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Inledning 

Bakgrund 

Ett förslag till detaljplan för Herrevad 10 i Hallstahammars kommun har varit ute på samråd 
mellan 21 mars och 2 maj 2022. Förslaget har skickats ut till en samrådskrets bestående av 
statliga myndigheter och verk, kommunala nämnder, företag och organisationer samt de närmast 
berörda grannarna. Detaljplanen har också funnits tillgänglig för allmänheten i Hallstahammars 
kommunhus, Hallstahammars bibliotek, Kolbäcks bibliotek samt på kommunens webbplats. 

Syfte och innehåll 

Detta dokument, samrådsredogörelsen, syftar till att ge kommunens beslutande organ samt 
samrådskretsen en redovisning av de synpunkter som framkommit under samrådet och vilka 
överväganden som görs i samband med detta. Dessa sammanställs och presenteras, 
avslutningsvis görs en sammanfattning och ett förslag till fortsatt handläggning av detaljplanen. 

Totalt kom det in 13 skriftliga synpunkter som redovisas på nästföljande sidor. 

Statliga myndigheter och verk 

Lantmäteriet 

 
Detaljplan 230 för Herrevad 10  
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-03-21) har följande noterats: 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras:  

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR  

Under rubriken fastighetsrättsliga frågor skriver ni att, för planens genomförande krävs att 
Hallstahammars kommun förvärvar del av Herrevad 2:3 och 3:3 som är i privat ägo. I 
plankartan redovisas planområdet utanför dessa fastigheter. Det bör ändras i plankartan eller i 
beskrivningen beroende på om Herrevad 2:3 och 3:3 ska ingå i planområdet eller inte.  

Delar av planen som skulle kunna förbättras: 

(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets 
lagstadgade bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra detaljplanen.)  

BYGGNADSHÖJD BÖR HELST INTE ANVÄNDAS  

Lantmäteriet vill tipsa om att Boverket rekommenderar att höjd på byggnadsverk endast i 
undantagsfall ska regleras med begreppet byggnadshöjd. Detta beror på att det i rättspraxis finns 
olika tolkningar av begreppet. När byggnadshöjd används kan lovprövningen försvåras och leda 
till svårförutsedda resultat. Boverket förordar istället i första hand att totalhöjd eller nockhöjd 
används eller möjligen takfotshöjd. Läs gärna mer om detta på sidan om ”Höjd på 
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byggnadsverk” i PBL Kunskapsbanken. I Boverkets föreskrifter BFS 2020:5 finns totalhöjd och 
nockhöjd som egna kategorier medan andra begrepp för att reglera höjd på byggnadsverk 
registreras i en gemensam kategori för övrigt och blir därmed svåra att följa upp vid 
övergripande analyser av t.ex. outnyttjade byggrätter. 

Kommentar:  

Herrevad 2:3 och 3:3 ska inte ingå i planområdet. Detta då dessa fastigheter ligger planlagda 
som gata i redan gällande stadsplan från 1983. Området i fråga tas då inte med i den nya 
detaljplanen då ett planområde enligt 4 kap. 32 § PBL inte får omfatta ett större område än vad 
som behövs med hänsyn till planens syfte. Det anses inte motiverat att planlägga gatan på nytt i 
denna detaljplan utan att någon ändring av reglering/användning sker. Förtydligande kring 
detta under avsnitt fastighetsrättsliga frågor har gjorts i planbeskrivningen.  

Byggnadshöjden har ersatts med nockhöjd. Höjden i plankartan har även sänkts till 11 meter 
nockhöjd i den sydvästra delen av planområdet för att säkerställa att eventuellt framtida 
flerbostadshus inte kan bli för högt i förhållande till befintlig villabebyggelse intill planområdet. 
Detta då planen medger en flexibilitet vad gäller användningen och förutom vårdboende även 
tillåter bostäder och förskola.   

Länsstyrelsen i Västmanland 

Överensstämmelse med översiktsplan 
Enligt 4 kap 33 § PBL ska planbeskrivningen innehålla en redovisning om planen avviker från 
översiktsplanen, på vilket sätt den i så fall gör det och skälen för avvikelse. Länsstyrelsen gör 
bedömningen att detaljplanens syfte inte går emot översiktsplanens intentioner.  

