ökning
av antalet innevånare vilket kommer medföra en ökad trafiken på E18. Varken ÖP2026 eller Kallsäbys
prognos återspeglas med en uppräkning av endast 0,9%.
Om värdena från den första versionen av bullerutredningen används och trafikuppräkningstal från
trafikverkets ”Förutsättningar samt prognoser över persontrafikutvecklingen 2012:111” tillämpas
kommer trafikflödet på E18 (baserat på prognos för 2030) år 2050 att uppgå till 85 000 x 1,62/1,37 ≈
105 000 fordon/åmd.
E18 utgör ett bullerproblem redan nu vilket kommer öka med fler Västeråsare.

Figur 1. Trafikbuller hämtat från Västerås stad http://kartor.vasteras.se/external/kartor/?app=_bullerkarta.
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En byggnad i bullerutredningen är felaktig. En miljöbod som tillhör Mimer är felaktigt använd i
bullerutredningen, den visas som en fyravåningsbyggnad (se figur 2).

Figur 2. Miljöbod i bullerutredningen (sid 13 rev: 2019-01-25).

I granskningsutlåtandet1 d.nr. 2017/00688. Framkommer det att Hyresgästföreningens farhågor om
att nybyggnationen kan påverka ljudnivån för den befintliga byggnationen (se figur 3) genom
interferens av ljudvågor vilket leder till superposition kan föreligga.

Figur 3. Bullerpåverkan av nybyggnation (från granskningsutlåtande1 2017/00688).

Det står i granskningsutlåtandet: ”Ljudreflexer från ny bebyggelse till befintlig bebyggelse kan
teoretiskt medföra att ekvivalent ljudnivå ökar med som mest 3 dBA. Reflexer från höghuset (hus 3)
till närmsta befintliga byggnad beräknas till 1–2 dBA. Reflexer till följd av hus 1 uppgår till ca 1–3 dBA
för en mindre fasadyta. Hus två verkar istället skärmande för närmsta byggnad och minskar ljudnivåer
vid fasad med 1–4 dBA.”
Då decibelskalan är logaritmisk innebär en ökning men 3dBA en effektökning på 1,995 d.v.s. effekten
är nästan 2 gånger högre. Detta är en markant försämring av bullermiljön för en del boende. Detta är
i stark kontrast till Västerås stads ”Åtgärdsprogram mot buller i Västerås” D.Nr. KS 2017/00444 där det
står att ” För att kunna förtäta staden krävs att stor hänsyn tas till omgivningsbuller och dess påverkan
på människors hälsa både i och vid bostäder, skolor och rekreationsområden. ”
Om nybyggnationen blir av skjuter Västerås sig själva i foten då det i åtgärdsprogrammet står att
Västerås stad kommer avsätta pengar för underhåll av bullerskyddsskärmar och fönsterbidrag. Ska
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staden först tillåta byggnation som medför en bullerförsämring för att sedan ge bidrag för att åtgärda
det i efterhand? Om parkering tillåts norr om befintlig parkering och längs med Jakobsgatan blir det
svårare att åtgärda bullerproblem för de befintliga 8-våningshusen från E18 med hjälp av
bullerskyddsskärmar. Bullerskyddsskärmar som främst finns längs E18 och som minskar bullernivån
både ute och inne för första våningen i husen. För de högre belägna lägenheterna hjälper dessa
skärmar inte utan där har fönstren antingen bytts ut eller har en tillsatsruta monterats (från
Trafikverkets rapport ”Åtgärdsstudie E18, väg 56 och väg 66 i centrala Västerås” ver. 2013-11-04
projektnr. 133715). Det kommer därmed bli ett kostsamt problem att åtgärda.
Vid en studie av illustrationerna från bullerutredningen verkar det bästa alternativet vara att om det
ska byggas på platsen för förskolan bör 22-våningshuset reduceras till optimalt 6–7-våningar (se figur
4). Om hus 3 byggs 6–7-våningar högt kan det byggas helt i trä vilket skulle vara passande och
arkitektoniskt kopplas samman med dess närhet till Pettersbergsskogen. Detta alternativ skulle
förmodligen kunna accepteras av de boende på Pettersberg.

Figur 4. Bullervärden hus 3 (Bullerutredningen 2014-179 r02 2017-02-13, rev: 2019-01-25).

På vilket sätt kommer den planerade nya vändplanen (vid 22-våningshuset) samt vägen med
vägöppning mot Pettersbergsgatan att påverka ljudnivån för den befintliga byggnationen. Om
planlösningen från detaljplanen följs kommer det att bli totalt 128 lägenheter (vån. 2-12=11*8, vån.
13-22=10*4). Då det inte planeras speciellt många parkeringar i närheten kommer trafiken att bli hög
på grund av ex. avlastning efter helgshopping. Det kommer uppstå farliga områden på den nya vägen
med förskjuten infart från Pettersbergsgatan, speciellt de områden som är markerade med rött i figur
5 där cyklister, gående, lekande barn (på skateboards, sparkcyklar och hoverboards m.m.), pensionärer
med rullatorer och bilar ska samsas. Dessvärre finns det redan problem med att bilar kommer åkande
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på de avsnitt som är delade bil/gång/cykel-vägarna i relativt hög hastighet och där bilister tycks anse
att andra ska ge plats dem. 40 km/h är en hög hastighet och risken för olyckor med främst barn
kommer vara hög. Om det eventuellt byggs vägbulor för att hålla ned hastigheten bör det tas hänsyn
till att vägbulor skapar vibrationer och ljud. De markerade områdena kommer att skapa en osäkerhet
bland gående/cyklister samt en olycksrisk då det är mycket barn som rör sig inom området.

Figur 5. Farliga områden på den nya vägen, bild tagen från Dp 1874 dnr:2017/00688 sidan 16.

I figur 6 som är tagen från DP dnr:2017/00688 sidan 16 finns det markerat i en gul cirkel ytterligare en
vändplats som inte presenterades vid tidigare informationsmötet och som inte syns på plankarta med
illustration. Kommer denna vändplats att byggas? Om så är fallet är flertalet illustrationer felaktiga.

Figur 6. Väg och vändplan som inte finns utsatt i illustration för Dp 1874 dnr:2017/00688 sidan 16.

Om grova tallar huggs fram i skogsbrynet väster om planområdet samt om parkering ska anläggas norr
om befintlig parkering kommer träd som verkar bullersänkande att gå förlorad.
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Partierna i Utveckling Västerås (Socialdemokraterna, Centern, Folkpartiet och Miljöpartiet) har kommit
överens om ett program med 140 punkter som de ska driva under mandatperioden 2018‐2022. Punkt
111. Bekämpa buller i en snabbt växande kommun. De styrande politikerna säger sig ta buller
problematiken på allvar vilket är bra, nu är det upp till bevis.
Dagvatten
Den befintliga dagvattenutrednigen för DP 1874 är utdaterad då den inte speglar den reviderade
detaljplanen exempelvis finns inte de nya parkeringsplatserna belägna norr och väst eller
parkeringarna längs med Jakobsgatan med.
I figur 7 visas hur avrinningen för området, i områden med röd elips planeras nya parkeringar.

Figur 7. Befintlig avrinning för detaljplan Urberget 1 (från dagvattenutredning DP1874, sid. 6).

Det saknas idag brunnar som tar hand om dagvattnet på det norra parkeringsområdet, det saknas även
brunnar på Jakobsgatan i det aktuella området. Detta är ett miljöproblem då det vintertid ackumuleras
föroreningar i snön som vid snösmältningen, kan ge upphov till toxiska halter för känsliga recipienter
samt att det i den inledande delen av ett regnfall skapas en s.k. first-flush effekt. De vanligaste
föroreningarna är: suspenderat material (SS), näringsämnen (kväve och fosfor), olja, polycykliska
aromatiska kolväten (PAH) och tungmetaller (koppar, zink, kadmium, bly, nickel och krom) (Stockholm
stad, Klassificering av dagvatten och recipienter samt riktlinjer för reningskrav, del 2
Dagvattenklassificering. Gatu- och fastighetskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret,
Stadsdelsförvaltningarna och Stockholm Vatten AB.).
Om det ska byggas ny parkering på de markerade områdena i figur 7 måste dagvattnet tas om hand,
avledning kan ske via separerade eller kombinerade ledningssystem. En kombination av filter och
oljeavskiljare bör installeras för hela parkeringsområdet. Filter renar vattnet med 50–80% från
tungmetaller enligt Vägverket och oljeavskiljare reduceringen omkring 15–25 % sediment, 30–40 %
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olja och 10 % metaller och näringsämnen (Larm, T., Holmgren, A., Börjesson, E. (1999).
Platsbesparande befintliga reningssystem för dagvatten. Förstudie i projekttekniktävling för rening av
dagvatten. Stockholm stads LIP-kansli, VBB Viak).

Detaljplan
Det anges inte i detaljplanen någon höjdangivelse på byggnaderna endast 22- och 8-våningar.
Beroende på vilken takhöjd som bostäderna ska få blir höjden på husen varierande. Vid samtal med
en arkitekt uppskattades 22-våningshuset bli cirka 77 m. Enligt Boverket är det reglerat att rumshöjden
ska vara minst 2,4 m mellan golv och tak, om Rikshem vill att det ska vara lite mera rymd och höjd låt
säga 2,9 m blir 22-våningshuset 11 m högre.
Att det inte anges någon höjdangivelse medför även att solstudien blir problematisk att simulera.
Beroende på höjd påverkas närliggande fastigheter i varierande grad av de tilltänkta nya husen. I figur
8 markeras med röd elips de ytor på andra närliggande fastigheter som påverkas mest av
nybyggnationen och som inte inkluderas i den befintliga detaljplanen.

Figur 8. Illustration från simulerad solstudie (skapad i SketchUp Make 2017).

De två planerade punkthusen med storlek på 8 våningar närmast Pettersbergsgatan samt punkthuset
på 22 våningar som ska placeras i den västra delen i direkt anslutning till Pettersbergsskogen, dessa
byggnader bryter mot den arkitektoniska gestaltningen/estetiken som präglar området idag. Idag
präglas området av andan av ett typiskt bostadsområde från 60-talet vilket inte kommer behållas. Inga
hus på den norra/västra sidan av Pettersbergsgatan är högre än de röda skivhusen som är totalt 8
våningar. Vid informationsmötet den 18 juni gjordes det klart att 22-våningsbyggnaden på grund av
sin höjd inte kommer att kunna få samma ytterfasad som de tilltänkta 8-våningsbyggnaderna, främsta
skälen som angavs var ekonomisk kostnad och brandsäkerhet. Dessutom reglerar inte detaljplanen hur
husen kommer att se ut, de presenterad ofärgade träpanelerna behöver inte följas, det står dock klart
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att 22-våningshuset inte kommer att få träpaneler. Det bästa vid en eventuell förtätning är om de nya
byggnaderna får en enhetlighet.
Det skrivs i detaljplanen att ”de gröna områdena som domineras av tallar hänger inte samman utan är
i dagsläget fragmenterade. ”, flertalet av de boende ser just detta som det fina med de existerande
grönområdena. Allt behöver inte vara ordnat uttrycker de och de har även påpekat att det nya är
tråkigt och förutsägbart och tillrättalagt, allt blir att se ungefär likadant ut som på andra platser.
Det är mycket barn i området vilket gör det önskvärt att snabbt kunna ordna förskola vilket vore möjligt
om den befintliga förskolan renoverades och 1–2 våningar byggs ovanpå. Den befintliga förskolan
skulle efter renovering kunna fungera som en gemensam samlingsplats där utbyta av idéer och
kunskap (exempelvis språkcafé) vara möjligt vilket ökar gemenskapen och integrationen i området. I
den förra detaljplanen planerades förskola i våning 1–2 i 22-våningshuset men i den reviderade
detaljplanen är detta borttaget vilket ses av de boende som starkt negativt då en förskola är
efterlängtad p.g.a. den stora mängden barn som finns på området.
Husen bör ej byggas högre än de befintliga lamellhusen för att bibehålla områdets karaktär sett från
Pettersbergsgatan, om huset där förskolan är belägen ska byggas högre bör det inte överstiga de röda
skivhusen som är 8 våningar.
Idag finns det på Jakobsgatan 47s tak ett konstverk som ses från Pettersbergsgatan. Detta konstverk
av Karen Froede och Mikael Richter ingår i projekt rymd. Om det byggs ett hus vid korsningen
Jakobsgatan/Pettersbergsgatan kommer denna installation skymmas och inte komma till sin rätt (figur
9).

Figur 9. Konstinstallation av spegelboll på Jakobsgatan 47s tak.

