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Yrkande och Grunder:
Undertecknad anser att beslutet att anta detaljplanen är felaktigt och att den bör
omarbetas.
I mark- och miljödomstolen bedömning finns följande punkter som bestrids.
Avsnitt: Hänsyn till naturvärden
Det högre punkthuset i anslutning till skogen placeras på samma plats där en före detta
förskola i ett plan rivs. Det tillkommande punkthuset har ett jämförbart markavtryck
som den före detta förskola.
Det är inte korrekt att markavtrycket på det tänkta punkthuset på 22-våningar har
jämförbart markavtryck, se figur 1 som är en förstoring från bilaga 18 ”Dp 1874
plankarta med skiss” till den ursprungliga överklagan. Den befintliga byggnadens
markavtryck är färgad orange och den tilltänkta byggnadens markerad med blå linje.
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Figur 1 Markavtryck befintlig vs. tilltänkta 22-vån. punkthus

Det framgår således i detaljplanens plankarta med skiss att markavtrycket inte är
jämförbart.
Det har dock inte framkommit att några skyddade naturvärden eller värdefulla grönområden
tas i anspråk. Med den utformning och placering som tillkommande bebyggelse avses få
enligt den antagna detaljplanen anser mark- och miljödomstolen att det inte finns något
behov av utredning av konsekvenser av ljus- och ljudemissioner på Pettersbergsskogen. Det
har i målet inte heller framkommit att några särskilt skyddsvärda djurarter påverkas.
I bilaga 3 ”Beskrivning av Pettersbergsskogen av Sören Larsson” till den ursprungliga
överklagan gjordes bl.a. en fågelinventering. Västerås stad beställde en
fågelinventering som redovisades i rapporten ”Fågelinventering Pettersbergsskogen”
bilaga A1. Där framkommer det att antalet observerade fågelarter 26 stycken jämfört
med Sören Larssons 45. I rapportens slutsats står även ”Pettersbergsskogen utgör en
viktig miljö för många rastande och häckande fågelarter. Den stora variationen av
biotoper och skogens långa kontinuitet ligger till grund för mångfalden av arter.”
Bland de observerade fågelarterna i båda fågelinventeringarna är den rödlistade
kungsfågel. På sidan 10 i rapporten står det ”En rödlistad art observerades, kungsfågel
(VU). Kungsfågeln är knuten till granskog och tillbringar all tid i stora granar under
häckningstiden. Orsaken till artens minskning är inte känd.”
Rapporten från 2015 fanns inte tillgänglig för föreningen vid överklagan. Rapporten ger
även autenticitet till Sören Larssons rapport. Det finns därmed bevis på att skyddsvärd
art finns i Pettersbergsskogen och det finns därmed ett behov att utreda konsekvenser
av ljus- och ljudemissioner på Pettersbergsskogen.
Avsnitt: Hänsyn till kulturvärden m.m.
De tre tillkommande byggnaderna som avses i den antagna detaljplanen är placerade fritt
från befintligt bebyggelsemönster, men visar viss anknytning till befintliga punkthus på
motsatt sida av Pettersbergsgatan genom sin form och höjd.
Det står även:
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Befintliga lamellhus har i den antagna detaljplanen försetts med varsamhetsbestämmelsen
k1 som anger att byggnaderna ska bibehålla sin ursprungskaraktär avseende volym,
proportioner, indelning, material, färgsättning och detaljeringsnivå. Det saknas därmed skäl
att beakta de farhågor om förvanskning av lamellbyggnaden som är placerad vid det nya
punkthuset om max 22 våningar så som hyresgästföreningen ger uttryck för.
Det är inte korrekt då det tilltänkta punkthuset på 22-våningar byggs samman med
trevåningshuset precis som förskolan idag är, se figur 1. Dessutom kommer
tidstypisk detalj som de tre fönster som vetter i sydlig riktning att tvingas att muras
igen, se bild 1.

Bild 1. Fönster Jakobsgatan 95 kortsida vid förskola som måste muras igen.