Länsstyrelsens ingripandegrunder 
Mot bakgrund av samrådsförslaget gör Länsstyrelsen följande bedömning: 

Hälsa och säkerhet 
Hälsa och säkerhet kan komma att påverkas. Planområdet är beläget cirka 110 meter från 
rekommenderad väg för farligt gods. Enligt övergripande nationella riktlinjer bör en riskanalys 
tas fram vid planläggning inom 150 meter från rekommenderad väg för farligt gods. Behovet av 
en riskanalys beror delvis på vilken typ av bebyggelse som berörs. I det aktuella fallet med 
vårdboende, förskola och bostäder anser Länsstyrelsen att en riskanalys ska tas fram.  

Råd enligt 2 kap PBL 

Natur 
Ur naturvårdssynpunkt ser Länsstyrelsen positivt på gestaltningsprogrammet och dess fokus på 
lummighet, små oaser, blommor som attraherar fjärilar och bin med mera. Länsstyrelsen anser 
dock att gestaltningsprogrammets viljeyttring bör säkerställas i plankartan och 
planbeskrivningen bör även kompletteras.  

För att koppla ihop planområdet med gröna områden i norr och i söder är det önskvärt att någon 
del av planområdet planläggs som natur eller park. Det skulle gynna den biologiska mångfalden, 
ekosystemtjänster och den gröna infrastrukturen långsiktigt. Detta är en del av miljömålsarbetet 
med ett rikare växt- och djurliv.  
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Kulturmiljö 
Det kommer att krävas en arkeologisk utredning i syfte att ta reda på om fornlämningar finns 
inom planområdet. De två stensättningarna belägna nordost om planområdet (L2004:5663, 
L2004:6218) tillsammans med en delundersökt förhistorisk boplats (L2004:6003) och en 
skålgropsförekomst (L2004:6513) sydväst om planområdet, signalerar att det både kan finnas 
ytterligare gravar och boplatser i närområdet.  

Miljö  
Buller 
I planbeskrivningen redovisar kommunen de riktvärden som gäller för buller från olika källor 
samt beräknade ljudnivåer. Länsstyrelsen saknar dock uppgift om vilka riktvärden som gäller 
för verksamhetsbuller och anser att detta bör läggas till. 

Markföroreningar 
Enligt planbeskrivningen har höga halter av PFAS hittats i grundvattnet i en provpunkt. Någon 
provtagning av PFAS i jord har inte gjorts. Länsstyrelsen anser därför att den miljötekniska 
markundersökningen bör kompletteras med provtagning av PFAS i jord.  

Klimatanpassning 
Länsstyrelsen anser att kommunen bör komplettera plankartan med var infiltrationsdiket, som 
nämns in planbeskrivningen, ska anläggas.  

Energiförsörjning 
I planbeskrivningen anges att separat teknisk byggnad för reservkraft kan uppföras inom 
planområdet vid behov. Länsstyrelsen anser att kommunen bör komplettera plankartan så att 
den möjliggör för detta. Den tekniska byggnaden bör vara placerad så att störningar undviks för 
vårdboende, förskola och bostäder.  

Övrigt 
Samråd om undersökning om betydande miljöpåverkan sker parallellt med samråd. 
Länsstyrelsen kommer att lämna ett separat yttrande i fråga om betydande miljöpåverkan.  

Kommentar:  

Gestaltningsprogrammet är en vision som utgör underlag för detaljplanearbetet. Det är därmed 
inte juridiskt bindande och måste således inte efterföljas. Då det är kommunen som kommer 
exploatera marken inom planområdet anses det inte nödvändigt att reglera 
gestaltningsprogrammets viljeyttring i plankartan. Det går heller inte i linje med områdets 
vision att det ska vara allmän platsmark. Detaljplanen möjliggör för andra användningar än 
vårdboende och användningen kan därmed komma att ändras i framtiden, varför plankartan 
inte bör styras allt för mycket av gestaltningsprogrammet som är framtaget specifikt för 
vårdboendet. Däremot kompletteras planbeskrivningen med ett resonemang kring den positiva 
betydelsen av gröna miljöer och växtlighet för både människors hälsa och den biologiska 
mångfalden. Planbeskrivningen har även kompletterats med riktvärden för industri- och 
verksamhetsbuller.  