Två befintliga miljöbodar kommer att försvinna från området vilket eventuellt beroende på utformning
och access till de planerade nya på bottenplan i de tilltänkta byggnaderna kan komma att försvåra
möjligheten och viljan att källsortera sopor.
De områden närmast Pettersgatan där två punkthus på 8 våningar planeras byggas fungerar idag som
små gröna oaser där förbipasserande kan stanna till och se på diverse djur och fåglar exempelvis
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ekorrar, gråsparvar, sädesärlor, blåmesar och sällsynta hackspettar. Den upplevda välgörande
naturkänslan kommer utan tvekan att gå förlorad vid byggnation.
Konstprojektet ”rymd” kommer att påverkas av den planerade förtätningen och de framtagna alstren
och deras placering medför att konstnärernas och de boendes tankar och intentioner inte kommer att
uppfyllas i framtiden. Betydande resurser i form av tid och pengar används ej effektivt om de planerade
konstinstallationerna eventuellt måste tas bort eller flyttas. En av konstnärerna som även är utbildad
inom arkitektur och design Karin Froede anser att det vore mer passande att bygga på trevåningshusen
med 1 till max 2 våningar av lättkonstruktion. Hissar kopplade till detta skulle medföra enklare access
för äldre och personer med rörelsenedsättning till de befintliga lamellhusen.
I detaljplanen sid. 13 står det att komplementbyggnader får byggas på området i högst 50m2 vardera.
Dessa komplementbyggnader kan utgöra bl.a. förråd och miljöbodar. Hur många
komplementbyggnader som får byggas anges inte. I detaljplanen är det inritat 3 sophus, 1 stort
förrådshus och ett ännu större kombinerat sophus/förråd. Dessa fanns inte med på tidigare
detaljplaner. Dessa byggnader medför ännu mindre grönområden än i tidigare detaljplaner där
sophantering och förråd var allokerade till entréplan i byggnaderna.
Luft
Det anges inte i detaljplanen om mätningar för att se om miljökvalitetsnormer avseende föroreningar
i utomhusluften som kommunerna ansvarar för att genomföra enligt 26 § luftkvalitetsförordningen
(2010:477) genomförts. Om det genomförts hur kommer de nya husen påverka luftföroreningarna?
Det är inte ovanligt att det vid en hög byggnad bildas en virvel av att vind ”ramlar ned” längs fasaden
vilket kan medföra att höga vindhastigheter uppstår vid marknivå intill byggnad. Redan nu skapas det
exempelvis relativt kraftiga vindar mellan de röda skivhusen. Området är beläget väldigt nära E18 och
det kan befaras att de nya höga husen och speciellt 22-våningshuset kan skapa nya vindströmmar som
förändrar luftkvaliteten, det bör göras en studie för att se möjliga effekter både positiva och negativa.
Detta är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv då det är mer kostnadseffektivt att förebygga möjliga
hälsoproblem som lungcancer och emfysem än att belasta sjukvården. Beräknade kostnader för en
lungcancer är 1,8–11,8 Mkr och kostnad för en astmaattack 900–2600 kr se: Serup-Hansen, N, Gudum,
A. & Munk Sörensen, M. 2004. Valuation of Chemical Related Health Impacts. Miljöministeriet (DK),
Environmental Project Nr 929 2004. Det anges i Västerås stads ”ALLMÄNNA INTRESSEN - Bilaga till
Västerås översiktsplan 2026” att: När staden byggs tätare ökar risken att problem med dålig luftkvalitet
uppstår. Eftersom problemen är svåra och kostsamma att rätta till i efterhand är god planering viktig.
Trafiken på E18, Pettersbergsvägen och Jakobsgatan skapar NOx- och partikelutsläpp, kväveoxider
bidrar till försurning. I forskning finns det klara evidens för att partikelutsläppen ökar risken för både
cancer, luftvägssjukdomar och hjärtkärlsjukdomar. Se exempelvis: Dockery DW, Schwartz J, Spengler
JP. Air pollution and daily mortality: associations with particulates and acid aerosols. Environ Res;1992,
59:362–73. eller Forsberg B och Segerstedt B. Vägdamm och grova partiklars effekter på befolkningens
hälsa Publikation 2004:136. Vägverket, Borlänge
Parkering
I den nya detaljplanen framkommer det att alla parkeringar är uthyrda, Rikshem i de tidigare
detaljplanerna sagt att det funnits lediga platser. Ända påstås det att det finns ett parkeringsöverskott
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med hänvisning till fastighetsägaren som säger att ”det till exempel 18 personer som hyr mer än en
parkeringsplats (2–4 st.) i området”. Hur denna fördelning av 2–4 st. parkeringsplatser är framgår inte
är det 17 st. som hyr 2 platser och 1 som hyr 4 st. eller 17 st. som hyr 4 platser och 1 som hyr 2 platser?
Detta får i högsta graden varierande utfall.
Parkeringsplatserna kostar pengar att hyra och då en bil kostar pengar i inköp och drift är det föga
troligt att personer hyr platser i onödan. Att det av totalt 354 befintliga lägenheter finns 18 st. som har
ett behov av fler än en parkeringsplats vilket är fullt naturligt, det är faktiskt mer konstigt att det inte
är fler hushåll som behöver fler fordon än en bil för att ha möjlighet att ta sig till arbetet. Flera boende
har efter att de läst den nya detaljplanen undrat om Rikshem kommer att begränsa antalet
parkeringsplatser till endast 1 om de nya byggnaderna byggs? Om så sker kommer det skapa stora
problem för vissa hushåll att ta sig till arbetet.
Om planen är att bygga 150–200 nya lägenheter kommer det förmodligen uppstå en stor brist på
parkeringsplatser. Det kommer krävas fler besöksparkeringar, angöringsplats och parkeringar för
personer med rörelsenedsättning belägna i närheten av de nya husen (max 25 meter enligt Boverkets
byggregler), detta kommer bli svårt att klara med den presenterade detaljplanen. I den nya
detaljplanen finns inga direkt synliga angöringsplatser placerade och som behövs vid flytt vilket är
problematiskt (var är det tänkt att exempelvis flyttbilar ska parkera). Om det ska inhysas butiker i det
nya huset vid korsningen Jakobsgatan/Pettersbergsgatan behövs det lastplats och vändzon.
Det anges på sidan 18 att det finns 22 gästparkeringar detta är felaktigt det finns endast 10–11 st., i
figur 10 är den befintliga gästparkeringen markerad i en röd ellips). Redan nu skapar denna brist på
gästparkeringar problem för gäster på besök, speciellt vid högtider som jul och påsk etc. Med 150–200
st. fler lägenheter krävs det en markant ökning av antalet gästparkeringar.

Figur 10. Parkeringsområde för gästparkering (bild från Google maps).

Vid tidigare möten och information har det sagts att nybyggnationen ska vara hyresrätt, i de tidigare
och denna detaljplanerna framkommer det att även bostadsrätter ev. planeras. Senaste given från
Rikshem är att allt ska bli hyresrätter (förmodligen då marknaden för bostadsrätter är osäker just nu).
I tidigare utredningar (se exempelvis Parkeringstal för cykel och bil Gävle kommun 2014) har det
beskrivits att nybyggnationer visats sig ha högre bilinnehav än boende i äldre bebyggelse, kapitalstarka
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individer (som kan förväntas flytta in i de tänkta nybyggda och relativt dyra hyresrätterna) har fler bilar
per invånare än genomsnittet. I Riktlinjer för parkering i Västerås antagen av kommunfullmäktige 5
november 2015 anges för zon tre 9 stycken parkeringsplatser per 1000 kvm BTA och i detaljplanen
anges inte det totala tillskottets BTA vilket medför att vi ej kan räkna ut behovet vilket var möjligt i den
första detaljplanen där BTA angavs. I detaljplanen står det angivet att det kommer bli ett behov av 69–
92 st. parkeringsplatser det står dock inte angivet hur de är tänkt med platser som är reserverade för
personer med rörelsenedsättning. Enligt riktlinjer ska de kompletteras med 5 procent.
Vid en beräkning av antalet parkeringsplatser för bilar och cyklar baserat på planlösning angiven i
bullerutredningen och Västerås stads ”Riktlinjer för parkering i Västerås” antagen av
kommunfullmäktige 2015, i beräkningen används parkeringstal inklusive besökare.

Vån. med bostäder
Ettor
Tvåor
Treor
Totalt

Hus
1
7
14
14

Hus
2
7
14
14

28

28

Hus
Zon
3
3
Behov
Zon3 Behov
11 Totalt
Bil
Bilpark. Cykel Cykelpark.
77
105 0,26
27,3
1,7
178,5
11
39 0,53
20,67
2,4
93,6
40
40 0,79
31,6
3,1
124
128
184
79,57
396,1
Rörelsenedsättn.

5%

4

Det kommer totalt behövas 84 bilparkeringar och 396 cykelparkeringar.
Partierna i Utveckling Västerås (Socialdemokraterna, Centern, Folkpartiet och Miljöpartiet) har
kommit överens om ett program med 140 punkter som de ska driva under mandatperioden 2018–
2022. Punkt 113. Se över parkeringsnormen där behov finns. Snittet för parkeringsnormen i
kommunen ska höjas under mandatperioden. De styrande politikerna kommer därmed att höja
parkeringsnormen och detta bör därför inkluderas i dp 1874 annars underdimensioneras
parkeringen. Den bästa lösningen vore att bygga ett 3-vån. parkeringsdäck med tak av gräs som
absorberar regn och reducerar buller alternativt att bygga parkeringsgarage under de nya husen.
Problemet med båda dessa lösningar är att flertalet av de boende inte klarar av högre avgift för en
parkeringsplats än de betalar idag.
I den nya detaljplanen kommer 49 befintliga parkeringar att göras om vid nybyggnation (se figur 11),
totalt skaps 127 parkeringsplatser vilket medför ett tillskott av 78 parkeringsplatser (127–49). Det som
inte ingår i beräkningen är att näringsidkare som hyr lokaler på bottenplan ut mot Pettersbergsgatan
hyr parkeringsplatser totalt ca 12–14 st., alla de 8 parkeringarna i mitten av den markerade röda
ellipsen hyrs idag av Attendo hemtjänst. Parkeringssituationen bör utredas och klargöras.
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Figur 11. Illustration som visar de parkeringsplatser som kommer göras om totalt 49 st. hämtad från detaljplanen
sid 18.

Planerade kantstensparkering (18 st. p-platser) längs med Jakobsgatans östra sida ses som illa
placerade då vägen har en lutning (markerat rött i figur 11), det blir förmodligen svårt att fickparkera
speciellt under höst och vinter då det är mörkare och det kan vara halt. I den nya detaljplanen har det
även tillkommit kantstensparkering (17 st. p-platser) längs med Jakobsgatan norr mot E18 likaså där
blir det speciellt under höst och vinter svårt att fickparkera. Det finns ingen asfaltering längs med
Jakobsgatans västra eller norra sida, som det är nu kommer de som ska gå ut på bilens passagerarsida
hamna i skogen. Snöröjning kommer få problem och en lösning är att skapa en trottoar men detta får
negativ effekt på den lilla skogsremsan mellan Jakobsgatan och E18 och att området för pulkabacken
minskas något. Säkerheten för barn som ska till och från pulkabacke försämras om bilar ska parkera
längs med Jakobsgatan, andra bilister får även svårare att se när barn från pulkabacken ska korsa
Jakobsgatan om det står bilar parkerade längs med vägen, speciellt skymmande SUVar som är
populära. Oavsett lösning är kantstensparkering ingen bra idé enligt de boende, då det kommer blir
svårare att ploga om det står bilar längs med en sida. Det har nyligen lagts ned fiberkablar för bredband
i kanten av Jakobsgatan och om vägen breddas österut och norrut eller att det asfalteras trottoar blir
ev. underhåll av dessa kablar svårare. Vid regn blir området som är markerat med blått i figur 12
översvämmat. Som värst efter att snön smälte i år var det ca 4 dm vatten i svackan.