Det finns därmed bevis för att endast de två byggnaderna längs med
Pettersbergsgatan är fristående. 22-våningshuset blir sammanbyggt med ett av de
befintliga trevåningshusen och därmed finns det även fog för att fasaden på detta
hus kan komma förändras för att passa arkitektoniskt med det nya punkthuset. Det
finns därmed också fog för farhågan att ett befintligt hus kan komma att ändras. Det
bör därmed i detaljplanen mer detaljerat framgå att de befintliga byggnaderna
skyddas bestämmelse k1 är inte tillräckligt.
Mark- och miljödomstolen bedömer inte heller, av i huvudsak samma skäl som
angetts ovan, att detaljplanen kommer att påverka stads- och landskapsbilden, natur och
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kulturvärden eller intresset av en god helhetsverkan på ett sätt att det finns skäl
att upphäva kommunens beslut om att anta detaljplanen.
Föreningen finner det svårt att se att ett 22-våningshus inte skulle påverka stads- och
landskapsbilden då det på den norra sidan av Pettersbergsgatan inte finns några hus
som kommer i närheten av dess höjd, det tilltänkta punkthuset blir tre gånger högre än
de tre befintliga höghusen på urberget som är placerade närmast E18. Det blir även
mer än dubbelt så högt som de befintliga höghusen placerade längs efter
Pettersbergsgatan i sydlig riktning. Dessutom kommer 22-våningspunkthuset att
förskjuta den arkitektoniska intentionen och upplevelsen av att Pettersberg centrum
utgör en central samlingspunkt för området. Detta stödjs av Länsmuseums yttrande
VLM170105 där de skriver ”Likt andra områden från den här tiden har Pettersberg idag ett
högre hus som markerar och utgör centrum. Med det planerade nya punkthuset på 16-22
våningar kommer detta att konkurrera ut det nuvarande centrumhuset och därmed inkräkta på
denna funktion och läsbarhet.” (se bilaga A3).

Det står i Detaljplan 1874 (bilaga 13 i den ursprungliga överklagan)

Punkthusen bryter av mot den befintliga bebyggelsen inom kvarteret vars byggnader har ett mer
vertikalt, ”liggande” uttryck. Punkthusen samspelar också med de utpekat värdefulla höga
punkthusen på andra sidan Pettersbergsgatan. De nya byggnaderna varierar i höjd men relaterar till
befintlig skala på Pettersberg. Det högsta huset placeras närmast Pettersbergsskogen och blir en
orienteringspunkt för hela Pettersberg. Totalt innebär förslaget ett tillskott på ca 150 – 200
lägenheter.

Det står att de nya husen bryter av mot den befintliga bebyggelsen inta att de
harmoniserar och ett hus som är sju gånger så högt som de befintliga låghusen på
urberget liksom de närliggande låghus längs med Pettersbergsgatan som förvaltas
av Mimer. Detta stödjs även av Länsmuseums yttrande VLM170105 där det står ”I det
här fallet, när den befintliga bebyggelsen pekas ut som ”mycket värdefull bebyggelsemiljö”
där förändringar ska göras på sådant sätt att områdets egenart bibehålls, anser länsmuseet
att man istället borde sträva efter den nya bebyggelsen underordnar sig den befintliga och
harmonierar med denna.”

Avsnitt Hänsyn till lekplatser och utevistelse, m.m.
I området saknas dock, som hyresgästföreningen anför, mötesplatser i form av parker.
Planens syfte är dock att komplettera ett befintligt bostadsområde med nybyggnation av
bostäder. Detaljplanen omfattar alltså inte något nytt bostadsområde.
Detaljplanens syfte borde vara att se till att tillgången till rekreation, lekplatser och
utevistelser åtminstone upprätthålls på nuvarande nivå. Den tilltänkta förtätningen
kommer öka på trycket på de befintliga lekplatserna och den skyddsvärda
Pettersbergsskogen ytterligare och försämra för alla boende Pettersberg.
Avsnitt Parkeringsplatser, cykelparkering och kollektivtrafik
Frågan om lämpligt utrymme för parkering prövas främst i samband med bygglov. I
planbeskrivningen beräknas behovet av parkeringsplatser med anledning av tillkommande
bostäder vara mellan 69 och 82 stycken beräknat enligt kommunens parkeringsriktlinjer. I
planbeskrivningen anges hur det är möjligt att ordna ytterligare 82 parkeringsplatser.
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Planbeskrivningen illustrerar även hur cykelparkeringsplatser kan möjliggöras. Det får
därmed anses framgå att det behov av platser för bil- och cykelparkering som planen
genererar är möjligt att tillgodose. Detaljplanen uppfyller därmed de krav som uppställs i PBL
avseende parkering.
Detaljplanen 1874 sid. 18 (bilaga 13 i den ursprungliga överklagan) är tyvärr inte
korrekt det står att det finns 272 parkeringsplatser och 22 besöksparkeringar. Det finns
endast 10 besöksparkeringar för de 354 befintliga lägenheterna, se figur 2 och bild 2–
5.