En arkeologisk utredning är beställd och kommer att genomföras innan exploatering av 
området sker för att ta reda på om fornlämningar även finns inom planområdet. 
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I en rapport från DGE, daterad 2020-03-31, framgår att man har genomfört kompletterande 
analyser avseende PFAS av prov uttagna på jord med resultatet att inga PFAS i halter över 
laboratoriets rapporteringsgränser har påvisats i jord. Därmed anses det säkerställt att PFAS 
ej finns i jord och i samråd med tjänstepersoner från kommunens bygg- och miljöförvaltning 
har bedömningen gjorts inga ytterligare provtagningar är nödvändigt att genomföra avseende 
PFAS för planområdet. 

Dagvattenutredningen ger förslag på lämpliga lösningar för dagvattenhantering inom 
planområdet, i det här fallet föreslås ett infiltrationsdike. Detaljplanens syfte är inte att reglera 
vilken typ av dagvattenhantering som ska användas då detta kan ändras med tiden. Därav 
kommer inte plankartan kompletteras med var infiltrationsdiket ska anläggas. 

Ett E-område har i samråd med Mälarenergi pekats ut i plankartan på lämpligt ställe för att 
säkerställa att en större elstation kan uppföras inom området om effektbehovet kräver detta.   

 

Företag och organisationer 

Mälarenergi  

ME Värme:  
Inget att erinra.  

ME Vatten:  
Inget att erinra.  

Fibra AB: 
Inget att erinra.  

ME Elnät AB:  
Mälarenergi Elnät (MEE) vill upplysa om att det i och strax utanför planområdet finns 
lågspännings- och mellanspänningskablar, se bild nedan. Kablarna är inte inmätta, så 
ledningsvisning med utsättning krävs om arbetsområdet är i närheten av kablarna. Förnyelse och 
reparation av kablar får inte försvåras eller förhindras vid eller efter ombyggnation av området. 
Eventuellt flytt av kablar bekostas av exploatör. Kontakta Mälarenergi Elnät Marknad & 
Mättjänster för offert när eventuellt behov av omläggning av kablar klarställts.  

Vid arbete i närheten av kablar ska ledningsvisning med utsättning beställas via Ledningskollen. 
Schakt inom en meter från kabel ska utföras som handschakt. Vid arbete i närheten av 
högspänningskablar ska även en invidarbetesanmälan lämnas till Mälarenergi Elnäts 
Driftcentral i god tid (>2 veckor) innan arbete påbörjas.  

I planbeskrivningen borde texten på sida 19 under rubriken ” El” avseende 
transformatorstationen korrigeras. Det stämmer att Mälarenergi Elnät har en station i 
närområdet, men beroende på effektbehovet som krävs för etableringen så kan stationen behöva 
ersättas av en större. Det innebär att det behöver pekas ut ett E-område inom denna detaljplan, 
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företrädesvis när Herrevadsvägen där befintliga kablar finns. E-området bör vara minst 15x15 
m. Minsta tillåtna avstånd mellan transformatorstationen och brännbart material är 5 m.  

Innan anslutning av etableringar inom detaljplanen kan ske behöver även mellanspänningsnätet 
förstärkas, bl.a. längs delar av Herrevadsvägen och Västeråsvägen. Det beror dock även på vad 
som händer i andra delar av Kolbäck som berörs av samma mellanspänningskablar, så som 
utvecklingen av Kyrkbyn.  

I övrigt har Mälarenergi inget att erinra.  

Kommentar:  

Plankartan har kompletterats med ett E-område för att säkerställa att möjlighet finns att 
elförsörja området. Planbeskrivningen har uppdaterats med text om att beroende på 
effektbehovet kan det behövas en större station samt mått och avstånd till denna.  

 

Postnord  

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland 
annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på 
postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är 
verksamma i det aktuella området. 

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn till 
arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken 
behöver utdelningen standardiseras. 

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en lådsamling 
vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på 
entréplan. 