Figur 12. Blått område översvämmat vid regn, rött område kraftig backlutning.
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Om det ska byggas 33 parkeringar norr och väst om den befintliga ut mot E18 kommer träd behövas
fällas vilket är negativt då träden reducerar buller och det verkar som att buskar och vegetation
minskar sotpartiklar då flertalet boende påpekat att det blivit mer sot på utemöbler efter att det röjdes
och grävdes för bredbandsfiberkablarna. Den sammanhängande skogen norr om Jakobsgatan utgör
även ett stråk för djur, ibland ses skygga rådjur gå där för att ta sig till/från norrut mot Valby.
Återigen innehåller detaljplanen parkeringar utanför befintliga hus vid parkeringen (se figur 13) vilket
ej är genomtänkt ur bullerhänsyn med tanke på att bilister ofta varmkör sina bilar på morgonen under
vintern (de behöver även ta bort snö och skrapar rutorna). Avgaser kommer då att komma in i
friskluftsventilerna som är monterade ovanför fönster. Det föreligger även en potentiell fara av att ha
bilar tät parkerade nära lamellhusen med avseende på brandrisk och explosionsrisk. Bilbränder är
tyvärr återkommande i Västerås. Giftig rök från bilbrand riskerar att gå in via friskluftsintagen till
lägenheterna. Näringsidkarna som hyr lokaler i bottenvåningarna på lamellhuset där parkeringsplatser
planeras utanför ser inte detaljplanens placering av parkeringsplatser precis utanför ingångarna som
bra. Det kommer försvåra för kunder och på- och avlastning av varor.

Figur 13. Inringat område där parkering planeras direkt utanför fastigheten.

De 9 parkeringar som är placerade precis vid cykelbanan ligger vid en slutning, är det tänkt att marken
ska byggas upp så att det bildas en platå för parkeringen? Med tanke på att bilbränder stundtals tyvärr
förekommer i Västerås och Pettersberg är boende oroligt över dessa 9 respektive 33 parkeringar
placering då de ses som mer riskabla att parkera på än de befintliga.
Enligt detaljplanen ”Cykelparkeringar löses utanför i anslutning till entréer och på enstaka plats längs
med kortsida av trevåningshusen”. Detta medför att mer grönområde kommer försvinna samt att
befintliga fina buskar som är planterade på kortsidorna av trevåningshusen kommer försvinna.
Speciellt olycklig placering har det cykelställ som ska parkeras mellan husgaveln och den ny interna
vägen, se figur 14.
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Figur 14. Inringat område där 2-vån. cykelställ blir problematiskt (bild från detaljplanen).

Trots 2-våningsställ ska den yta som krävas för nästan 400 cykelparkeringsplatser inte förringas, stora
ytor behövs om de riktlinjer som Västerås stad presenterar i ”Den perfekta cykelparkeringen” ska
efterföljas, exempelvis möjlighet till att låsa fast ramen. Dessutom förespråkas det i Västerås stads
”Riktlinjer för parkering i Västerås” att det helst ska finnas plats för cykelkärror. Idag finns det för de
boende på området ingen möjlighet till ramlåsning. Det finns inte heller någon cykelparkering utanför
butikerna belägna i lamellhusen och detta finns inte heller i plankarta och illustrationen för
nybyggnationen.
Näringsidkarna som hyr lokaler i bottenvåningarna av lamellhusen protesterade mot att befintlig väg
och parkeringsplatser tas bort vilket försvårar för transport av varor till deras företag samt att kunder
får svårt att parkera. I det nya förslaget minskas parkeringsplatserna framför Jakobsgatan 47 från 22
till 12, detta kommer påverka företagen som är belägna i fastigheten på Jakobsgatan 47 negativt.
Näringsidkare protesterade även mot att bilar ska parkera precis utanför deras entré.

Trivsel
I detaljplanen skrivs det om att miljön på innergårdarna ska förbättras som en del i den föreslagna
förtätningen. Förbättringen av innergårdarna är inte beroende av förtätningen då pengar för detta
redan är allokerad av Rikshem som även sökt stöd och fått det beviljat av Boverket för att förbättra
utemiljöer, det innebär att Rikshem kan få upp till 50 procent av kostnaden för till exempel lekplatser,
grönytor, gångbanor, ytor för spontanidrott, multisportarenor och mötesplatser för kultur- och
fritidsintressen betald som stöd. På urberget investerar Rikshem 500 000 kr och får 500 000 kr i stöd
av Boverket.
Flertalet lägenheter i trevåningshusen kommer att få mindre dagsljus och solljus då de nya punkthusen
kommer att skugga dem då de är högre och belägna nära de befintliga byggnaderna. Speciellt ett
punkthus på 22-våningar kommer kasta en lång skugga. Även utsikten för ett flertal lägenheter
förändras drastiskt då de istället för att se natur kommer att stirra in i någon annans kök, sovrum etc.
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detta leder även till att den självupplevde privata sfären försvinner då det kommer finnas flertalet nya
grannar som kan se in i den egna lägenheten.
De boende i området ställer sig fortsatt frågande till behovet av nya affärslokalytor då det redan finns
etablerade affärer på bottenvåningarna i trevåningshusen exempelvis en närbutik, frisör, tryckeri,
möbelaffär, skönhetssalong, tv/video-service, klädaffär och data/mobilservice.
Lokalytor används även av lokala föreningar till diverse ändamål exempelvis en moské som är
samlingsplats och böneplats. En fotbollsklubb har sin klubblokal. Det finns även ett kampsportcenter
som är beläget under förskolan som ska rivas enligt detaljplanen, föreningen utgör en viktig
komponent för de boende då huvudtränaren Luciano Macri bor på Jakobsgatan 93. Det är möjligt att
träna där för 50 kronor/år och lära sig självdisciplin och respekt, vilket är viktigt speciellt för barn.
Luciano har satt avgiften låg för att möjliggöra för alla i området att kunna träna och delta och därmed
skapa en gemenskapskänsla och delaktighet. Om förskolan rivs försvinner denna verksamhet
möjlighet.
Det finns en stor risk att nyetableringar skapar ökad konkurrens vilket kan leda till att det totala
utbudet blir mindre än det är idag och att lokaler blir stående tomma. ICA Nära Pettersberg finns vid
Petterbergs centrum och utgör en relativt stor livsmedelsaffär och erbjuder även spel, post och paket
service. Vid Pettersbergs centrum finns även en restaurang med utskänkningstillstånd. Området
befinner sig nära Erikslunds handelsområde och har som framgår av detaljplanen bra förbindelser med
buss samt gå/cykelväg till centrum. Allt detta ökar dessvärre risken att de nya affärslokalerna inte blir
uthyrda.
Det finns mycket barn i området och kapaciteten på lekplatserna på innergårdarna räcker inte till och
föräldrar är skeptiska till hur det kommer att bli med 150–200 nya lägenheter. Dessutom är de
skeptiska till att det inte byggs några lekplatser i direkt anslutning till de nya husen eftersom föräldrar
vill ha möjligheten att ha direkt uppsikt på sina barn. Det kommer bli mycket spring av barn från de
nya husen till de befintliga lekplatserna på innergårdarna och bilvägen mellan husen blir en fara för
barnen. Barn leker nu överallt på området och detta kommer inte förändras tror föräldrar.
Befintliga hus är byggda på 60-talet och visar varierande sprickbildning, detta kommer att förvärras vid
en nybyggnation då det kommer att skapas vibrationer vid förmodade sprängningar etc. Det finns
ingen konsekvensbeskrivning om hur omfattande störningarna kommer bli för de boende.
Störningarna förmodas bli omfattande med tanke på att de nya husen är planerade nära den befintliga.
Närmast blir det för huskroppen som är sammanbyggd med förskolan där 22-våningshuset planeras
vilket borde medföra en evakuering av de boende under byggnadsarbetet.
När den lokala hyresgästföreningen hade möte den 21 mars 2019 deltog Rikshems områdesförvaltare
Oskar Stenberg och han sa att den frågan inte var löst men att huset som är sammanbyggt med
förskolan där de vill bygga 22-vån. huset (Jakobsgatan 95 och 97) förmodligen kommer att utrymmas.
Det har tydligen även varit fuktproblem med läckande tak och tanken är att byta tak och fasad på hela
den byggnaden så att den passar in med 22-våningshuset. Ett av de befintliga husen kommer därmed
att förändras radikalt och den befintliga bebyggelsens karaktär kommer förvanskas och skadas
ytterligare. Innergården vid 22-vån. huset förvandlas förmodligen även till en byggarbetsplats.
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Väster om Urberget finns det ett skogsområde Pettersbergsskogen även kallad ”Trollskogen” som
klassificerats av Västerås stad som stadsdelsskog och ett mycket värdefullt område. Enligt Västerås
Stads ”Handlingsplan för Västerås parker” Dnr 2015/1177 är skogen i topp avseende belastningstryck,
se figur 15. En förtätning medför ökat belastningstryck. Redan nu har det bland de boende observerats
ökad nedskräpning i skogen till följd av att det blivit fler barn och ungdomar i området som har skogen
som rekreationsområde. Trollskogen är mycket värdefull och Sören Larson gjorde en inventering under
sin anställning vid Västerås stad av djur och natur i trollskogen. Arbetsmaterialet bifogas som bilaga 3
vilket användes till rapporten ”Stadsdelsskogar – en naturvårdsrapport” togs fram av Västerås stad
2008.

Figur 15. Parktillgång – belastningstryck från Handlingsplan för Västerås parker Dnr 2015/1177.

Gator och trafik
Placeringen av huset i korsningen Jakobsgatan/Pettersbergsgatan kommer att minska sikten och den
övergripande översikten för de som ska köra ut från området och öka risken för olyckor med bilar och
cyklister, se figur 16.

Figur 16. Bilist markerad i rött som får försämrad sikt västerut.
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Trots att kollektivtrafiken idag erbjuder bussar med täta avgång är det många äldre boende på området
som redan nu tycker det är problematiskt med busskommunikationen då de med rullatorer får vänta
på att få plats. Barnfamiljer med barnvagnar får även de ibland vänta på att få plats och kan nekas att
åka med på flertalet bussar i följd. Säkerheten är inte bra när bussarna tvingas utnyttja sin kapacitet
till max och bussresenärer tvingas stå i mittengången för att få åka med vilket förekommer relativt ofta
idag, speciellt vid högtryck på morgonen och eftermiddagen då barn/ungdom ska till/från skola
respektive vuxna som ska till/från arbete. En ökning av busskapaciteten är förmodligen inte möjlig då
de redan går var sjunde minut.
I granskningsutlåtandet skrivs det att ”Antalet bussresenärer i Västerås har ökat snabbare än beräknat.
Ett alternativ till att ha tätare avgångar är att använda sig av längre fordon (BRT‐bussar = Bus rapid
transit) för att få plats med fler personer. Detta är något som förs diskussion om för närvarande.”
Tanken på BRT-bussar för Västerås är orimligt. Andersson, Gibrand och Kottenhof skriver i ”Bus Rapid
Transit i Sverige? – kunskapssammanställning med identifiering av forskarfrågor, TRITA-TEC-RR 09001, KTH” att Sverige har lägre befolkningstäthet och mindre städer än många andra länder. BRT
passar bäst där befolkningstätheten är hög. Det är den ofta, dels i traditionella europeiska storstäder,
dels i växande städer i utvecklingsländer de fall där BRT lyckats är i storstäder. Hinder för BRT är
exempelvis: blandtrafik som ger störning från annan trafik vilket resulterar i låg medelhastighet och
stor andel trafikståtid, förarvisering - ineffektiv ombordstigning och stor andel hållplatstid samt
hållplatsavstånd - korta hållplatsavstånd ger ryckig körning och låg medelhastighet. BRT förutsätter
oftast en separat körbana för bussarna, bussarna angör stationer snarare än hållplatser, få stopp för
att hålla en hög medelhastighet ca. 700–800 meter mellan varje hållplats. Detta är därmed svårt att
genomföra på busslinje 4. Tveksamt om VL är intresserade av att köpa in nya bussar och biljettsystem
som passar BRT då de precis köpt in nya bussar.
Ur ett hållbarhetsperspektiv bör Västerås stad börja initiera studier om det är möjligt att införa
trådbussar eller spårvagn då dessa inte använder förbränningsmotorer och är miljövänliga, det borde
fungera med 230–250 tusen innevånare år 2050.
Gång/cykel- och bilväg
Rikshems eventuella köp och övertagande av Jakobsgatan ses inte som positivt av de boende då
företaget utför minimalt underhåll exempelvis reparation av potthål och har bitvis dålig snöröjning av
vägar och parkeringar på området de idag äger. Däremot ses det som positivt om kommunen tar över
cykelvägen då potthålen kanske äntligen repareras.
Dagvatten
Redan nu förekommer det översvämningar vid regn på vissa ställen dessa markeras med rött i figur
17–18 visas bilder på hur regn redan nu skapar översvämningar. Vid byggandet av fler hus kommer
befintliga dagvattenbrunnar och dränering stressas mer och översvämningarna kommer öka och bli
större.
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Figur 17. Rödmarkerade områden översvämmas ofta vid regn.

