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Till: 
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt via Byggnadsnämnden Västerås 
stad 

e-mail: byggnadsnamnd@vasteras.se 

Postadress: Västerås Stad 
Byggnadsnämnden 
Stadshuset 
721 87 Västerås 

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget 

Överklagan av byggnadsnämndens Västerås stads beslut att anta 
Detaljplan 1874 för Urberget 1 och del av Västerås 2:113, 
Pettersberg, Västerås / Diarienummer BN 2017/00688-3.1.2 

Datum: 2019-07-08 

Förening: Hyresgästföreningen Pettersberg 
Ordförande, namn: Tomas Hofling 
Adress: Pettersbergsgatan 47 
e-mail: tomashofling[at]hotmail.com    

Yrkande och Grunder: 
Undertecknad anser att beslutet att anta detaljplanen är felaktigt och att den bör 
omarbetas. 

Detaljplanen följer inte bestämmelserna i PBL 2 kap §5 och bör omarbetas. 
Detaljplanen medför irreversibla ingreppen med en stor negativ påverkan på natur och 
kulturvärden. 
I den befintliga detaljplanen 236 för området Pettersberg (bilaga 1) benämns det 
skogsområde beläget väster om och i direkt anslutning till Urberget som ”ett intressant 
och vackert terrängparti med kärrmarker inramade av storslagna 
blockstensformationer, föreslås bevaras som naturreservat.” Pettersbergsskogen är 
mycket värdefull och Sören Larson gjorde en inventering under sin anställning vid 
Västerås stad av djur och natur i Pettersbergsskogen. Arbetsmaterialet bifogas som 
bilaga 3 vilket användes till rapporten ”Stadsdelsskogar – en naturvårdsrapport” togs 
fram av Västerås stad 2008 som en del i projektet ''Statliga bidrag till det lokala 
naturvårdsprojektet Västerås stadsdelsskogar i Västerås kommun''. I denna rapport 
framgår att Pettersbergsskogen utgör en miljö med höga naturvärden. Speciellt nämns 
”trollkärret” som uppfyller kriterier för nyckelbiotop och är beläget cirka 80 meter väster 
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om det planerade 22-våningshuset. I detaljplan 1874 står det inte vilka konsekvenser 
som förtätningen medför i form av emissioner främst ljus och ljud på 
Pettersbergsskogen. Det finns exempelvis groddjur i trollkärret som kan störas av 
främst det planerade 22-våningshuset. Byggnationen av de nya punkthusen kommer 
även ha negativa effekter på djurlivet då det kommer bli buller från bygget under en 
längre tid samt att de kan skrämmas iväg för gott av de sprängningar som kommer 
behövas. 
Västerås Stads ”Handlingsplan för Västerås parker Dnr 2015/1177” (bilaga 2) där 
Pettersbergsskogen (som även benämns Trollskogen) klassificeras som en 
stadsdelsskog. På sid. 27 beskrivs att 300 meter är längsta rekommenderade avstånd 
till en grannskapspark, det sägs även att Pettersberg har ingår i de områden som har 
längst till en grannskapspark. Det skrivs vidare att en stadsdelsskog till en viss del kan 
väga upp en sämre tillgång till grannskapspark men att det inte kan ersätta alla värden 
som finns i en granskapspark. Pettersbergsskogen erbjuder inte som den ser ut idag 
någon direkt samvaroyta, anlagda prydnadsvärden eller stora ytor för lek och aktivitet. 
Pettersbergsskogen är redan idag högt belastad (ibid., sid. 30) med 344 pers/ha. På 
sidan 47 (ibid.) anges Pettersberg som ett prioriterat område för ny grannskapspark 
då det saknas grannskapspark och att tillgång till närpark är liten. Forskning visar de 
positiva fördelar som grönytor, träd och grenverk har på människors hälsa (Gidlöf-
Gunnarsson, 2007, bilaga 10; Crouse et. al, 2019, bilaga 11), träd och grenverk kan 
även ha en reducerande inverkan på kriminalitet (Gilstad-Hayden, 2015, bilaga 12) 
Att förtäta Urberget 1 kommer medföra ökad belastning på Pettersskogen. De boende 
har redan nu märkt av en ökad belastning och nedskräpning av Pettersbergsskogen.  
Detaljplanen 1874 (bilaga 13) bör omarbetas och inkludera de möjliga 
konsekvenser som en eventuell förtätningen och själva byggprocess har på 
Pettersbergsskogen.  
 