Figur 2. Parkeringsområde för gästparkering (från Google maps).

Bild 2. Infart till besökandeparkering
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Bild 3. Besökandeparkering med 10 platser till vänster.

Bild 4. Förhyrda parkeringsplatser till höger.
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Bild 5. De 10 tillgängliga besökandeparkeringarna till vänster.

I bilaga 14 Riktlinjer för parkering i Västerås till den ursprungliga överklagan står det
på sid, 17.
Särskild parkeringsutredning
En särskild parkeringsutredning görs dels vid nyanläggning eller ombyggnation
av speciella typer av anläggningar, och dels när en byggherre önskar sänka
parkeringstalen mer än vad riktlinjerna anger.
Om befintlig parkering anses som överdimensionerad och att parkeringsbehovet för
de nya lägenheterna ska täckas av befintliga parkeringsplatser ska det genomföras en
särskild parkeringsutredning. Det framgår inte av detaljplanen att en särskild
parkeringsutredning har genomförts.
Parkeringsplatser för rörelsehindrade utgör idag endast 4 av totalt 272
parkeringsplatser se bilder 6–9. I riktlinjer för parkering i Västerås hänvisas på sidan
12 till ”Bygg Ikapp” där andelen som rekommenderas är fem procent. Detta medför
totalt 13,6 avrundar uppåt till 14 parkeringsplatser för rörelsehindrade borde finnas.
Om det ska tillföras 82 parkeringsplatser som det står i detaljplanen blir det totalt 354
parkeringsplatser. Detta betyder att om fem procentsmålet ska nås ska det finnas totalt
18 parkeringsplatser för personer med rörelsenedsättning. I den befintliga detaljplanen
saknas detaljer kring detta.
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Bild 6. 1 st. parkeringsplats för rörelsenedsatta

Bild 7. 2 st. parkeringsplats för rörelsenedsatta

Bild 8. 1 st. parkeringsplats för rörelsenedsatta

Det står även i Riktlinjer för parkering Västerås sid. 12
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När parkeringsfrågan redovisas kring ett exploateringsprojekt ska det också tydligt framgå hur
parkering för personer med rörelsenedsättning avses lösas. I de fall ett särskilt utlåtande från
en sakkunnig i tillgänglighet finns, ska frågan om parkering för personer med
rörelsenedsättning belysas i utlåtandet.
Detaljplan 1874 bör klassificeras som ett exploateringsprojekt av urberget och därmed
krävs det att lösning av parkering för rörelsenedsättning ska framgå. Detaljplanen
redovisar inte att sakkunnig i tillgänglighet har tillfrågats om utlåtande.
Näringsidkarna på området är inte nöjda med detaljplanen då det blir problem för
personer med rörelsenedsättning att besöka deras butiker. Enligt detaljplan 1874
kommer det bli färre, svårt att lasta av och på varor och svårt för personer med
rörelsenedsättning att parkera vid butikerna på Jakobsgatan 47 d.v.s. Palsoft, Adam
Frisör och Jakobsbergs TV & Antennservice se figur 4 och bild 9.

Figur 4. Detalj från Dp 1874, försämring av parkering utanför Jakobsgatan 47.

Bild 9. Nuvarande parkering utanför Jakobsgatan 47 med möjlighet för rörelsenedsatta att enkelt besöka
butikerna.
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Det finns även butiker som inte har tillgång till kundparkering, se bild 10–11. Deras
kunder parkerar nu hur som helst på området och använder ofta ICA Nära Pettersbergs
parkering på andra sidan av Pettersbergsgatan.

Bild 10. Beauty & Shine och Aras Reklam som saknar parkeringsplatser.