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande 
godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation eller förändring av befintlig 
detaljplan. 

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen. 

Kommentar:  

Kommunen noterat synpunkten.  

 

Räddningstjänsten Mälardalen 

Olycksrisker 
Inom planområdet planeras inga verksamheter som kan medföra olycksrisker inom eller utanför 
planområdet. Utanför planområdet går Södra Västeråsvägen som är sekundär transportled för 
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farligt gods. Då avståndet mellan vägen och planområdet överstiger 100 (riskområde) förväntas 
inte detta öka olycksrisken för människor och miljö inom planområdet.  

 

Förutsättningar för räddningsingripanden 

Framkörningstider: 
Planen föreslås bebyggelse i form av särskilt boende, äldreboende, bostäder eller förskola. 
Insatstiden förväntas understiga 10 minuter varför utrymning från fönster med hjälp av 
räddningstjänsten får tillgodoräknas som en av utrymningsvägarna i verksamhetsklass 1 eller 31. 
Enligt aktuellt handläggningsprogram kan utrymning med hjälp av räddningstjänstens bärbara 
stegar tillämpas för området där fönstrets underkant är högst 11 meter över marknivå. 
Höjdfordon kan inte användas då insatstiden för dessa överstiger 10 minuter.  

Brandvattenförsörjning:  
Planområdet ska enligt aktuellt handlingsprogram brandvattenförsörjas från brandpostnät. 
Rekommenderat maximalt avstånd från sämst belägna uppställningsplats för räddningsfordon 
till brandpost är 75 meter, vilket medför maximalt inbördes avstånd mellan brandposter på 150 
meter. Därefter skall avstånd från uppställningsplats för fordon till angreppspunkt vid byggnad 
enligt Boverkets byggregler inte överstiga 50 meter.  

Brandvattenkapacitet beror på vilken typ av bebyggelse som uppförs: 
 

Områdestyp 

Bostadsområden med flerbostadshus upp till 4 
våningar, villor, par-, rad- eller kedjehus 

Bostadsområden men annan bostadsbebyggelse, 
tex. Flerbostadshus med fler än 4 våningar 

Övriga verksamheter (ex förskola, vårdboende) 
mindre än 2500 m2 bruttoarea 

Övriga verksamheter (ex. förskola, vårdboende) 
större än 2500 m2 bruttoarea   

Brandvattenkapacitet [l/min] 

600 
 

1200 
 

600 
 

1200 

 

Kommentar:  

Kommunen noterar synpunkten. Då avståndet för när det bör genomföras en riskutredning 
beror på vilken typ av användning detaljplanen möjliggör för, vilket i det aktuella fallet handlar 
om vårdboende, förskola och bostäder, har kommunen efter dialog med både Länsstyrelsen och 
Räddningstjänsten Mälardalen gjort bedömningen att en riskanalys behöver tas fram för att 
säkerställa att planerad markanvändning är lämplig utifrån akuta olycksrisker med avseende på 
transporter av farligt gods på Södra Västeråsvägen.  
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Utifrån genomförd riskinventering och riskanalys bedöms risken som acceptabel med avseende 
på omkringliggande verksamheter samt transporter av farligt gods som sker på Södra 
Västeråsvägen. Individriskberäkningarna visar att risken är låg, under ALARP-området (<10–7 
per år) ca 80 m från vägkant. Planområdet planeras på ett avstånd om ca 110 m vilket ger god 
marginal till gränsen för acceptabel risk. Den låga individrisken samt den låga persontätheten i 
området gör att samhällsrisken kvalitativt kan bedömas som acceptabel. 

 

Vafab miljö AB 

VafabMiljö har tagit del av rubricerat ärende och har inga synpunkter på planförslaget.  

Kommentar:  

Kommunen noterar synpunkten.  

Vattenfall Eldistribution AB 

Vattenfall Eldistribution AB har ingen elnätanläggning inom område för aktuell detaljplan eller 
inom dess direkta närområde och har därmed inget att erinra i rubricerat ärende. 

Kommentar:  

Kommunen noterar synpunkten.   