Figur 18. Bilder på redan existerande översvämningsproblem

HÅLLBARHETSFYRAN
Social hållbarhet: Fördelningen mellan hyres- och bostadsrätter kan starkt påverka områdets identitet
både positivt och negativt, idag har området tyvärr ett dåligt anseende och den successionsrenovering
som Rikshem bedriver på området verkar öka på andelen utlandsfödda hyrestagare. Om det är
gentrifiering som eftersträvas finns det en uppenbar risk för att ekonomisk och social integration
minskar om nybyggnationen medför tryck på höjda hyror för området vilket även kan medföra ökade
utgifter för kommunens ekonomiska bistånd till området som helhet. Västerås är segregerat enligt
forskning som bedrivs vid Mälardalens högskola och det finns ingen forskning som stödjer att
förtätning minskar segregering. Förtätning medför inte bättre hälsa och ökat välbefinnande. Trygghet
i fysisk miljö påverkas både negativt och positivt, ev. positivt - fler människor rör sig i området, ev.
negativt - fler boende minskar en gemenskapsidentitet och ökar anonymiteten vilket kan leda till fler
brott, mer människor skapar även fler tillfällen och möjligheter till brott ex. rån och drogförsäljning.
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Om detaljplanen godkänns i dess nuvarande form har flertalet hyresgäster sagt att de kommer försöka
flytta från området.
Ekologisk hållbarhet: Fler bostäder medför ökad belastning på området i form av emissioner såsom
buller, ljus, avgaser och avfall. Den redan belastade ”trollskogen” väster om bostadsområdet blir mer
belastat som rekreationsområde då det inte finns någon park i närheten av området. Habitat för djur
och växter påverkas negativt. Ljus och buller från 22-våningshuset kommer störa grodor, paddor och
salamandrar som finns vid trollkärret. Är området hållbart för de boendes hälsa på sikt avseende
miljömedicinska aspekterna luftkvalité, buller och risker? Varför vill Västerås stad inte genomföra en
grundlig mätning av luftkvaliteten för att säkerställa att de boende hälsa inte påverkas negativt av
främst närheten till E18?
Västerås stads skriver själva i ” Västerås stads handlingsplan för utomhusluft” att ”I svensk lagstiftning
finns en förordning om luftkvalité. I förordningen finns beskrivet vilka gränsvärden som accepteras för
olika ämnen, även kallat miljökvalitetsnormer. I de fall då gränsvärdena överskrids åläggs kommunen
enligt luftkvalitetsförordningen att ta fram ett åtgärdsprogram för att minska halterna av de
föroreningar som överskrider gränsvärdet. I förordningen finns också beskrivet hur kommuner ska
kontrollera luftkvalitén och vilka instrument som får användas och hur dessa ska kalibreras.
Mätstationer ska placeras på utvalda platser där människor vistas och där man kan förvänta sig de
högsta halterna.”
I detaljplanen skrivs det dock att ” 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.”.
Vilken studie eller data baserar sig detta ställningstagande på? Som det tidigare i detta yttrande skrivits
om luftkvalité är det samhällsekonomisk bättre att arbeta proaktivt med möjliga hälsoproblem än att
individer blir sjuka och belastar sjukvården.
Detaljplanen säger att ”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.”
För att klara bullerkraven byggs det mycket ettor då det införts förändringar i Förordning (2015:216)
om trafikbuller vid bostadsbyggnader, Buller från spårtrafik och vägar,
3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en
bostadsbyggnads fasad, och 2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats
om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att bullret
inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. Förordning (2017:359).
Istället för att bygga hälsosamma lägenheter för hyrestagare med ett lågt bullervärde ändras storleken
på lägenheterna i planlösning så att de nya bullerkraven för små bostäder kan tillämpas. Jmf. 22våningshuset där våningsplan 2–12 har 7 st. ettor och 1 st. två per våningsplan och för plan 13–22 är
det 4 st. treor per våningsplan.
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Att bygga ett 22-våningshus med en så pass liten basarea som föreslås bör inte ses som hållbart. En
större basarea tar bättre vara på rymden, dessutom kan det byggas till ny kompletterande fastigheter
som ansluts och bilda ett komplex. Det finns på den planerade ytan ingen möjlighet att bygga nya
hållbara kompletterande fastigheter. Om en större basarea för att bygga ett 22-våningshus används
finns den möjlighet att bygga två separata trappor vilket ökar brandsäkerheten markant. I
planlösningen för 22-våningshuset är endast ett trapphus planerat vilket är möjligt med nya
brandbestämmelser enligt BBR19, i den tidigare BBR18 krävdes det att hus med över 16 våningar skulle
ha två trapphus för evakuering och brandbekämpning. Att ha endast ett trapphus är resurskrävande
och då det kräver komplicerade tekniska lösningar vilket inte kan ses som ett hållbart alternativ jämfört
med en större byggnad med två trappor. Komplexa systemlösningar medför även ökad risk för fel som
i fallet med brandsäkerhet kan vara förödande. Räddningstjänst har stegbilar som når maximalt ca 23
meter motsvarande ca 8–9 våningar.
Att inte beakta hela området är inte hållbart exempelvis visar inte de gjorda solstudie hur de tänkta
byggnaderna påverkar andra byggnader i området (nu visas endast Rikshems egna fastigheter på
urberget), i detaljplanen nämns detta inte överhuvudtaget och måste sålunda räknas som externliteter
och därmed inte tas med i beräkning av hållbarhet. Detta strider mot hållbarhetsprinciper och design
av hållbarhet där ett systemperspektiv där all påverkan ska räknas med. Exempelvis minskar de nya
planerade höghusen möjligheten att på omgivande fastigheters tak montera effektiva solpaneler som
bidrar till ett hållbart samhälle, trevåningshusen relativt stora och plana tak skulle fungera utmärkt.
Kulturell hållbarhet: Den nya bebyggelsen speciellt det föreslagna 22-våningshuset förstör den
befintliga estetiken som finns hos den existerande bebyggelsen. Några fina och värdefulla
grönområden för de boende förstörs. De nya husen bryter mot befintlig arkitektur och det är högst
oklart hur de tänkta husen kommer att se ut när de byggs. Huset som är sammanbyggt med förskolan
där 22-vån. huset ska byggas kommer med största sannolikhet få helt nytt utseende för att passa med
det nya huset istället för att tänka tvärt om och anpassa nybyggnationen med det befintliga, både
arkitektoniskt och storleksmässigt. Att förtätningen skapar stolthet och en bättre identitet bland de
boende är högst osäkert, det finns istället en risk att förtätningen med höga hus skapar en
gettostämpel på området som blir svår att tvätta bort.
Ekonomisk hållbarhet: Förtätning medför en hel del problem som det redogjorts för och området blir
därmed mindre attraktivt för en del av befolkningen. Trycket på befintliga cykel-, bil-, och gångväg ökar
och behovet av bussar kommer att öka och kräva ökade resurser. Om planen är gentrifiering (och att
Rikshem eventuellt i framtiden vill tjäna pengar på att omvandla de planerade fastigheterna och de
successionsrenoverade fastigheterna till bostadsrätter) kan det slå fel, de enda som är villiga att betala
de höga hyrorna för att bo i detta område blir de som inte betalar hyran själv utan får bistånd. De som
kan betala hyran själva flyttar in i andra mer eftertraktade områden till i princip samma hyresnivå.
Befintlig infrastruktur är dimensionerade för en viss population i ett område och att tänka att
infrastrukturen ska utnyttjas bättre kan verka god men få negativa konsekvenser ex. väldigt hög
belastning under vissa timmar på dygnet på kollektivtrafik eller belastningen av vägnätet för bilar.
Exempel på detta i Västerås är problem med bilköer under rusningstid som tidigare inte existerade
eller att kapaciteten i elnätet nu kan utgöra ett hinder för stadens expansion. Denna paradox vid
förtätning att bilanvändandet överlag kan minska men ökar på koncentrationen av trafik under vissa
tidsperioder vilket skapar problem finns det forskning på se Melia, S., Parkhurst, G., Barton, H. 2011.
The paradox of intensification. Transport Policy 18(1), 46–52.
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Övrigt
Den nya detaljplanen presenterades för allmänheten den 25–26 februari då den blev tillgänglig på
Västerås stads hemsida. Hyresgästföreningen och de boende på urberget blev varse om den nya
detaljplanen när Rikshem satte upp information i trapphusen. Det är mycket konstigt att Västerås stad
inte informerade den lokala hyresgästföreningen om den nya detaljplanen trots att Tomas Hofling vid
flertalet tillfällen sagt att han vill att stadsbyggnadsförvaltningen håller honom uppdaterad. Inte heller
skickades granskningsutlåtande ut eller meddelades att den fanns tillgänglig till de som givit yttranden
på detaljplanen. Granskningsutlåtandet finns inte tillgängligt på Västerås stads hemsida som de andra
handlingarna rörande dp 1874 på https://www.vasteras.se/bygga-bo-och-miljo/kommunensplanarbete/pagaende-planer/dp1874.html. Efter att de boende på urberget blivit informerade om en
ny detaljplan fick de endast fram till den 25 mars på sig att ge sitt yttrande. Denna korta tid skiljer sig
radikalt från tidigare granskningstid 2–3 månader. Det tar tid och måste vara tillåtet att ta tid för
vanliga människor att sätta sig in den nya detaljplanen och se vad det är som förändrats i den nya
versionen. Inte blir det lättare för de individer som har svårt för det svenska språket då det inte finns
någon översatt version på till exempelvis engelska, somaliska eller arabiska. Inte heller har de boende
med andra fastighetsägare Mimer och Kvarnvreten blivit informerade om den nya detaljplanen. Det är
Västerås stads ansvar att samtliga berörda stakeholders ex. boende och näringsidkare som berörs av
dp 1874 ska informeras så att de kan delta aktivt med yttranden om de vill.
Tyvärr bidrar detta till ett exkluderande och att de boende känner sig som en icke prioriterad del av
samhället och marginaliserade till att inte kunna påverka sitt eget närområde i en riktning de önskar.
Att negligera samhällsdebatt och medborgardialog är förkastligt. Det behövs en djuplodande
områdesstudie och stadsdelsanalys. Den lokala hyresgästföreningen kontaktades av Anna Nordanberg
(L) ersättare i byggnadsnämnden där vi hade ett konstruktivt möte där vi utbytte idéer och tankar kring
området och gav förslag på områden som bättre är lämpliga för bebyggelse exempelvis parkeringen
och området kring Pettersbergsskolan eller att rusta Pettersbergcentrum, riva den slitna ICA butiken
och bygga ny livsmedelsaffär i bottenplan med lägenheter ovanpå. Andra politiker har tyvärr lyst med
sin frånvaro och engagemang.
Sammanfattning
En övervägande del av de boende och andra berördas åsikter är negativa till förtätningsprojektet och
ser inte att det kommer medföra förbättringar för området. De berörda ser hellre att Rikshem som
fastighetsförvaltare arbetar strategiskt aktivt och proaktivt med att förbättra för de redan boende än
att de påbörja nybyggnation som inte verkar gynnsamt eller helt genomtänkt. Detaljplanen beskriver
inte direkt konsekvenser för de befintliga byggnaderna och dess hyresgäster som kan påverkas negativt
i varierande grad av buller, insyn, minskat dagsljus, avgaser/skadliga partiklar, ljus och ljud,
parkeringsplatstillgång, tillgång till plats på buss med mera. Om detaljplanen antas i dess nuvarande
form går områdets nuvarande identitet och själ i graven.

Styrelsen för den lokala hyresgästföreningen ser fram emot ett beslut som innebär vidare analys av
området och en öppen inkluderande medborgardialog där de boende kan vara aktiva och delta i hur
deras område ska utvecklas för det är vi som ska bo här. Som det är nu exkluderas flertalet av de
boende på Pettersberg som inte har den kunskapsnivå som krävs för att ta sig an information om
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förtätningen skriven på svenska. Dessa individer blir förvånade och ibland förtvivlade när de får höra
och förklarat för sig vad som är på gång. Flertalet nyanlända uppskattar den rumsliga friheten och
närheten till grönytor och natur som erbjuds då de ibland kommer från tätbefolkade områden och
storstäder och tycker att förtätning är vansinnigt när det är så fint som det är nu.
Vid eventuella frågor kontakta
tomashofling@hotmail.com

Tomas

Hofling

på

tel.nr:

0702220025,

e-mail:

Dessa synpunkter är samlade från de boende på området, boende i direkt anslutning till den planerade
byggnationen, näringsidkare i området, den lokala hyresgästföreningen samt verksamhetsgruppen för
Rikshem - Urberget.