Västerås Stads ”Handlingsplan för Västerås parker, sidan 47 anges att ”I planeringen 
för nya bostadsområden och stadsdelar bör det planeras för parker av tillräcklig storlek 
för att rymma ytkrävande aktiviteter och möjlighet till lek och rörelse.” 
Det saknas i detaljplan 1874 planering av park/er som erbjuder samvaroytor och 
möjligheter till lek och rörelse. 
 
De innergårdar som finns är redan idag högt belastade då det är mycket barn i området 
och klarar inte av att tillgodose det behov som uppkommer vid en förtätning. 
Fastighetsägare Rikshem planerar att under byggandet omvandla den populäraste 
innergården (den belägen längst västerut se figur 1) till en byggarbetsplats vilket får 
negativa konsekvenser för de boende under 2 till 3 år, speciellt för barn som får minskat 
utrymme för lek samt att de utsätts för ökade faror och risker, vilket 
förtätningsbyggnation på Urberget 1 medför. 
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Figur 1. Innergård som planeras att användas som byggarbetsplats. 
 
Föräldrar på området poängterar även att de två planerade 8-våningshusen kommer 
sakna den möjlighet till uppsyn över lekande barn på innergårdarna vilket idag är 
möjligt, detta ses som starkt negativt. De nya husen borde enligt föräldrar på området 
få egna lekplatser vilket inte är möjligt då det inte finns någon tillgänglig fri yta i 
närheten. 
I granskningsutlåtande 2, sidan 10 (bilaga 4) står det att ”Lekplatser finns på de 
befintliga innegårdarna, som bedöms vara tillräckligt stora.”, det står dock inte vilken 
beräkningsgrund som tillämpas och visar på detta. De tre befintliga innergårdarna är 
stundtals hårt belastade av de befintliga 354 lägenheterna på Urberget. 
Detaljplan 1874 bör revideras så att dessa aspekter uppmärksammas och 
inkluderas, behovet av lekplatser och ytor för samvaro kommer öka och uppfylls 
inte av enbart de befintliga innergårdarna. 
 
I den befintliga detaljplanen 236 (bilaga 1) anges en max höjd på 21,5 meter för 
sjuvångshusen belägna norrut samt 10 meter för trevåningshusen. I Dp 236 beskrivs 
hur punkthusen på Pettersberg är förlagda till det inre av området och där reglerats till 
en jämn kontur med hjälp av viss variation i våningsantalet med avsikten att bibehålla 
en i det stora perspektivet lugn stadssilhuett. De två planerade punkthusen på 8 
våningar närmast Pettersbergsgatan samt punkthuset på 22 våningar som ska 
placeras i den västra delen i direkt anslutning till Pettersbergsskogen bryter mot den 
arkitektoniska gestaltningen/estetiken som präglar området idag och den intention som 
fanns vid planeringen av Pettersberg. 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. 
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I syfte för detaljplanen 1874 står att kompletteringen av området ska ta hänsyn till 
områdets mycket värdefulla bebyggelsemiljö; att befintlig bebyggelse inte får 
förvanskas och att befintliga innegårdar med grönska ska bevaras. I 
granskningsutlåtande 1 (bilaga 5) noterar Länsstyrelsen att de 
varsamhetsbestämmelser som angavs för den befintliga bebyggelsen i samrådsskedet 
har utgått. Länsstyrelsen anser att det vore lämpligt att både befintlig bebyggelse och 
gårdsmiljöerna omfattas av varsamhetsbestämmelser för att säkerställa områdets 
kulturhistoriska värden och karaktär. 
När den lokala hyresgästföreningen hade möte den 21 mars 2019 deltog Rikshems 
områdesförvaltare Oskar Stenberg, han sa att huset som är sammanbyggt med 
förskolan (Jakobsgatan 95 och 97) där det planeras ett 22-våningshus förmodligen 
kommer att utrymmas. Det har tydligen även förekommit 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 ytterligare. I 
granskningsutlånade 2 (bilaga 4) sid. 10 står det att ”Nya punkthus som föreslås 
samspelar höjdmässigt med punkthusen på andra sidan Pettersbergsgatan och med 
befintliga skivhus i området som utgör åtta våningar.”, det tänkta 22-våningshuset kan 
inte anses samspela med sin omgivning. 
Detaljplan 1874 bör omarbetas och revideras så att eventuella tilltänkta 
byggnader harmoniserar bättre med de befintliga och att en enhetlig gestaltning 
uppnås, detaljplanen bör inkludera verksamhetsbestämmelser som skyddar och 
förhindrar att befintliga byggnader förändras och därmed säkra områdets 
kulturhistoriska värden och karaktär. 
 