 

Kommunala nämnder 

Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 4 april 2022 bland annat att 
förvaltningen inte har något att erinra mot planbeskrivningen och förslaget till ny detaljplan för 
Herrevad 10, men väljer att kommentera planförslagets medgivande till förskola vid 
ifrågavarande mark enligt följande: ”Barn – och utbildningsförvaltningen ser det som positivt att 
samhällsbyggnadsenheten numera strävar efter att pröva lämpligheten för flexibilitet när nya 
detaljplaner tas fram. På så sätt framträder en tydligare helhetsbild vad gäller tillskapande av 
nya bostäder och erbjudande av offentlig service i kommunen. Det upplevs som tryggt att det 
finns en planberedskap för att möta eventuella kommande befolkningsökningar och därmed 
utökade behov av platser i förskolan. Under tidigare år har behov av nya förskolor och skolor 
ofta kommit som en sekundär del i planeringen, varför denna arbetsform upplevs som mycket 
positiv.  

Framtida behov av förskoleplatser i de södra kommundelarna är i dagsläget svårt att sia om och 
avhängigt bostadsbyggandets omfattning och takt. För Kyrkbyn i Kolbäck finns en mer 
preciserad planering för en ny förskola i den västra delen av planområdet. Det får ses som en 
första etapp i förvaltningens strävan efter säkerställande av en tillräcklig omfattning av 
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förskoleplatser i Kolbäck. Att nyttja den beredskap som i förslaget till detaljplan för Herrevad 
10 medger, är alltså inte aktuellt i dagsläget.  

Om och när behov skulle uppstå måste planen och lokaliseringen mer ingående granskas och 
bedömas utifrån ett barnrättsligt perspektiv. Enligt Barnkonventionen, som blev svensk lag 
2020, ska varje beslut som får påtagliga direkta konsekvenser för barn föregås av en prövning 
av barns bästa (artikel 3). Det skulle i det här fallet bland annan handla om en bedömning av 
byggnadens placering och utformning, tillgången till friytor och ett säkerställande av god 
ljudmiljö. Därutöver bör en framtida gestaltning analyseras utifrån barns rätt till likvärdiga 
villkor, goda förutsättningar för en optimal utveckling samt möjlighet till lek och vila.  

Samhällsbyggnadsenheten har i samband med lokaliseringsutredningen av särskilt boende för 
äldre studerat frågor som rör närhet till kollektivtrafik, tillgänglighet till gång- och cykelväg, 
möjliga trafiklösningar etc. Ett förarbete som man med stor fördel kan dra nytta av vid ett 
eventuellt uppförande av en ny förskola.” 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 april 2022 § 36.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att man inte har något att erinra mot förslag till detaljplan Herrevad 10, Dp. 230.  

Kommentar:  

Samhällsbyggnadsenheten tackar för synpunkten. Detaljplanen syfte är att säkerställa 
lämpligheten för de användningar som medges. En förskola anses lämplig att uppföra utifrån de 
utredningar som tagits fram i samband med planarbetet som de planbestämmelser som 
tillämpats. Samhällsbyggnadsenheten håller dock med om att ytterligare bedömningar och 
utredning kring exempelvis tillgång till friytor och placering av byggnad bör göras om 
uppförande av förskola blir aktuellt i framtiden för att säkerställa bästa möjliga miljö för 
barnen som ska visats i området.  

Bygg- och miljönämnden 

Bygg- och miljöförvaltningen anför i skrivelse den 20 april 2022 bland annat att det saknas ett 
ställningstagande till hur man ska gå vidare med förekomsten av PFAS medan förekomsten av 
bly anges kräva åtgärd. Planområdet ligger nära industriområde vilket medför risk för 
störningar. Bullerutredningen har visat att man ska klara gällande riktvärden. Upplevelsen av 
buller är dock för den enskilde en subjektiv upplevelse. Klagomål kan komma att uppkomma 
även om man klarar gällande krav. Andra störningar kan förekomma såsom lukt, ljus och 
damm. I industrikvarteret närmast planområdet huserar ett antal mindre verksamheter. Flera av 
dessa är så kallade U-objekt, vilka inte har anmälnings- eller tillståndsplikt. De får tillsyn 
ungefär var tredje år eller vid klagomål eller annan misstanke. Målnings och lackarbeten 
förekommer bland annat, vilket kan leda till viss omgivningspåverkan. Norr om S 
Västeråsvägen finns bland annat två verksamheter som hanterar skrot. Dessa är anmälnings- 
respektive tillståndspliktiga vilket för att de får årligt tillsyn. De sitter juridiskt i en sits som gör 
att de så att säga får bullra och förorena inom givna ramar. Om klagomål uppkommer så kan 
störningarna sannolikt mildras med inte upphöra då de har rätt att vara på platsen med sin 
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miljöstörande verksamhet. Några större problem bör dock inte uppstå med nuvarande volym 
och inriktning på befintliga verksamheter. En risk är att föreliggande planförslag kan hämma 
framtida utveckling inom industriområdena.  