Bild 11. Amanda Fashion saknar parkeringsplatser.

Ägaren till ICA Nära Pettersberg har klagat hos Rikshem på att de inte löst
parkeringsproblematiken på urberget. Detta skapar problem för kunder till ICA då
deras parkeringsplatser är upptagna. Rikshem hörsammade inte livsmedelsbutikens
klagomål. ICA Nära Pettersbergs och Mimers yttranden kring parkeringsproblematiken
finns i bilaga A2 Granskningsutlåtande sid. 17–18 och 21.
Det står även i detaljplan 1874 sid. 16:
För att ge möjlighet för nuvarande verksamheter i området att finnas kvar och utvecklas, ges
hela planområdet beteckningen C1, centrumändamål i bottenvåning. Användningen centrum
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bör tillämpas för områden för kombinationer av handel, service, kontor, samlingslokaler och
andra verksamheter som ligger centralt eller på annat sätt ska vara lätta att nå.

Enligt Riktlinjer för parkering i Västerås sid. 17 är det högre parkeringstal för kontor
13/1000 kvm BTA jämfört med 9/kvm BTA för bostäder. Detta finns inte med i den
uträkning av parkeringsplatser som finns i detaljplanen.
Det finns inte skäl att upphäva detaljplanen på grund av att kommunen inte har redovisat
någon lösning på de problem med kollektivtrafiken som hyresgästföreningen
har åberopat.
Att godkänna en detaljplan där kollektivtrafiken inte kommer fungera bör omprövas.
Detaljplan 1874 cementerar problematiken med att trafiken på Pettersbergsvägen vid
busshållplatserna stoppas helt när två bussar åt olika färdriktning står och väntar.
Det finns i detaljplanen inte utritat någon busshållplats (se figur 4 och bild 12) det verkar
inte finnas någon busskur på norra sidan av Pettersbergsidan vilket finns nu. Som det
nu är ritat i detaljplanen får de som väntar på bussen stå och blockera GCM-vägen,

Figur 4. Detalj från Dp 1874, inga busshållplatser.

Bild 12. Busshållplats Pettersbergsgatan vy åt öster.
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Bild 12. Busshållplats Pettersbergsgatan vy åt öster.

Kanstensparkering planeras längs Jakobsbergsgatan det 41 meter som högst och i
korsningen Jakobsgatan och Pettersbergsgatan 36,5 meter en höjdskillnad på 4,5
meter (höjdmätning hämtad från Detaljplan 1874 plankarta). Kanstensparkering
medför problem på Jakobsgatan, den kraftiga lutning gör det svårt att parkera speciellt
på vintern då backen blir hal. Snöröjningen på försvåras med bilar parkerade längs
med Jakobsgatan. I detaljplan 1874 saknas det trottoar norr och öster om Jakobsgatan
där kanstensparkering planeras, som det nu är ritat tvingas de på passagerarsidan ska
gå ut i skogen. Det kommer krävas trottoar där vilket medför att ytterligare mark
kommer behövas tas i anspråk. Se figur 5 och bild 14–17.

Figur 5. Kanstensparkering utan trottoar på passagerarsidan.
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Bild 14. Vy söderut Jakobsgatan där kantstensparkering planers till vänster i bilden. Märk väl även
befintligt problem med vatten i svackan.

Bild 15. Vy söderut Jakobsgatans högsta punkt 41 m där kantstensparkering planers till vänster i bilden.
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Bild 16. Vy norrut Jakobsgatan där kantstensparkering planers till höger i bilden.

Bild 17. Vy norrut som visar den kraftiga lutningen på Jakobsgatan där kantstensparkering planers till
höger i bilden.

Det finns även en populär pulkabacke där det vintertid kommer att uppkomma fara för
barn då de ska över Jakobsgatan, se figur 5 och bild 18.
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Figur 5. Pulkabacken vid Urberget

Bild 18. Vy från pulkabacken där barn kommer korsa Jakobsbergsgatan och där bilar kommer stå
kantstensparkerade närmast i bilden.