 
I detaljplan 1874 står det att komplementbyggnader får byggas på området högst 50m2 
vardera. Dessa komplementbyggnader kan utgöra bl.a. förråd och miljöbodar. Hur 
många komplementbyggnader som får byggas anges och regleras inte. I detaljplanen 
är det inritat 3 sophus, 1 stort förrådshus och ett ännu större kombinerat sophus/förråd. 
Dessa komplementbyggnader fanns inte i tidigare versioner av detaljplanen.  Dessa 
byggnader medför ännu mindre grönområden än i de tidigare detaljplanerna där 
sophantering och förråd var allokerade till entréplan i de nya byggnaderna. 
Detaljplan 1874 bör omarbetas och revideras så att tilltänkta 
komplementbyggnader tydligt regleras. 
 
 
I detaljplan 1874 planeras det för totalt 417 nya cykelparkeringsplatser, dessa 
parkeringsplatser tar bort vegetation vid låghusen. Planerad cykelparkering inkräktar 
även på innergård som enligt detaljplanen ska lämnas orörd. 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 buskar som är planterade på kortsidorna av trevåningshusen 
kommer försvinna. Det cykelställ som ska parkeras mellan husgaveln och den tilltänkta 
interna vägen är olycklig då det medför risk för olyckor, se fig. 2. 
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Figur 2. Planerade cykelparkeringar hämtat från detaljplan 1874 
 
Detaljplan 1874 bör göras om då planerad cykelparkering inte bör vara placerad direkt 
vid den tilltänkta interna vägen eller ta bort grönyta och utrymme på innergård. 
 
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 är avgång var sjunde minut. 
I granskningsutlåtandet 1 (bilaga 5) skriver kollektivförvaltningen att linje 4 som 
trafikerar Pettersberg redan idag har kapacitetsproblem. I granskningsutlåtande 2 
(bilaga 4, sid 11) 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.” BRT-bussar ska vara lösningen på kollektivtrafiken 
då antalet bussavgångar inte kan intensifieras. Tanken på BRT-bussar för linje 4 är 
orimligt. Andersson, Gibrand och Kottenhof skriver i ”Bus Rapid Transit i Sverige? – 
kunskapssammanställning med identifiering av forskarfrågor, TRITA-TEC-RR 09-001, 
KTH” (bilaga 6) 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. Dessa förutsättningar saknas för linje 4 som trafikerar 
Pettersberg. Västmanlands lokaltrafik har nyligen köpt in nya bussar är låsta vid den 
befintliga fordonsparken och kommer förmodligen inte inom den närmaste tiden 
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investera i nya biljettsystem och bussar som passar BRT. Slutsatsen är att BRT inte 
utgör någon lösning på kollektivtrafikproblematiken. 
En lösning på problematiken med kollektivtrafiken för busslinje 4 finns ej i detaljplan 
1874. Om området förtätas medför det ännu större problem för kollektivtrafiken vilket 
kan medföra att fler individer på området väljer bort kollektivtrafiken och istället väljer 
att använda bil, detta medför ökade utsläpp och buller. I detaljplaner är det vanligt att 
förändring som kan medföra ökad bilism redovisas. 
Detaljplan 1874 bör revideras och redovisa hur kollektivtrafikproblematiken ska 
lösas och hur eventuell ökning av trafik och bilism till följd av detta påverkar 
miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids, avseende halterna för 
kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar 
(PM10 och PM2,5). Om det inte finns någon lösning bör förtätningen i dess 
nuvarande planerade form icke tillåtas. 
 