Västerås den 24 mars 2019

____________________________
Tomas Hofling
Ordförande – lokala hyresgästföreningen

___________________________
Tobias Nyström
Vice ordförande/sekreterare - lokala
hyresgästföreningen
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Inomhus i lägenheterna gäller Boverkets Byggregler, BBR. Dessa föreskriver riktvärdena LAeq
30 dBA och LAFMax 45 dBA. Riktvärdet för maxnivå gäller kl 22:00-06:00 och ska inte överskridas
med mer än 10 dBA högst fem ggr/ natt.

3

Underlag

Följande underlag har använts vid beräkningarna:
 Digital grundkarta över aktuellt område inköpt av Structor Akustik, 2014-09-12
 Situationsplan erhållen av White Arkitekter, 2016-08-24
 Trafikuppgifter för vägtrafik erhållna från Västerås kommun, 2014-10-29
 Omgivande bebyggelse har getts schablonhöjder efter okulär besiktning via eniro.se
 Besök på platsen

4

Beräkningsförutsättningar

Ljudnivåerna har beräknats utifrån en digital terrängmodell med programmet SoundPLAN 7.4 i
enlighet med den Nordiska beräkningsmodellen för vägtrafik (NV 4653). Modellen tar hänsyn till
terräng, byggnader, marktyp och trafikflöden. Modellen förutsätter också väderförhållanden som
motsvarar svag medvind i alla riktningar.
Beräkningarna vid fasad har utförts med 3 reflexer och i markplan med 2 reflexer. Ljudutbredning
över mark har beräknats till punkter på höjden 1,5 m över mark med en täthet om 3 x 3 m.

5

Trafikuppgifter

Nedan redovisas använda trafikuppgifter. Erhållna flöden avseende 2014 har räknats upp med 2 %
per år så att de motsvarar år 2030.
Tabell 1. Trafikflöden år 2030
Antal fordon/
åmd
[st]
85 000

Skyltad
hastighet
[km/h]
80-100

Andel tunga
fordon
[%]
10-11

Vallbyleden

9 000

50

10

Jakobsgatan

700

40

2

4 400

40

6

Sträcka
E18

Pettersbergsgatan

6

Resultat

Structor Akustik AB

Beräkningsresultaten framgår av bilaga 1- 9 och är beskrivna nedan i kapitel 7. I bilagorna
redovisas ljudutbredningen med färgade fält. Färgskalan är så att gränsen mellan grönt och gult
motsvarar 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå respektive 70 dBA maximal ljudnivå.
Tabell 2. Bilagda ljudutbredningskartor
Nr Beräkningstyp
Beräkningsfall
1-4 Fasad/3D-vy
Ekvivalent ljudnivå från vägtrafik Torn 1- 4
5-8 Fasad/3D-vy
Maximal ljudnivå från vägtrafik Torn 1- 4
5:e högsta passage
9
Utbredning 1,5 m över
Ekvivalent resp maximal ljudnivå från vägtrafik
mark
Planförslag
Riktvärden är angivna som frifältsvärde. Ett frifältsvärde anger infallande ljudnivå i en punkt utan
reflex i egen fasad. Redovisade ljudnivåerna vid fasad är frifältsvärden. I utbredningsberäkningarna
redovisas ljudnivå inklusive inverkan av reflexer i egen fasad, d.v.s. inte frifältsvärden.
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Tabell 3. Högsta tillåtna trafikbullernivå inomhus i bostäder enligt BBR
Utrymme

Högsta trafikbullernivå (dBA)
Ekvivalent ljudnivå

Maximal ljudnivå

I utrymme för sömn, vila eller
daglig samvaro

30

45 a)

I utrymme för matlagning eller
personlig hygien

35

-

a)

3

Bör inte överskridas med mer än 10 dBA fem ggr/ natt kl. 22:00-06:00

Underlag

Följande underlag har använts vid beräkningarna:
• Digital grundkarta över aktuellt område inköpt av Structor Akustik, 2014-09-12
• Situationsplan erhållen av White Arkitekter, 2018-03-20
• Trafikuppgifter för vägtrafik erhållna från Västerås kommun, 2014-10-29
• Uppräkningsfaktor för E18 erhålls från Trafikverkets EVA- prognoser.
• Omgivande bebyggelse har getts schablonhöjder efter okulär besiktning via eniro.se
• Besök på platsen

4

Beräkningsförutsättningar

Ljudnivåerna har beräknats utifrån en digital terrängmodell med programmet SoundPLAN 7.4 i
enlighet med den Nordiska beräkningsmodellen för vägtrafik (NV 4653). Modellen tar hänsyn till
terräng, byggnader, marktyp och trafikflöden. Modellen förutsätter också väderförhållanden som
motsvarar svag medvind i alla riktningar.
Beräkningarna vid fasad har utförts med 3 reflexer och i markplan med 2 reflexer. Ljudutbredning
över mark har beräknats till punkter på höjden 1,5 m över mark med en täthet om 3 x 3 m.

5

Trafikuppgifter

Nedan redovisas använda trafikuppgifter. Erhållna flöden avseende 2014 har räknats upp med 2 %
per år för de kommunala vägarna och 0,9 % för E18.
Tabell 4. Trafikflöden år 2040
Antal fordon/
åmd
[st]
80 500

Skyltad
hastighet
[km/h]
80–100

Andel tunga
fordon
[%]
11

Vallbyleden

11 000

50

10

Jakobsgatan

850

40

2

5 350

40

6

Sträcka
E18

Pettersbergsgatan

Structor Akustik AB

6

Resultat

Beräkningsresultaten framgår av bilaga 1–7 och är beskrivna nedan i kapitel 7. I bilagorna
redovisas ljudutbredningen med färgade fält. Färgskalan är så att gränsen mellan grönt och gult
motsvarar 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå respektive 70 dBA maximal ljudnivå.
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Gammelskogen
Alkärret
Floralokal

Trollkärret
Motionsspår

Aspskog i blockterräng

Fuktstråk/våtmark

Fuktstråk

Aspskog i blockterräng
Torrängsbacke

Beskrivning av Pettersbergsskogen, Västerås stad

Text och bild: Sören Larsson

Pettersbergsskogen är belägen väster om Svartån, mellan Vallby, Råby och Pettersberg. Hela
skogsområdet utgör en yta av ca 10 ha, där ungefär hälften är gammal ''ovårdad'' skog
(Petterbergsskogen) och det övriga ''vårdad skog'' Vetterslundsskogen. En mycket storblockig
moränrygg sätter prägel på skogsområdet. Berggrunden består av äldre granit (SGU,
geologiska kartan AF 204) och på några ställen går berget upp i dagen. Överlag är jordlagret
tunt i området.
Historik
I samband med den fortsatta exploateringen av Jakobsberg/Pettersbergs området 1959,
uppmärksammades områdets säregna natur av Förvaltare L. Jansson och länsjägmästare E.
Nyblom. Dessa båda herrar föreslog att området som då kallades Trollskogen, skulle avsättas
som naturreservat. Något naturreservatförordnande blev aldrig av men skogsområdet har haft
en försiktig skötsel sedan dess. Halva arealen har till stora delar lämnats för fri utveckling.
Den andra hälften (Vetterslundskogen) har gallrats och en av målsättningarna har varit att
spara äldre tallar.

Interiör från ''gammelskogen '' i Pettersbergsskogen

Miljö och biotoper
Området är kuperat med väldiga stenblockområden och där i mellan ett stort och ett litet
fuktstråk i syd-nordlig riktning. Dessa fuktstråk är utdikade och håller vatten endast under
våren och vid kraftiga regn. I Pettersbergskogen finns ett utvecklat kärr (Trollkärret) som
håller vatten hela året. Skogen i området är omväxlande med gamla mycket intressanta
granskogspartier, drygt 60-åriga aspbestånd i stenblockområden, inslag av gamla klibbalar i
fuktiga markområden samt mycket gamla tallar som överståndare spridda i hela området.
Förekomsten av olikåldrig skog är relativt god i hela området. Förekomsten av död barrved är
god i det parti som utgör den gamla granskogen kring Trollkärret. Förekomsten av grov död
lövved är en bristvara. Runt kärnan av gammelskogen (Pettersbergsskogen) finns en
motionsslinga anlagd. I gammelskogen finns ett otal stigar upptrampade kors och tvärs genom
området.
Den övriga skogen, här kallad Vetterslundskogen ligger mellan St. Illianskolan och
Vetterslunds bostadsområde. En cykelbana finns i anslutning till skogen. Skogen utgörs av
70-årig barrskog med stort inslag av asp på några områden. Mycket gamla tallar finns som
överståndare. Förekomsten av bärande och blommande buskar (nypon, rönn, sälg, hassel, röda
vinbär, måbär) är glest spridd i området.

Miljö med höga naturvärden i Vetterslundsskogen
En intressant aspskogmiljö i ett storblockigt område samt en hällmarkstallskog, båda
områdena i södra delen av Vetterslundsskogen är de mest värdefulla naturmiljöerna.

Fältskiktet är överlag trivialt och består mest av skuggtåliga växter (piprör, blåbär,
liljekonvalj, bergsslok och kruståtel). Markslitaget är i vissa delar påfallande hårt.
Våtmarken är utdikad och håller vatten endast på våren. Här finns höga klibbalsocklar,
våtmarksväxter som fortfarande förekommer här är strutbräken, hultbräken, nordbräken,
ekbräken, kärrbräsma, åkermynta, flenört, besksöta, rankstarr, stjärnstarr och mannagräs.
Fågelfaunan
Under våren/sommaren 2005 har jag undersökt den häckande tagelfaunan i området.
Metodiken har varit en linjetaxering där alla taglar inom en radie av 25 meter från linjen har
registrerats. Linjen har lagts så att hela området har besökts. Taxeringarna genomfördes den 4
april, 13 maj och 13juni. Normalt genomförs 8–10 inventeringar av ett område för att
säkerställa antalet häckande par, dessutom förläggs inventeringarna till slutet av maj och juni.
I det här fallet har målsättningen varit att kunna presentera uppgifter om vilka fågelarter som
häckar alternativt uppehåller ett häckningsrevir i skogsområdet
Totalt har 45 fågelarter noterats i skogsområdet under året. Av dessa är det 27 fågelarter som
uppfyller kriterier för häckning/trolig häckning i området. Dessutom redovisas också antalet
revirhållande (sjungande eller varnande) taglar som registrerades vid inventeringarna. I
tabellen har redovisningen av fågelförekomsten delats upp i områdena Pettersbergskogen
(gammelskogen) och Vetterslundskogen.
Fåglar som tillfälligt uppehållit sig i skogen men inte uppfyllt kriterierna som häckare eller
trolig häckare finns inte med i tabellen men är upptagna i kommentardelen.
Fågelarter
P
V
Större hackspett
1
2
Nötväcka
6
3
Blåmes
2
7
Talgoxe
6 10
Svartmes
2
0
Tofsmes
1
0
Trädkrypare
3
0
Rödhake
7
9
Kungsfågel
3
1
Koltrast
4
2
Björktrast
Taltrast
Gärdsmyg
1
0
Svarthätta
Lövsångare
Grönsångare
Svartvit flugsnappare
Grå flugsnappare
Sädesärla
Ringduva
4
0
Kråka
0
1
Skata
1
0
Nötskrika
1
0
Steglits
0
1
Grönsiska
2
0
Bofink
5
6
Grönfink
2
4
Antal arter områdesvis 17 11
Antal arter totalt
19

P
1
4
6
6
3
1
2
7
3
5
1
4
1
2
4
4
1

V
1
5
8
11
1
0
1
2
0
3
2
0
0
0
3
0
2

0
2
0
0
0
0
3
10
1
21

1
3
1
1
1
1
2
5
5
20
26

P
1
5
2
3
3
1
2
7
3
3
4
2
1
3
4
5
1
2
0
4
0
1
1

V
0
5
6
3
0
0
1
3
1
2
0
0
1
4
2
1
1
1
1
2
1
0
0

4
6
9
24

1
3
2
19
26

Tabell 1. Visar de fågelarter som
häckar/troligen häckar i
skogsområdet. Siffran visar
antalet revir för varje art.
P = Pettersbergsskogen
V = Vetterslundsskogen