Gång- och cykelvägen belägen väster om urberget 1 och gång- och cykelvägen längs
med Pettersbergsvägen utgör huvudled för cyklister. Det ska byggas ett nytt område
benämnt Sätra nordväst om urberget 1, det ska även förtätas på området Valby som
är beläget norr om urberget 1. Detta kommer öka på cykeltrafiken på den omskrivna
cykelleden. Västerås stad har en vision om att skapa goda cykelförbindelser men den
befintliga detaljplanen det står i motförhållande då punkthusen längs med
Pettersbergsvägen medför att eventuell framtida breddning av gång- och cykelvägen
längs med Pettersbergsvägen ej är möjligt. Gång- och cykelvägen är redan idag
problematisk då den är smal se bild 19–20.
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Bild 19. Vy västerut GCM-väg längs med Pettersbergsgatan.

Bild 20. Vy österut GCM-väg längs med Pettersbergsgatan i bilden ses dess bredd som redan nu visar
behov på att breddas.

Avsnitt Solstudie och ljusinsläpp
Detaljplanen saknar höjdangivelser för de tillkommande byggnaderna utan anger
endast högsta antal våningar. Solstudien som presenteras i planbeskrivningen visar
en illustrativ skuggbildning i vilken den höga byggnaden om 22 våningar framstår
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som proportionerlig jämfört med skuggningen från befintlig skivhus om 8 våningar.
Med hänsyn härtill saknas skäl att ifrågasätta solstudiernas riktighet.
Solsstudiens riktighet ifrågasätts inte men när ingen höjdangivelse anges påverkas
skuggning markant av förändringar av bostadshöjden för varje våning. Om det poneras
att höjden ökas på varje våning med 0,4 m (förutom våning som är v1 enligt
detaljplankartan och minst ska vara 3,6 m högt) blir byggnaden 21 x 0,4 = 8,4 meter
högre. Beroende på val av takets utformning påverkas skuggningen markant.
Skolstudien är endast gjord på fastigheterna på urberget, skuggningen kommer
påverka i hög grad andra fastigheter i området vilket inte redovisas.
Bostadsrättsföreningen Västerås 19 befarar att byggnaden vid korsningen
Pettersbergsgatan och Jakobsgatan kommer påverka värdet på en del bostadsrätter
då kvällssolen kommer skuggas. Bevis på att de tilltänkta punkthusen skuggar
fastigheter utanför urberget visas i bilaga A7 som är en solstudie skapad i SketchUp.

Avsnitt Sociala aspekter, ökad konkurrens m.m.
När det gäller frågan om de sociala aspekterna som följer av en förtätning är
tillräckligt utredda och en eventuell ökad konkurrens i fråga om ytterligare
verksamheter som kan tillkomma så utgör det frågor som ligger inom kommunens
handlingsutrymme.
Att de sociala aspekterna som följer av förtätningen skulle vara tillräckligt utredda med
den analys som utgör underlag till detaljplan 1874 faller till korta. Den utförda sociala
miljöanalysen (se bilaga A4) är ett beställningsarbete utfört av White Arkitekter AB på
uppdrag av urbergets fastighetsägare Rikshem AB. Datainsamlingen bestod av:

• Framtagande av relevant statistik kring demografi, förvärvsfrekvens, inkomstnivå,
utbildningsnivå, arbetslöshet, försörjningsstöd, valdeltagande, hälsa och
trygghet för Pettersberg respektive Västerås som helhet.
• Intervju med Magnus Normansson från fastighetsägaren Rikshem kring vilka
behov som finns i området.
• Intervju med planarkitekt Åsa Rudhage från planenheten i Västerås kommun
kring samma frågor som ovan.
• Åtta genskjutsintervjuer på plats med människor som bor i området för att få
deras bild av Pettersberg (inifrånperspektiv). Tre män och fem kvinnor i åldrarna
38-85 år.
• Åtta genskjutsintervjuer med människor i centrala Västerås för att få ett utifrånperspektiv
på stadsdelen. Tre män och fem kvinnor i åldrarna 41-83 år.
• Observationer av den fysiska miljön på plats i Pettersberg.
• Inventeringen bygger också på dokumentation från en gåtur på Urberget som
genomförts av stadsbyggnadskontoret och stadsbyggnadsantikvarien i Västerås.
• Slutligen har viss skriftlig information om Pettersberg inhämtats via internet,
från webbsidor, länkar och artiklar i lokaltidningen.