 
I detaljplan 1874 redovisas inte någon riktig lösning på förtätningens konsekvenser på 
bilparkering och access för rörelsehindrade. 
I detaljplanen framkommer det att alla parkeringar är uthyrda, Rikshem har i de tidigare 
detaljplanerna sagt att det funnits lediga parkeringsplatser och att det råder ett 
parkeringsöverskott. På sid. 9 i granskningsutlåtande 2 (bilaga 4) hänvisas till uppgifter 
från fastighetsägaren Rikshem som anger att 14 personer hyr två platser vardera, tre 
personer hyr tre platser vardera och en person hyr fyra platser. Att det av totalt 354 
befintliga lägenheter finns 18 st. som har ett behov av fler än en parkeringsplats är fullt 
naturligt, det förefaller mer konstigt att det inte är fler hushåll som behöver fler än ett 
fordon för 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. 
 
I tidigare utredningar (se exempelvis Parkeringstal för cykel och bil Gävle kommun 
2014, bilaga 7) har det beskrivits att nybyggnationer visats sig ha högre bilinnehav än 
boende i äldre bebyggelse, kapitalstarka 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 (bilaga 14) 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. 
 
 
 
 
 



 7 

 
Tabell 1. Beräkning av parkeringsplatsbehov. 
 

 
Hus 

1 
Hus 

2 
Hus 

3   
Zon 
3 Behov Zon3 Behov 

Vån. med 
bostäder 7 7 21 Totalt Bil Bilpark. Cykel Cykelpark. 
Ettor 14 14 77 105 0,26 27,3 1,7 178,5 
Tvåor 14 14 11 39 0,53 20,67 2,4 93,6 
Treor     40 40 0,79 31,6 3,1 124 
Totalt 28 28 128 184   79,57   396,1 

    

Rörelse-
nedsättn. 5% 4   

 
Det kommer totalt behövas 84 bilparkeringar och 396 cykelparkeringar. 
Partierna i Utveckling Västerås (Socialdemokraterna, Centern, Liberalerna 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 detaljplan 1874 om så inte sker 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. 
 
Det finns 10 st. gästparkeringar tillgängliga för de 354 befintliga lägenheterna på 
Urberget, markerade med en röd ellips i figur 3. De få gästparkeringarna i förhållande 
till det totala lägenhetsantalet skapar en brist på gästparkeringar och medför problem 
för gäster på besök. Med 150–200 st. fler lägenheter krävs det en markant ökning av 
antalet gästparkeringar. Ingen lösning på gästparkeringsproblematiken redovisas i 
detaljplanen. Det saknas även detaljer om var det är tänkt att rörelsehindrade ska ha 
möjlighet att parkera. 

 
Figur 3. Parkeringsområde för gästparkering (bild från Google maps). 
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I den nya detaljplanen kommer 49 befintliga parkeringar att göras om vid nybyggnation 
(se figur 4), 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 14 
st., alla de 8 parkeringarna i mitten av den markerade röda ellipsen hyrs idag av 
Attendo hemtjänst. 

 
Figur 4. Illustration som visar de parkeringsplatser som kommer göras om totalt 49 st. hämtad från 
detaljplanen. 
 