Skogsområdet är litet och om hänsyn tas till alla vägar och stigar samt de mänskliga
aktiviteterna som förekommer i och omkring området, är förekomsten av ostörda områden
mycket begränsad. De fågelarter som häckar/troligen häckar i skogsområdet är arter som har
relativt lätt att anpassa sig till människors aktiviteter.
Av tabellen framgår också att antalet arter är större i ''gammelskogen'' än i
Vetterslundsskogen. Det beror på att trädslagsammansättningen samt åldersstrukturen i
skogarna är mycket mer variabel i gammelskogen än Vetterslundsskogen.
Hålbyggare: I gammelskogen fanns 8 fågelarter som bygger bo i hålträd (nötväcka, blåmes,
svartmes, större hackspett, trädkrypare, talgoxe, svartvit flugsnappare och tofsmes), i
Vetterslundsskogen fanns 6 arter, av de tidigare nämnda saknades svartmes och tofsmes.
Tofsmes: Ett par upprätthåller revir och häckar i gammelskogen, ungar sågs och hördes under
juni. Arten är under häckningssäsongen bunden till äldre barrskog med stående död ved.
Gärdsmyg: Ett par häckade i området med granlågor vid Trollkärret. På senare år har
gärdsmygen börjat häcka i stora rishögar som lämnas kvar på hyggen efter slutavverkningar.
Dessa rishögar är dock lämpliga högst två säsonger. Gärdsmygens mer naturliga
häckningsmiljö och som ger kontinuitet i deras häckningsframgång är täta flerskiktade
gammelskogar med rik tillgång på död ved.
Gärdsmygen fanns också i detta skogsområde den 4 mars, vilket indikerar att området kanske
också fungerar som vinterkvarter för denna lilla trevliga fågelart.
Grönsångare: Med sin spektakulära svirrande sång gav grönsångarna karaktär åt
gammelskogens fågelliv under sommaren. Arten kräver äldre glesa blandskogar med solbelyst
markyta. Hela fyra par hävdade häckningsrevir i anslutning till det fuktstråk som går igenom
gammelskogen. Det är också anmärkningsvärd tät förekomst, med hela sju revirhävdande
hanar i ett så litet skogsområde som Petterbergsskogen och Vetterslundsskogen utgör.
Spillkråka: Arten är upptagen i EUs Fågeldirektiv som speciellt skyddsvärd ur ett europeiskt
perspektiv. Den är också upptagen i Bernkonventionen bilaga 2, vilket innebär art arten skall
ha ert strikt skydd. Spillkråkan har iakttagits proviantera i gammelskogen under våren (mars)
och hösten augusti /september. Arten är störningskänslig varför den inte klarar av en häckning
i området, lämpliga träd finns dock.
Tretåig hackspett: Arten är upptagen i EUs Fågeldirektiv som särskilt skyddsvärd ur ett
Europeiskt perspektiv. Vid besök i gammelskogsområdet den 17 mars upptäcktes en
honfärgad tretåig hackspett provianterande på en barkborreangripen gran. Det fanns också
rikligt med spår efter arten vid flera granar i skogen. Det finns också en äldre uppgift om att
arten setts i skogen vintertid (Gunnar Rosén, muntl.). Området är för litet för ett
häckningsrevir men kan vara värdefullt som vinterrevir för arten.
Kattuggla: Arten är upptagen i Bernkonventionen bilaga 2, vilket innebär att arten skall ha ett
strikt skydd och är fredad enligt svensk lagstiftning. I samband med den uggleinventering som
jag genomförde den 15 mars hördes en kattuggla ropa från Vetterslundsskogen. En av de två
kattugglor som hördes staden denna vår. Även under andra vårvinterkvällar denna vår har en
kattuggla hörts i skogsområdet, främst i gammelskogen (muntlig information från bosatta).
Något lämpligt boträd finns inte i skogen.
Entita: Arten är upptagen i den senaste svenska rödlistan som missgynnad (NT) (Gärdenfors,
U. 2005). Vid besök i området i mars och april sågs och hördes två entitor i det blockrika
området med gammal asp, skogslind och ek i den södra delen av Vetterslundsskogen. Vid
inventeringsrutterna hittades dock inte entitorna. Miljön där är lämplig för entitan som
provianteringsområde och även som häckningslokal.

Övriga fågelarter: Följande fågelarter som sågs i skogen uppvisade inte häckningskriterier.
Bergfink, gråsparv, pilfink, gröngöling, mindre korsnäbb, korp, domherre, järnsparv,
rödvingetrast, rödstjärt, ärtsångare, stenknäck, gulsparv och sparvhök.
Kärlväxter
Barrskogsområden vilka saknar basisk berggrund hyser sällan en intressant och artrik
kärlväxtflora. De arter som påträffats och hyser ett intressant naturvärde redovisas här:
Lopplummer (Huperzia selago). Ett litet bestånd växer på ett stenblock i det gamla
granskogsområdet i centrala delen av gammelskogen. Arten kräver fuktig gammal barrskog
där lång skoglig kontinuitet finns.
Strutbräken (Matteuccia struthiopteris). Ett mindre bestånd finns i ett litet fuktstråk nära
bebyggelsen i Vetterslund. Växten kan möjligen vara utförd från trädgårdstomt eftersom
miljön inte överensstämmer med artens krav.
Trolldruva (Actaea spicata). Lundväxt som här förekommer i stort antal ex. i alkärret i
centrala delen i det gamla skogsområdet, Pettersbergsskogen. Arten används som signalart för
Nyckelbiotop vid nyckelbiotopsinventering i skogsmark (Noren, M. 2002)
Blåsippa (Hepatica nobilis). Växer mycket rikligt inom stora delar av gammelskogen.
Förekommer också rikligt i södra delen av Vetterslundsskogen. Blåsippan är signalart för
värdefull a skogar. Arten används som signalart för Nyckelbiotoper vid
nyckelbiotopsinventering av skogsmark (Noren, M. 2002)
Backsmörblomma (Ranunculus polyanthemos). Kräver mycket goda förhållande eller kalk i
marken. Flera exemplar växer i det mycket fina lundområdet i Petterbergsskogens nordvästra
hörn.
Knärot (Goodyera repens). Denna gammelskogsorkide växer i ett litet bestånd i granskogen
vid Trollkärret. Arten klarar inte skogsavverkningar utan finns bara i sedan länge orörda
barrskogar. Arten är en mycket bra signalart för Nyckelbiotop och används som sådan vid
nyckelbiotopsinventering av skogsmark (Noren, M. 2002).
Vedlevande svampar
Förekomsten av vedlevande svampar, tickor ger en bra indikation på skogens naturvärden
samt den skogliga kontinuiteten i ett område. Hittills har 24 arter påträffats.
Sälgticka (Phellinus conchatus). Förekommer på gamla stående/döende sälgar. Ett litet
bestånd på sälg ide fuktiga centrala delarna av gammelskogen.
Kuddticka (Phellinus punctatus). Ganska allmän på stående och liggande gamla sälgar. Finns
på sälgar i de fuktiga centrala och norra delarna av gammelskogen.
Ekticka (Phellinus robustus). Växer på en ek utefter motionsslingan i gammelskogen.
Granticka (Phellinus chrysoloma). Ett stort bestånd på gammal högstubbe av gran i östra
delen av gammelskogen. Det är den hittills enda kända lokalen för arten i Västerås kommun.
Grantickan förekommer bara i fuktiga granskogar med lång skoglig kontinuitet.
Strumpticka (Polyporus varius). Växer på björkstubbar efter avverkning i
Vetterslundsskogen. Allmän.
Fnöskticka (Fomes fomentarius). En allmän art på döda/döende björkar såväl yngre som äldre
träd.
Björkticka (Piptoporus betulinus). En allmän art på stående döende björkar.

Bitterticka (Postia stiptica). Förekommer på grova döda/döende granar samt gamla grova
granstubbar. Den växer på flera grova granar i området runt Trollkärret.
Klibbticka (Fomitopsis pinicola). Är en av de första arterna som etablerar sig på lågor av
barrträd. Förekommer på flera av granlågorna iden gamla granskogen.
Violticka (Trichaptum abietinum). Pionjärarten på fallna träd av gran och tall. Förekommer på
flera granlågor i gammelskogen.
Fårticka (Albatrellus ovinus). Markväxande. Allmänt förekommande i mossrika barrskogar.
Stora bestånd växer i centrala delarna av gammelskogen.
Brödticka (Albatrelus confluens). Markväxande. Enstaka exemplar växer under gammal
resliga granar i de centrala delarna av gammelskogen.
Rävticka (lnonotus rheades). En signalart för värdefulla aspskogar. Ett mindre bestånd växer
på död asp i en fin aspmiljö i blockterräng nedanför St. Illianskolan i Vetterslundsskogen.
Zonticka (Trametes ochracea). Allmänt förekommande på vek nyligen död lövved. Finns på
björkstubbar i Vetterslundsskogen samt döende veka aspar i gammelskogen.
Trådticka (Climacocystis borealis). Två stora bestånd växer på grova granlågor/stubbar i
området kring Trollkärret. Arten har högt naturvärde och är en bra signalart för barrskogar
med höga naturvärden (Nitare, J. 2000). Petterbergsskogen är den hittills enda kända
växtlokalen för trådticka i Västerås kommun.
Tallticka (Phellinus pini). Växer på enstaka tallar i sluttningen mellan St. Illianskolan och
Vetterslund. Talltickan indikerar tallskog med mycket lång kontinuitet och etablerar sig på
tallen först att trädet uppnått en ålder överstigande 150 år.
Alticka (lnonotus radiatus). Växer på gamla stående döende klibbalar samt hassel.
Förekommer på klibbalar i det fuktiga partiet i gammelskogens centrala delar.
Aspticka (Phellinus tremulae). Växer i flera av aspbestånden i gammelskogen samt i ert
aspbestånd i Vetterslundsskogen. Arten växer på äldre stående aspar.
Eldticka (Phellinus ignarius). Förekommer på sälg i alkärret i Pettersbergsskogen
Klyvporing (Schizopora paradoxa). Allmän art, växande på döende salixarter i området.
Speciellt sälg.
Rotticka (Heterobasidion annosum). Svår skadesvamp på gran för skogsbruket. En art som
kan påbörja nedbrytning av ett skadat träd. Förekommer på några granstubbar och lågor i
gammelskogen.
Slingerticka (Cerrena unicolor). Ett bestånd växer på liggande sälg i våtmarksområdet,
Pettersbergsskogen.
Svart eldticka (Phellinus nigricans). Växer på glasbjörkar i området kring gammelskogen.
Vedmussling (Gloeophyllum sepiarium). En av de få tickor som klarar solvarma torra miljöer.
Enstaka ex. finns på solexponerade granlågor i området kring Trollkärret.
Naturvärde vedsvampar
De flesta arter som påträffats i området är relativt triviala och påträffas ide flesta
blandskogsområden. Däremot visar förekomsten av granticka och trådticka på högt naturvärde
i gammelskogen. Rävticka visar på höga naturvärden i aspskogar och tallticka på att tall växt i
området mycket länge.
Svampar
I samband med inventeringen har också några ytterligare svampar som anses mindre vanliga i
trakten påträffats i skogsområdet.

Stor klubbsvamp (Clavariadelphus pistillaris). Ett 15-tal exemplar växer i en sydsluttning
under asp och hassel vid motionsspåret i centrala delen av gammelskogen.
Brun mössmurkling (Cudonia confusa). Växer i några mindre bestånd i vitmossetuvor i
Trollkärret. Finns bara ett tidigare fynd från Västerås kommun, nämligen ute på Almö-Lindö
1924.
Luden skålmurkla (Helvella macropus). 10-tal ex. växer i västsluttningen vid alkärret i norra
delen av gammelskogen. Denna art är inte tidigare rapporterad från Västmanland.
Insekter
En inventering av skalbaggsfaunan vid en barkborreangripen gran samt en äldre tall har gjorts
med insektsfållor. Materialet är ännu inte genomgånget.

Trådticka, indikatorart i granskogar med höga naturvärden.