I övrigt tycker förvaltningen att planförslaget är väl genom arbetat och den flexibla 
användningen med bostäder, vård eller förskola verkar klok för framtiden.  

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 april 2022 § 29  

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att som sitt yttrande över detaljplan Herrevad 10, Dp 230 överlämna förvaltningens skrivelse 
den 20 april 2022 till kommunstyrelsen.  

Kommentar:  

I en kompletterande markundersökningsrapport har analyser av uttagna jordprov inom 
planområdet avseende PFAS inte visat några halter över laboratoriets rapporteringsgränser. 
Därmed bedöms förekomsten av PFAS inte behöva utredas vidare. Bedömningen avseende 
PFAS har även stämts av med bygg- och miljöförvaltningen inför granskningen.  

Detaljplanens lämplighet utgår från bullerutredningen som visar på att buller från intilliggande 
industrier inte ska vara skadligt för människors hälsa. Att människor upplever ljud olika är 
självklart men inte något som detaljplanen kan ta hänsyn till. I samband med initierande av 
planarbetet har kommunen tagit ställning till vad planförslaget innebär för intilliggande 
områden och framtida utveckling av industriområdena kan fortfarande ske men utvecklingen 
behöver då förhålla sig till vad som finns i närliggande område.  

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 12 april 2022 bland annat att det inte finns 
något i underlaget som föranleder något yttrande från nämnden. Det som förvaltningen vill 
uppmärksamma är att i projekteringen av ett nytt äldreboende och förskola i planområdet ska 
projekteringen av dessa byggnader också inkludera konstnärlig gestaltning enligt den 
enprocentregler som kommunstyrelsen beslutat om för några år sedan. Enprocentregeln som är 
nationellt vedertagen innebär att minst en procent av ny-, om- och tillbyggnationer av offentliga 
miljöer ska användas till offentlig konst.  

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 april 2022 § 38. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att man inte har något att erinra mot förslag till detaljplan Herrevad 10, Dp. 230.  

Kommentar:  

Samhällsbyggnadsenheten tackar för synpunkten.  



 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE  12 (15) 
Dp. 230 – Herrevad 10 

 
 

 

Socialnämnden 

Socialförvaltningen anför i skrivelse den 12 april 2022 att man är positiv till detaljplanen 230 
för Herrevad 10. Socialnämndens medarbetare har aktivt deltagit i arbetet kring framtagande av 
gestaltningsprogrammet för det planerade särskilda boendet för äldre och området runt boendet. 
De planerade 55 platserna anses möta det kommande behovet av platser i särskilt boende för 
äldre under 2020-talet. Den demografiska utvecklingen innebär avsevärda volymökningar av 
antalet äldre dvs personer som är äldre än 80 mår under perioden till och med 2035. Dessa 
tillkommande 55 platser i särskilt boende för äldre möter det demografiska behovet till och med 
2030 med start 2026. Boendet kommer således tas i anspråk löpande i takt med den stora 
behovsökningen som sker fr.o.m. primärt 2025/2026. Kommunen har en i detta sammanhang 
god hjälp av de platser som finns på Kristallen. Dessa platsen gör att denna byggnation behöver 
färdigställas under 2026 utifrån gällande nuläge. Kommunen har en stor andel äldre i sin 
befolkning vilket succesivt ökar behovet av avancerad äldreomsorg till en begränsad andel av 
befolkningen.  