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. 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 finns tankar från Rikshem på att bredda 
Jakobsgatan vilket är negativt om det sker österut då den populära pulkabacken 
påverkas negativt, dessutom måste Västerås stad sälja ytterligare mark till Rikshem. 
Pulkabacken är markerad i figur 5. 
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Figur 5. Pulkabacken vid Urberget 
 
Detaljplanen innefattar återigen parkeringar direkt utanför befintliga hus (se figur 6). 
Detta är ej 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. 
Det anges inte i detaljplanen om befintliga fasad och fönster klarar av den 
värmeutstrålning som uppkommer vid en bilbrand. 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 6. Inringat område där parkering planeras direkt utanför fastigheten. 
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Detaljplan 1874 bör omarbetas med tanke på att flertalet frågor kring bilparkering 
för de boende på området kvarstår främst det faktiska antalet parkeringsplatser 
som tillkommer och kommer vara tillgängliga för boende i nyproduktionen, 
antalet beräknade gästparkeringar som behövs för att klara av det totala 
beståndet av lägenheter, lokaliseringen av parkering för rörelsehindrade, 
tillgängligheten för rörelsehindrade till både de nya byggnaderna och till de 
befintliga affärsidkarnas lokaler. 
 
Bullerutredning (Utredning av omgivningsbuller för detaljplan, Urberget 1, Västerås, 
bilaga 15). I hyresgästföreningens yttrande uppmärksammades att en byggnad i 
bullerutredningen är felaktig. En miljöbod som tillhör Mimer är felaktigt använd i 
bullerutredningen, den visas som en fyravåningsbyggnad (se figur 7). 

  
Figur 7. Miljöbod i bullerutredningen (sid 13 rev: 2019-01-25) och bild på miljöbod. 
 
I granskningsutlåtande 2 (bilaga 4, sid 8) skriver konsult som utfört bullerutredningen 
att ”Det är en miss men den påverkar ej beräkningsresultatet.” 
Ytterligare en felaktighet i bullerutredningen har uppmärksammats nämligen 
Pettersberg Centrum som i bullerutredningen illustreras som en 10-våningsbyggnad 
(se figur 8). Pettersberg Centrum utgörs idag av en ICA-affär som är 1-våning hög.   

   
Figur 8. Pettersbergs centrum i bullerutredningen (sid 13 rev: 2019-01-25) och bild på centra. 
 
Dessvärre framstår bullerutredningen som slarvigt genomförd, det står i 
bullerutredningen sid. 6 att: 

• Omgivande bebyggelse har getts schablonhöjder efter okulär besiktning via 
eniro.se 

• Besök på platsen 
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Med tanke på att det hittas uppenbara fel i bullerutredningen av lekmän bör 
detaljplan 1874 omarbetas då den underliggande bullerutredningen påvisar 
uppenbara brister och det kan ses som tvivelaktigt att basera beslut på. 
 
I granskningsutlåtande 1 (bilaga 5) besannas de farhågor om att nybyggnationen kan 
påverka ljudnivån för den befintliga byggnationen (se figur 9) genom interferens av 
ljudvågor vilket leder till superposition kan föreligga.  

 
Figur 9. 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 (bilaga 16) 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.” 
 
I granskningsutlåtande 2 (bilaga 4, sid. 9) besvaras detta med att ”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.” 
 
En ökning av 3 dBA är märkbart i ”Åtgärdsprogram mot buller i Västerås” D.Nr. KS 
2017/00444” sid. 49-50, anges att en fördubbling/halvering av trafikmängden ger 3dBA 
högre/lägre ekvivalent ljudnivå. Vidare skrivs det att ”När det gäller upplevelsen av 
skillnader i bullernivå kan 3 dBA upplevas som en hörbar förändring medan en skillnad 
på 8 - 10 dBA upplevs som en fördubbling/halvering av ljudet. Även om små skillnader 
i ljudnivå inte är direkt uppfattbara kan varje dB påverka störningsupplevelsen.” 
Trafikbuller kopplas i forskning till hälsoproblem som höjt blodtryck (Bluhm et. al, 2007, 
bilaga 9) forskning har även påvisat samband till försämrad sömn och ökad stress 
(Trafikplan 2026, Västerås stad, sid. 49, bilaga 17). 
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Detaljplan 1874 bör omarbetas och möjlig bullerkonsekvens för de boende i 
befintlig byggnation bör utredas utförligt eftersom det kan ha stor betydelse för 
boendes hälsa. Detaljplanen ska uppfylla kraven enligt Förordning (2004:675) 
om omgivningsbuller, 1 § Genom kartläggning av omgivningsbuller samt 
upprättande och fastställande av åtgärdsprogram ska det eftersträvas att 
omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa 
(miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. 2 § första stycket 4 miljöbalken). 
 