Stor klubbsvamp. Första fyndet i staden. Tidigare funnen på 7 lokaler i Västerås kommun.
Pettersbergsskogens naturvärde
Trollkärret. Det måste anses unikt att ett skogsområde mitt inne i stadsbebyggelse hyser så
höga naturvärden som delar av Pettersbergsskogen gör. Det område som i denna
undersökning benämns ''gammelskogen'' visar på en skogstyp som tillhör epitetet. ''Gammal
och relativt orörd barrskog i sent succesionsstadie där det finns rikligt med grova lågor och
döende träd''. Området kring Trollkärret är en viktig värdekärna för utvecklingen i övriga
delen av såväl Pettersbergsskogen som Vetterslundsskogen. Området uppfyller kriterier för
Nyckelbiotop och bör lämnas för fri utveckling.
Alkärret. Det dikade fuktstråk som går i syd-nordlig riktning genom Pettersbergsskogen är
ett f.d. alkärr, det bör restaureras genom att diket däms igen på några platser. Detta skulle
också innebära att vattenavrinningen från skogen skulle bli långsammare och därmed gynna
den flora och fauna som är beroende av detta och som idag saknas i området. Stora mängder
blåsippa och trolldruva växer här, signalarter för Nyckelbiotop.
Skogsbrynen. Övrigt skogsområde kring utsidan på motionsspåret hyser på några platser en
intressant lundflora såsom backsmörblomma, lundstarr, blåsippa, gråfibbla, bockrot mm.
Vetterslundsskogen. Skogen utgörs till stor del av en ca 50-årig blandskog med grova äldre
tallar som överståndare. Buskskiktet är relativt glest och markskiktet slitet och städat från död
ved. Området är inom stora partier mycket blockrikt. Den biologiska mångfalden och
upplevelsevärdet i skogen kan förbättras med riktade naturvårdsåtgärder. Jag föreslår följande
åtgärder i området för att nå detta mål.
1. Öka andelen död ved i skogen.
2. Restaurering av våtmarksområden.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Utveckla skogsbrynzoner.
Restaurering av ett litet torrängsområde.
Förbättra trädslagsblandning.
Gynna bärande och blommande buskar.
Uppsättning av fågel- och fladdermusholkar.
Styrning av markslitaget.

Slutord
Denna inventering av Petterbergsskogens naturvärden är en del i projektet ''Statliga bidrag till
det lokala naturvårdsprojektet Västerås stadsdelsskogar i Västerås kommun''.
Litteratur:
Kaufman, H. (ed.) 1990. Västmanlands svampar. Västmanlands naturvetenskapliga förening.
Västerås
Nitare, J. 2000. Signalarter - indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer.
Skogsstyrelsen. Jönköping
Norén, M., Nitare, J., Larsson, A., Hultgren, B. & Bergengren, I. (eds.) 2002. Handbok för
inventering av nyckelbiotoper. Skogsstyrelsen, Jönköping.
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

den 24 mars 2019 22:47
Stadsbyggnadsförvaltningen myndighetsbrevlåda
Rikshem_Invändning.

Hej !
Jag heter
Personnummer :
Jag bor med min familj i lägenhet adress:
vi har mottaget ett brev som visar att någon ny bygnad ska bildas framför vår bostad och detta
stör oss mycket och vi som en familj förkastar starkt för följande anledningar
1-(Miljö) detta ska förhidera ljus och beröva oss den vackra utsikten,och vi betala dyr hyran
12300 kr per månad för detta.
2-(Säkerhet)vi kan från lägenhet se våra barn när de ska åka bus till skolan och detta ska vi inte
kunna heller med.den nya bygnaden .
3-Här vill jag prata om( integritet ).
Med den nya bygnaden vi kommer att förlora vårt privatliv och vi ska känna som någon titta på
oss i vår lägenhet efterson den bygnaden ska bli väldigt nära vår bostad.
Slutligen vi hoppas att dessa punkter beaktas
Tack på förhand.
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

den 19 mars 2019 21:39
Stadsbyggnadsförvaltningen myndighetsbrevlåda
Synpunkter ang Urberget och förtätning

Hej stadsbyggnadskontoret och byggnadsnämnden!
Vi har fått information om Rikshems önskade förtätning av Pettersberg. I den
informationen hänvisas till en detaljplan på Västerås Kommuns hemsida
samt bl.a på Stadsbiblioteket, där jag också tagit del av planerna. Jag bor mitt emot ett
av de planerade 8 våningshusen och i ett 55+ hus hos Mimer
på Pettersbergsgatan 28. Under förra året gjordes en namninsamling på området som
bl.a jag skrev på.
Jag får en upplevelse av att de på Rikshem och ni på Stadsbyggnadskontoret, har tittat
på detta, som om det inte berör oss som redan bor här.
Det är bara frågan om förtätning på de ytor som man tycker står tillbuds. Förtätning är
en gammal idé och redan på 70 talet förekom sådana
diskussioner inom Västerås Kommun. Men just den gång jag deltog gällde det ett annat
område, för jag bodde inte på Pettersberg då. Här på Pettersberg
bor många utrikesfödda barnfamiljer, en del av barnen är ändå födda här och har bott
här hela sitt liv. Här bor också många pensionärer som bor
här för att det har funnits lägenheter som vi klarar av att betala hyran för, många kanske
med bostadstillägg. Kanske det finns en hel del som inte
kan läsa tillräckligt bra svenska för att sätta sig in i planerna. Dvs har de blivit hörda? De
går i lycklig (?) omedvetenhet vad som är på gång.
Nu har jag inte tillgång till planeringen från förra året så jag tror att jag upprepar mig
lite. Men det är som att den här planeringen egentligen inte
tar hänsyn till nuvarande bostadshus och inte heller till vilka som bor här. Planerna går
Rikshems ärenden.
Jag flyttade hit för att det var 55+ boende, nära till matbutik och bankomat samt
busshållplats, samt gångavstånd till Ansgarskyrkan.
Busstiderna är en utmärkt service med tätt mellan avgångar. En av orsakerna till att 55+
kan bo här, är närheten till busshållplats och därför är det
inte lämpligt alls att flytta busshållplatsen. Är man beroende av rollator eller annars har
lite svårt med rörligheten kan man inte gå ner i backen eller
uppför backen. Nu när det var snö i januari eller februari gick jag dubbelvikt för att hjälpa
en gammal dam med rollator att komma uppför backen!
Jag kunde ju inte lämna henne ensam stående i backen. Hur tänkte ni där? Sådan

planering är ett exempel på att de som planerar inte ser verkligheten
på plats, utan bara framför dataskärmar eller tänker med sina egna förutsättningar. Men
det är människor som bor här som drabbas av felplanering.
Det är inte husen och gatorna, utan det är vi folket. Kanske har ni ändrat er vad gäller
busshållplatsen?
En annan sak är att ni hänvisar till bevara grönområden, men ni vill bygga bort de
grönytor vi vill ha kvar! Vad spelar det för roll om ni skulle ta mer
av Pettersbergsskogen! Det är inte många som använder den för motion och rekreation.
Vem törs gå där?? Man passerar snabbt förbi för att cykla eller
gå till Vallby. Skulle man bygga mer där istället för på de små ytor vi har här mitt emot
centrum och vårt hus…så skulle skogsområdet bli mindre skrämmande.
Om man går den vägen för promenad, så går man så nära husen som möjligt, inte in i
skogen. Det är de små ytorna där de 2 st 8 våningshus är planerade som är
värdefulla för oss andra. Nu har man dessutom satt upp bättre sittbänkar och Rikshem
vill bygga precis där det ena är. Det höga 22 våningshuset har jag inga
invändningar mot vad gäller läget, annat än 22 våningar?? Är det nödvändigt och passar
det in med befintlig bebyggelse? De små grönområden som är där
8 våningshusen är planerade, är precis vad som behövs för att det ska upplevas som lite
grönområden mellan husen. Varför ska ni ta bort dem och ersätta dem
med dessa nya anskrämliga hus?? De boende i de vita 3 våningshusen har knappast gjort
sin röst hörd, eftersom de flesta av dem kommer från annat land.
Kanske inte är svenska medborgare än? De opponerar sig inte med tanke på risken att
anses som obekväma. Medan vi gammelsvenskar vet att det är en
demokratisk rättighet vi dessutom har blivit inbjudna till.
Ja jag kallar dessa 3 planerade hus för anskrämliga. Hur kan ni tycka att de smälter väl in
i miljön?? Det enda vettiga ni skulle kunna göra är att bygga hus
i området bakom de rosa Mimerhusen intill Pettersbergsskogen. Kanske ni tycker att det
blir mycket sprängning som försvårar byggnationen.? Men det är
bergmark under alla hus. Så det blir sprängningar i alla fall. Hur ska befintliga hus klara
det, när Rikshem vill bygga så nära?
Ni skriver vidare att det är för mycket parkeringar på området. Men om samma familjer
äger 2 bilar, så måste de ju ha 2 parkeringar. Dessutom finns det
småföretagare i markplan i flera av dessa hus så de hyr för att kunna ha parkering för
anställda och kunder.
Vidare planerar ni för att ha parkering längs Jakobsgatan…samtidigt som ni mycket riktigt
påpekar att barnen har sin pulkabacke. Hur går det ihop?

Dessutom tror ni att vi som bor här går ner till Vallby friluftsmuseum när vi vill vara ute!?
Jaså? Vi går ut häromkring där vi bor och sitter där det finns
någonstans att sitta. Både på Mimers sida och Rikshems sida behövs sittmöjligheter, inte
att ni bygger bort dem och ersätter med hus. Rikshem borde
kunna förbättra sina innegårdar redan nu. Lekplatsen på den sidan är under all kritik och
på den här sidan finns det ingen lekplats alls annat inne på någon gård.
Måste man gå till Vallby friluftsmuseum eller Djäkneberget för att sitta ute och umgås
med grannar? I planeringen uppges det att det är tänkt att
bli bättre parkmiljö och mötesplatser. Men om ni bygger 8 våningshusen på tänkta
platser, blir det ju bara inne på befintliga gårdar som det ryms små parkliknande
områden… för dom hyresgäster som bor där. Dessa två grönområden som nu ligger längs
Pettersbergsgatan, används av boende från båda sidorna. Det är mer
allmän yta än inne på gårdarna. Så ni tar från allmänheten som bor här och ger till
Rikshem enbart?
Vad gäller att bli störd av trafiken från E18.. JA det blir man även om husen har 3
glasfönster. Jag är 71 år och bor på 9e våningen på Mimersidan. Vi har 3-glasfönster
och flera av glasade balkonger. Men det är radon i huset och därför förbättrat med
ventiler över viss fönster. Jag hör på trafiken från E18 när klockan har blivit 6.30
på morgnarna. Är det tystare än pendeltrafiken, så har jag vaknat för tidigt. Men jag är
pensionär och vill gärna sova lite längre. När det är snö är det bättre.
Av trafiken på Pettersbergsgatan hör jag vilken typ av väder det är innan jag stigit upp.
Man hör om det är torrt, eller om det fräser av regnvatten eller slask.
Nu är klockan 21.30 och det är mycket trafikljud från E18.
Får jag föreslå en generell sak…gör det bättre för befintliga hus och gårdar, förbättra de
innegårdar som finns redan nu och den stora lekplatsen mitt i området
skulle kunna göras roligare redan inför denna säsong. Barnen behöver någonstans att
leka och deras föräldrar någonstans att sitta medan barnen leker.
Ni tänker ju inte bygga hus inne på innergårdarna i alla fall.
Med hopp om att Rikshem och Stadsbyggnadskontoret tänker om på vissa delar.
Med vänlig hälsning
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den 19 mars 2019 22:36
Stadsbyggnadsförvaltningen myndighetsbrevlåda
PS till Synpunkter ang Urberget och förtätning

Hej igen…
Om ni fullföljer en del av planerna, tänk då på att gångvägen som vi har på den sidan, vid sidan av
Pettersbergsgatan 47
är den gång-och cykelväg som finns mellan Vallby och Pettersberg. Om ni blockerar den medan det
byggs…vilken
väg ska man då gå/cykla till Vallby? Ska man gå hela vägen runt förbi Vallby fritidsmuseum?
Är det så noga genomtänkt det här? Ett hus byggs inte så snabbt och det är under lång tid som den vägen
blir blockerad.
Med vänlig hälsning
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

den 22 mars 2019 22:33
Stadsbyggnadsförvaltningen myndighetsbrevlåda
Synpunkt ang byggnadsförslag om Urberget 22 våningars hus

Hej igen..för 3e gången…
Under veckan skrev jag en del synpunkter samt ett PS. Nu har det gått några dagar och
jag tar mig friheten att tycka till igen.
Det gäller detta med 22 våningarshuset. Hur i all sin da’r kan ni anse att det är förenligt
med befintlig byggnation?
Pettersberg är ett typiskt 60 talsområde. Höghus i rött tegel på båda sidor om
Pettersbergsgatan och så 3 våningshus
på ens sidan samt några radhus byggda på senare år. De husen är anpassade till
områdets karaktär.
Men om ni bygger dessa höghus med träfasader så passar de inte in i området varken till
modell eller till fasadbeklädnad.
I föregående mail röstade jag för att ni inte alls bygger de två 8 våningars husen och jag
reserverade mig för 22 våningar.
Ska man överhuvudtaget bygga något här på området så skulle det huset istället vara ett
8 våningars hus. Eller att man bygger
fler radhus bakom 3 våningarshusen, dvs i Pettersbergsskogen.
22 våningarshus..det tror jag handlar om en arkitekts kreativa förmåga, men de husen
liknar hus på andra ställen i staden, så jag tror att
man tänker använda sig av samma ritningar och bara spränga in de på detta lilla område.
Det är väl billigare att göra så, men de passar ändå
inte in. Ni menar att Pettersberg är ett område med inte så mycket mötesplatser för
boende, men inte blir det bättre med ett 22 våningarshus!?
Inte blir Pettersberg ett mer attraktivt område för det. Vi som bor här och vill bo kvar,
gör det för att vi valt det. Här skulle man behöva förbättra
integrationen men det gör man inte genom att klämma in ett 22 våningarshus och 2
andra höghus mitt i området. Dessutom ligger en moské
i hörnet av tomten där 22 våningarshuset är tänkt. De här förslagen skulle skapa
motsättningar. Vi som inte har råd att bo dyrt och dom..som
har råd att bo dyrt… med nya marknadshyror.
Är det någon vettig människa som kan förklara hur ni tänker, ni som planerar och är
beredda att besluta detta??
Med vänlig hälsning
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Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:
Prioritet:

den 22 mars 2019 21:25 Stadsbyggnadsförvaltningen
myndighetsbrevlåda
Kvarteret Urberget, Pettersberg
Hög

Till
Stadsbyggnadsförvaltningen
Åsa Rudhage

Jag vill på detta sätt framföra en del synpunkter på förvaltningens förslag angående kvarteret
Urberget, Pettersberg i Västerås.