Att detta skulle anses som tillräcklig för att göra en utförlig analys av områdets behov
faller till korta. Det redovisas exempelvis inte varför inte andra fastighetsägare såsom
Mimer, Kvarnvreten fastigheter och bostadsrättsföreningen Västerås 19 (som alla har
fastigheter i närheten av urberget) intervjuades då de har god kännedom om områdets
sociala miljö och behov. Det framkommer inte hur urvalet av de 16 respondenterna
genomfördes, kan de ses som representativa för den population de ska representera?
Den utförda social miljöanalys är nu gammal då de utfördes 2015-10-22. Urvalet av
respondenter speglar inte Pettersbergs demografi, den senaste kommunfakta från
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2017 se bilaga A6 visar på att gruppen 16–24 år utgör 25 procent av befolkningen på
Jakobsberg och Pettersberg. Den unga gruppen missas helt i den sociala miljöanalys
som ligger till grund för detaljplan 1874, detta är problematiskt då det är de unga som
förhoppningsvis ska vilja bo på Pettersberg. Även andelen med utländsk bakgrund
utgör nu 41 procent när White Arkitekters sociala miljöanalys genomfördes utgjorde de
37 procent. Speglas den höga andelen med utländsk bakgrund i det underlag som
White Arkitekter använder i rapport? Det framgår inte i rapporten. All information i
arbetsprocessen med detaljplanen sker på svenska trots att andelen med utländsk
bakgrund utgör en procentuell andel av de boende på området. Trots att det
påpekades och att Västerås stads svarade att ”Vad gäller information på fler språk är
det något som vi kan förbättra i vårt fortsatta arbete.” se bilaga A2
granskningsutlåtande1, förbättrades det inte. Detta medförde att en stor del av
Pettersbergs innevånare exkluderades från att förstå den planerade detaljplanen och
att bli delaktiga och aktiva.
En social analys bör göras av ett oberoende företag eller organisation helst en
stadsdelsanalys på uppdrag av Västerås stad. White Arkitekter AB är i en
beroendeställning till Rikshem AB då de som arkitekter vill upprätthålla sin
affärsrelation och rita bostäder för Rikshem AB.
Som stöd för att en djupare social analys behövs för Pettersberg förordade exempelvis
vice ordförande i byggnadsnämnden Jonas Cronert (S) en stadsdelsanalys av
Pettersberg. Se byggnadsnämndens mötesprotokoll 2019-06-12 bilaga A5, sid. 25–
26.

Förutom de ovanstående punkterna har ytterligare punkter tillkommit som visar
på att detaljplanen bör omarbetats.
I bilaga 4 Dp1874 granskningsutlåtande2, sid. 4 till den ursprungliga överklagan skriver
Mälarenergi i sitt yttrande

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. ”

Byggnadsnämnden skriver även i sina kommentarer bilaga 2 granskningsutlåtande1,
sid. 14 till den ursprungliga överklagan
Elnätet i Västerås behöver förstärkas, analys pågår. Elbristen berör hela Mälardalen,
inte bara Västerås. Urberget ligger i ett område där effekten är begränsad och där
konflikt finns med andra planerade exploateringar på samma och närliggande
slingor. Analys pågår.

Det råder osäkerhet om förtätningen kan få tillförlitlig el eller om det kan skapas
följdproblem med störningar på elnätet som påverkar befintliga och närliggande
områden. Detaljplanen innehåller inte några planer på att installera laddningsstationer
för elbilar och detta i sig är en brist när både Västerås stad och landet som helhet
arbetar med strategier för hållbarhet och CO2 reducering. Detaljplanen bör omarbetas
till att förtydliga att en analys genomförs av hur elnätstrukturen påverkas av den
planerade förtätningen och att förtätning är villkorat av att elförsörjning är säkrad för
området och närliggande nätslingor.
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I bilaga A2 granskningsutlåtande 2, sid. 17 framkommer det
”Vi noterar att vi inte fått samrådshandlingar under samrådstiden”
Att Västerås stad och byggnadsnämnden inte har sänt Mimer samrådshandlingar
under samrådstiden är mycket alvarligt. Västerås stad har brustit i sin skyldighet att
informera de som påverkas av förtätningen exempelvis har inte bostadsrättsföreningen
Riksbyggen Västerås 19 som har fastigheter längs med Jakobsgatan inte blivit
kontaktade och känner sig åsidosatta då bostadsrätternas värde kan minska till följd
av skuggning från de nya byggnaderna. Risk för att den dåliga parkeringslösningen i
detaljplanen medför att bostadsrättens gästparkeringar kommer användas på
olämpligt sätt. Bostadsrättsföreningen kan även få problem och skador under
byggnationen av punkthuset i korsningen Pettersbergsgatan och Jakobsgatan till följ
av exempelvis sprängningar (figur 6).