Det kommer uppstå farliga områden på den nya vägen med förskjuten infart från 
Pettersbergsgatan, speciellt de områden som är markerade med rött i figur 10 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 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. De 
markerade områdena kommer att skapa en osäkerhet bland gående/cyklister samt en 
olycksrisk då det är många barn och ungdomar som rör sig på området och inte alltid 
är uppmärksamma. 

.  
Figur 10. Farliga områden på den nya vägen, bild tagen från Dp 1874 dnr:2017/00688 sidan 16. 
 
I figur 11 som är tagen från Detaljplan 1874 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 över Dp 1874 (bilaga 
18).  
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Figur 6. Väg och vändplan som inte finns utsatt i illustration för Dp 1874 dnr:2017/00688 sidan 16. 
 
Det finns inget tydligt svar angivet i yttrandet om denna vändplan ska byggas eller ej. 
Om den byggs medför det att ytterligare grönyta kommer försvinna. 
 
Det bör införas enhetlighet mellan detaljplanen och den plankarta med 
illustrationer som finns för detaljplan 1874. Endera av dessa bör omarbetas för 
att säkerställa samstämmighet mellan detaljplanen och plankarta med 
illustrationer. 
 
Solstudie 
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 bestämmer att det ska vara lite mera rymd och höjd i lägenheterna 
ponera att höjden sätt till 2,9 m då blir 22-våningshuset 11 m högre. 
Att det inte anges någon höjdangivelse medför att solstudien blir problematisk att 
simulera. Beroende på de nya husens höjd påverkas de närliggande fastigheter i 
varierande grad. I figur 8 markeras med röd elips de ytor på andra närliggande 
fastigheter som påverkas mest av nybyggnationen och som inte inkluderas i 
konsekvensbeskrivningen i den befintliga detaljplanen. 
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Figur 8. Illustration från simulerad solstudie (skapad i SketchUp Make 2017). 
 
Detaljplan 1874 bör omarbetas, en max höjd på byggnaderna bör införas vilket 
medför att alla intressenter i området kan se hur de tänkta punkthusen påverkar 
deras fastigheter. Konsekvenser för fastigheter utanför fastigheten Urberget 1 
kommer att påverkas och bör inte ses som en externalitet utan tas med i 
konsekvensbeskrivningen för detaljplan 1874.  
 
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 förtätningen 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, Gudum, Munk Sörensen, 2004, bilaga 19. Det anges i Västerås stads 
”ALLMÄNNA INTRESSEN - Bilaga till Västerås översiktsplan 2026” (bilaga 20) 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, Schwartz, Spengler 1992, bilaga 21, eller 
Forsberg och Segerstedt 2004, bilaga 22. 
 