Citat ur planbeskrivningen:
Detaljplanens syfte är att komplettera den befintliga fastigheten med nybyggnation av bostäder
samtidigt som den befintliga bebyggelsens karaktär bevaras.

Den första meningen i planbeskrivningen är egentligen den främsta anledningen till att INTE ge
bygglov till ”omdaning av mycket värdefull bebyggelsemiljö”, som det också står i
planbeskrivningen. Om man ger lov att utföra den förändring som beskrivs, så motarbetas precis
det som ovanstående citat beskriver. Både när det gäller tankar om integration och utveckling av
stadsmiljön. Men också när det gäller den arkitektoniska utformningen av nya byggnader. Som de
beskrivs utgör de ett avsevärt intrång i den befintliga ”värdefulla bebyggelsemiljön” i området.
Bevarandet av grönområden, stora eller små, är också ett övergripande mål. Att då
EXPLOATERA en liten grön oas med fem tallar, är inte i linje med målen om bevarande av
grönområden. Må vara att en sådan liten grön yta skulle kunna undvaras, men resultatet blir dels
en icke önskad FÖRTÄTNING och ett avsevärt intrång i befintlig bebyggelsemiljö. Att påstå att
Pettersberg skulle kunna få karaktär av ett 22 våningars höghus, verkar vara mer en arkitektdröm.
Kanske snarare en sorts ”tävling” med andra stadsdelars utropstecken i form av höghus, typ
Vallby eller Råby och liknande.
Tankarna som finns i planen angående ”utvecklingen” av miljön är ytterst tveksam. Att några
nya, relativt extrema huskroppar, skulle tillföra nya verksamheter och mötesplatser är knappast
roligt. Området idag är väl inarbetat både när det gäller att mötas och kommersiellt. Ytterligare
frisörer behövs knappast. Biltrafiken kommer också att öka och ytterligare grönområden kommer
att få ge vika för parkeringsplatser och miljöbodar. Integrationen med befintlig miljö på båda
sidor om Pettersbergsgatan kommer knappast att befrämjas. Kanske kan det, trots tänkta positiva
egenskaper, bli tvärtom, när tänkta bostadshus blir så väsensskilda från övrig VÄRDEFULL
BEBYGGELSE, att det skapar isolering i stället. Att integrationen med ”andra sidan gatan”
skulle gynnas, är väl i sig ett ytterst tveksamt påstående. Att tryggheten kommer att öka är väl
också tveksamt. Fler människor ökar väl knappast överblicken över offentliga ytor. Dessa
kommer dessutom att minska genom förtätningen. Huruvida etableringen av olika verksamheter

kommer att öka är också tveksamt. Ett av kommunens bostadsbolag som äger flera fastigheter i
området har flyttat från Pettersberg till Vallby, vilket känns besvärande för många boende i
bolagets fastigheter.
Tankarna och skrivningarna i Detaljplanen rörande gårdsmiljöerna i området är positiva.
Förmodligen bör dessa områden under alla omständigheter ses över och förbättras. Men det kan
säkert göras utan att det nödvändigtvis kopplas ihop med ny bebyggelse.
I Översiktsplanen 2026, sägs att förslaget har stöd där. Men om man läser vad som citeras i
förslaget till Urberget, så framstår det som utomordentligt tydligt att det STRIDER MOT HELA
DEN MENINGEN SOM CITERAS!
Min slutsats kan bara bli att
Detaljplanens syfte är att komplettera den befintliga fastigheten med nybyggnation av bostäder
samtidigt som den befintliga bebyggelsens karaktär bevaras,
innebär att min starka önskan att det inte byggs några nya bostäder i kvarteret Urberget.
Med vänlig hälsning
Pettersbergsbo
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Synpunkter på detaljplan Dp 1874
Den reviderade detaljplanen står fortfarande i kontrast med ”Västerås översiktsplan 2026 - med utblick
mot 2050” (ÖP2026). Semantiskt har förtätning har bytts ut mot balanserad komplettering.
Kollektivtrafiken ska utgöra en ryggrad men i granskningsutlåtandet står det att kollektivtrafiken inte
hunnit med. Det vore oansvarigt att påbörja balanserad komplettering då det inte skapar en balans
utan ökar belastning på busslinje 4. I ÖP2016 står det ”Planeringen ska därför ta hänsyn till
vardagslivets villkor för människor i olika livssituationer”, det kan inte ses som hänsynsfullt att invånare
speciellt äldre med rullatorer eller familj med barnvagn nekas att få åka med bussen då det inte finns
plats och kan få vänta länge på en buss som har kapacitet. Dessutom tvingas bussresenärer att stå i
mittgången under rusningstid på morgon eller på eftermiddagen då de slutar arbete och skolor vilket
inte kan ses som trafiksäkert.
Den föreslagna förtätningen innebär ingen förändring som medför ”en bra blandning mellan nya
bostäder, arbetsplatser, skolor, mötesplatser och gröna områden skapas; dvs alla aspekter som
kännetecknar en väl fungerande stad ska tillgodoses” (ÖP2026). Urberget är idag uteslutande
hyresbostäder med viss näringsverksamhet på markplan i trevåningshusen. Det området behöver är
dagis och förskola samt möteslokaler där de boende kan träffas och umgås. Detta är viktigt om de
boende i området ska bli en aktiv del av samhället och kunna utbyta kultur och bygga upp en
gemensam positiv identitet för både individer och området. Ett sätt att lösa detta är att rusta upp
befintlig förskolan och eventuellt förstärka strukturen och bygga på den med 2–3 våningar. Det skulle
även vara möjligt med balanserad komplettering genom att bygga på låghusen med 1-2 våningar vilket
även skulle medföra att de husen får hissar vilket medför ökad tillgänglighet för äldre eller de med
funktionsnedsättningar. ”Blandade hustyper och upplåtelseformer ger förutsättningar för människor
med olika bakgrund att mötas.” (ÖP2026), detaljplanen kan inte reglera upplåtelseform men vid den
senaste kontakten med Rikshem sa de att det kommer bli hyreslägenheter, sannolikt på grund av att
bostadsrättsmarknaden kylts av. Det vore olycklig att ytterligare förstärka den befintliga obalansen i
upplåtelseform på urberget. Efter att läst detaljplan och bullerrapport står det klart att den tänkta
balanserade kompletteringen inte är speciellt balanserad. En övervikt av de nya lägenheterna är små
ettor under 35m2 och det beror på att bostad under denna storlek har en högre bullernivå än större
lägenheter. Av totalt 184 planerade lägenheter utgörs dessa av 105 ettor, 39 tvåor och 40 treor. Denna
mix skapar en obalans, det vore bättre med en större mix av lägenheter 1–4 rum, då det medför en
variation av de boende inklusive ungdomar, familjer och äldre. En övervikt av små ettor medför
exkludering av grupper från att bo i den nya balanserade kompletteringen.
Enligt ÖP2026 ska det ”Inför ett ställningstagande till bebyggelseutveckling på längre sikt finns behov
av att ta fram och bedöma olika scenarier för hur en framtida hållbar bebyggelsestruktur kan se ut.
Först efter att dessa båda studier gjorts kan slutsatser dras om i vilka riktningar Västerås tätort ska
växa och vilka möjligheter till fortsatt stadsutveckling inom den redan byggda staden som finns.”
Den föreslagna detaljplanen saknar flera av dessa element, det finns inga alternativa scenarier eller
alternativa förslag på balanserad komplettering presenterade, vilket även ska inkludera ett
nollalternativ. Detta beror på att ingen djupgående stadsdelsanalys genomförts.
I ÖP2026 skrivs det att ”Som underlag för bedömning av enskilda projekt bör även särskilda
stadsdelsanalyser eller områdesstudier göras för att få ett helhetsperspektiv på området och
synliggöra de värden som finns och behovet av och möjligheter till komplettering med ny bebyggelse.”
Det bör därmed ses som förhastat att godkänna dp 1874 i dess nuvarande form. Istället bör det
avvaktas med balanserad komplettering på hela Pettersberg tills dess att en stadsdelsanalys och

områdesstudie genomförts. Detta bör ske i en aktiv inkluderande dialog med medborgarna i de
områden som är aktuella för förtätning. Den tidigare förtätningspolicyn som ligger till grund för dp1874
har förändrats i ÖP2027 men även politiskt då de styrande Partierna i Utveckling Västerås
(Socialdemokraterna, Centern, Folkpartiet och Miljöpartiet) har kommit överens om ett program med
140 punkter som de ska driva under mandatperioden 2018–2022. De punkter som berör dp 1874 är:
83. 5000 bostäder ska byggas under mandatperioden. 40 procent ska vara hyresrätter. Mål att det
alltid ska finnas 100 lediga styckebyggartomter. Bygg en blandad stad för att motverka segregation.
Dp 1874 medför i dess nuvarande form inte en ökad blandning för att motverka segregation.
84. Bygg i hela kommunen. Förtätningar ska ske med förnuft och i huvudsak på ytor som används
dåligt. Stoppa förtätning på grönområden. Värna produktiv jordbruksmark.
De grönområden som ska bebyggas i dp 1874 utgör en trevlig rumslig frihet och bidrar till balans för
de boende och livskvalité. Stora höga byggnader kan minska balansen och öka den stress, rytm och
puls som storstäder ofta medför.
85. Förbättra dialogen. Dialog ska inledas i tidigt stadium med närboende och andra berörda innan
byggprocessen. Fler ortsdialoger runt om i kommunen samt stadsdelsdialoger. Tillämpa inslag av
medborgarbudget i stadsdels- och ortsutveckling.
Dialogen till de alla berörda på Pettersberg är under all kritik. Varken Rikshem eller Västerås stad
beaktar nämnvärt de berördas synpunkter. Den senaste detaljplanen medför exempelvis fler
parkeringsplatser och ett ej reglerat antal kompletteringsbyggnader på upp till 50m2, vilket medför
färre grönområden än den förra versionen. Även parkering framför huskropp och näringsidkares entré
som fanns i den första versionen har till viss del återinförts.
93. Stimulera utbyggnaden av solenergi. Fler solceller på kommunens byggnader, om det är
ekonomiskt lönsamt.
Om det byggs nya höghus på området minskar den möjliga effektiviteten att utvinna solenergi på
närliggande fastigheters tak.
95. Öka andelen trähus i nybyggnation.
Lägre hus 4–7 våningar helt byggda trä skulle förmodligen kunna accepteras av de boende.
111. Bekämpa buller i en snabbt växande kommun.
Urberget ligger nära E18 och är drabbat av bullerproblematiken, det finns förmodligen bättre lämpade
områden att bygga bostäder på och som även skapar bättre förutsättningar för en god hälsa och
livskvalité.
113. Se över parkeringsnormen där behov finns. Snittet för parkeringsnormen i kommunen ska höjas
under mandatperioden.
Befintlig parkering används fullt ut, eventuellt överskott är begränsat. En del hushåll är beroende av
mer än en bil för att fungera då publik transport inte alltid utgör ett alternativ. En modifikation av
parkeringsnormen välkomnas.
Med vänliga hälsningar,