Figur 6. Fastigheter som ingår i Bostadsrättföreningen Västerås 19.

Detaljplanen har parkeringar direkt utanför befintliga hus (se figur 7). 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. I slutet av juli månad
brann den träkonstruktion som användes som skydd för varor utanför Hala livs på
Jakobsgatan 89. Detta orsakade skador på fasad och alla fönster fick bytas ut, även
de lägenheter som har friskluftsintag ovanför butiken drabbades. Se bild 21–23.
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Bild 21. Butiker vid Jakobsgatan 87–91.

Bild 22. Hala livs där det planeras parkeringar längs med väggen.
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Bild 23. Hala Livs efter branden utanför butiken.

Figur 7. Inringat område där parkering planeras direkt utanför fastigheten.

Detaljplanen måste säkerställa att fasaden klarar av värmeutvecklingen vid en
eventuell bilbrand. En annan ventilationslösning än friskluft bör installeras för att
undvika att de boende på Jakobsgatan 89–91 kan skadas av giftig rök.
Ett kraftigare skydd för de 150 år gamla tallarna som finns på området krävs i
detaljplanen. Om så inte sker kommer flertalet av dem att försvinna för gott och deras
natur- och kulturvärde tillintetgöras. Den 24e januari 2020 sågade Rikshem ned 3 tallar
som fanns i det område som planeras användas som byggarbetsplats se figur 8–9 och
bild 24. I detaljplanen 1874 står det att det finns tallar med höga naturvärden på grund
av ålder som behöver tas ned och som ska kompenseras med åtgärder i närområdet.
Vid räkning av årsringar fastställdes en av de nedsågade tallarna till 160 år se bild 25.
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Figur 8. Innergård som planeras att användas som byggarbetsplats.

Figur 9. De tre tallar som sågades ned den 24 januari 2020 markerade med rött i detaljplanillustrationen.
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Bild 24. Tallar som sågas ned.

Bild 25. Årsringar på en av tallarna som sågades ned och bedöms till cirka 160 år.
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Det cykelställ som ska parkeras mellan husgaveln och den tilltänkta interna vägen är
olycklig då det medför risk för olyckor samt att vägen blockeras när cyklister ska
parkera och hämta sin cykel, se figur 10 och bild 26. Det tar extra tid att parkera sin
cykel på övre våningen om det byggs 2-vånings cykelställ som det står i detaljplanen.

Figur 10. Planerade cykelparkeringar hämtat från detaljplan 1874

Bild 26. Vy mot söder, gavel där cykelparkering planeras, stor risk för stopp i trafiken.
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Bild 27. Vy mot norr, gavel där cykelparkering planeras, stor risk för stopp i trafiken.

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.
I detaljplanen planeras ny parkering i en nedförsbacke precis i närheten av befintlig
GCM-väg se figur 10. Om det är tänkt att marken vid parkeringen ska höjas till en platå
uppstår det fara för personer på GCM-vägen av att bilar parkerade närmast GCMvägen kan råka kana ned vid halka. Det syns även på bild 28 att flera träd måste fällas
för att parkeringen ska byggas.

Figur 10. Planerade bilparkering hämtat från detaljplan 1874.
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Bild 28. Vy mot väster från GCM-väg på yta där bilparkering planeras.

Slutsatsen av de anförda synpunkterna på detaljplanen blir att den nuvarande
detaljplanen har flertalet brister, den social analysen har inte genomförts
oberoende och är bristfällig samt att processen med samråd inte sköts.
Detaljplanen bör därmed förkastas i sin nuvarande form och omarbetas.

___________________________
Tomas Hofling
Ordförande – lokala hyresgästföreningen
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