I detaljplan 1874 sid. 29 anges att planen inte medför att miljökvalitetsnormer för 
utomhusluften överskrids avseende halterna för kvävedioxid, kväveoxider, 
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svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5). Enligt Västerås 
stads handlingsplan för utomhusluft (antagen 5 december 2013, bilaga 8) 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. Det 
framkommer inte vad detta antagande grundas på. Har Västerås stad gjort Kontrollen 
ska ske genom mätningar, beräkningar eller skattning, genom analyser samt genom 
redovisningar och rapportering enligt 26 § luftkvalitetsförordningen (2010:477), då 
området ligger nära E18 bör det om försiktighetsprincipen ska efterlevas bör mätningar 
göras då området utgör en plats där det är sannolikt att befolkningen exponeras för 
höga koncentrationerna och även kan ses som ett representativt område för bostäder 
längs efter E18 i Västerås. I Rambolls förstudie för området Ängsgärdet (bilaga 24) i 
Västerås som också är beläget vid E18 rekommenderades för att få erhålla en djupare 
och mer exakt förståelse av luftkvaliteten genomförandet av detaljerade 
spridningsmodeller alternativt mätning luftföroreningar under någon månad. Urberget 
1 planerades i slutet av 1950-talet och byggds i början i 1960-talet och den nuvarande 
och framtida trafikintensitet på riksvägen som sedan blev E18 kunde rimligtvis inte 
förutses. De senaste åren har det noterats att trafiken på E18 genom Västerås börjar 
bli problematisk vid rusningstider med långa köer liknande de som finns i Stockholm 
och det mesta talar för att det inte kommer bli bättre. En stor investering kommer att 
krävas för att komma tillrätta med problemen exempelvis att bygga en förbifart liknande 
den som genomfördes för E4 vid Uppsala alternativt bygga en överdäckning liknande 
den vid E18 - Tensta. 
 
Detaljplan 1874 bör omarbetats och utförligare ange på vilka grunder det antas 
att miljökvalitetsnormer för utomhusluften inte kommer att överskridas. 
 
Ekonomiska aspekter 
Förtätning medför en hel del problem som det redan redogjorts för vilket medför att 
området blir 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 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. 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 Västerås stads expansion. Paradoxen att 
förtätning överlag kan minska bilanvändandet men samtidigt ökar på koncentrationen 
av trafik under vissa tidsperioder vilket skapar problem se exempelvis forskning av 
Melia, Parkhurst, Barton, 2011. The paradox of intensification (bilaga 23). 
 
Sociala aspekter 
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 
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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 enligt Terence Fell, Fil Dr., Universitetslektor 
i statsvetenskap och Eduardo Medina. Fil Dr., Universitetslektor i sociologi båda 
verksamma vid Mälardalens högskola (föreläsning 2019-06-04, Stadsbiblioteket 
Västerås). 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. Om detaljplanen godkänns i dess nuvarande form 
har flertalet hyresgäster sagt att de kommer försöka flytta från området. 
 
Sociala aspekter som följer på en förtätning ej tillräckligt utredd, det finns nu 
plan på en stadsdelsdialog och analys för området Pettersberg. Det vore därmed 
bäst att invänta resultatet från den tilltänkta stadsdelsdialogen/analysen och 
omarbeta detaljplan 1874 utifrån detta. 
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Sammanfattning 
 
Den föreslagna detaljplanen följer inte och upprätthåller de två punkter som anges i 
PBL 2 §3 Planläggning, enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, 
miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja 
   1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, 
grönområden och kommunikationsleder, 
 
   2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla 
samhällsgrupper, 
 
Den förslagna detaljplanen innebär, om den genomförs, att området genomgår en 
genomgripande förändring vad gäller utseende och karaktär. 
Platsens naturvärden, kulturhistoriska värden och rekreationsvärden kommer 
ytterligare att minskas och delvis förstöras för alltid. 
 
Flertalet träd och grönområden försvinner i detaljplanen och ersätts med hårdgjorda 
ytor vilket blir dominerande inslag i stadsdelsbilden. Tre nya punkthus uppförs, med 
stor påverkan för kulturmiljö, stadsdelsbild och boende i området. 
   
Sammantaget visar detta att planen inte tar hänsyn till områdets unika kvaliteter och 
att den därigenom strider mot flera bestämmelser bland annat i Plan- och Bygglagen 
och Miljöbalken. 
 
Detaljplanen bör därför omprövas och istället för den framtagna planen, bör en 
ny plan, som går ut på att säkerställa områdets kvarvarande unika värden, tas 
fram. 
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