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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.

Sida 2 av 21
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

Sida 8 av 21
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

Tomas

Hofling

på

tel.nr:

,

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
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