Det framtagna förslaget borgar för en god tillgänglighet skapas både inne som ute runt det nya 
området för alla åldrar. Planen möjliggör också ett flexibelt användande över tid vilket är både 
viktigt och nödvändigt.  

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 april 2022 § 76 

Socialnämnden beslutar 

att uttala att man ställer sig positiv till detaljplan 230 för Herrevad 10 och i övrigt överlämna 
förvaltningens skrivelse daterad 12 april 2022 till kommunstyrelsen.  

Kommentar:  

Samhällsbyggnadsenheten tackar för synpunkten. 

Tekniska nämnden 

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 7 april 2022 bland annat att man är positiva till 
förslaget och anser att det är särskilt positivt att man tänkt på att skapa en detaljplan som 
medger flexibilitet i de fall kommunens behov ändras i framtiden. Bra också att det sker 
exploatering på mark som redan har en annan användning och att man på så sätt undviker att 
oexploaterad mark behöver tas i anspråk. Förvaltningen har varit involverade i planprocessen 
och har haft möjlighet att komma med synpunkter under arbetets gång. Dessa synpunkter är 
redan inarbetade i förslaget till detaljplan och förvaltningen har inga ytterligare synpunkter att 
lämna på de planhandlingar som hör till Dp 230 Herrevad 10.  

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 april 2022 § 45 

Tekniska nämnden beslutar 

att man inte har något att erinra mot förslag till detaljplan Herrevad 10, Dp 230.  

Kommentar:  
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Samhällsbyggnadsenheten tackar för synpunkten. 

 

Privatpersoner 

Privatperson 1 

Trafik och gata 
För att hantera biltrafiken till och från planområdet planeras en förlängning av den befintliga 
Skeppsbacksgatan, längs med planområdets sydöstra gräns (enligt gällande stadsplan). Biltrafik 
skulle på detta vis kunna ta sig till planområdet från två håll, både via den befintliga 
Herrevadsvägen och den tänka Skeppsbacksgatan. Vi saknar en analys av vad detta förslag 
skulle innebära trafiksäkerhetsmässigt för boende i området. Om Skeppsbacksgatan ansluts till 
Birger Jarls väg och Herrevadsvägen befarar vi att Herrevadsvägen, som idag saknar gång- och 
cykelbana, skulle få ökad biltrafik och försämrad trafiksäkerhet, framför allt för områdets barn 
som rör sig till fots eller på cykel. Korsningen som skulle bildas mellan de tre vägarna skulle 
även bli en farlig korsning för de som kommer gåendes eller cyklandes från Birger Jarl gata och 
ska svänga vänster in på Herrevadsvägen.  

Vi tycker att biltrafik till planområdet endast ska tillåtas från Södra Västeråsvägen och 
söderöver på Skeppsbacksgatan. Vi tycker att det vore mest lämpligt att avsluta förlängningen 
av Skeppsbacksgatan genom att vägen svänger in på planområdet, alternativt att vägen avslutas 
med en vändplan. Vi tycker dock att det är ett bra förslag att utnyttja möjligheten i gällande 
stadsplan att anlägga gång- och cykelväg som i söder ansluter till Birger Jarls väg och 
Herrevadsvägen.  

Befintliga grönytor 
I planbeskrivningen står att ”Exploatering av marken kan vara positiv sett ur ett ekologiskt 
perspektiv då marken redan har annan användning och det därför undviks att oexploaterad mark 
tas i anspråk”. I gestaltningsprogrammet lyfts också att så mycket som möjligt av befintlig 
grönstruktur bör bevaras. Vi anser därför att befintlig skogsdunge i den norra delen av 
planområdet bör klassas som allmän platsmark (natur). Skogsdungen utgörs huvudsakligen av 
blommande träd och buskar såsom hägg, rönn och fågelbär. Flera av dessa träd/buskar är viktigt 
för både insekter och fåglar.  

Höjd på bebyggelse 
Planbeskrivningen föreslår en högsta nockhöjd om max 15 meter. Detta är dock betydligt högre 
än befintlig bebyggelse i området, både de mindre enfamiljshusen i sydväst, flerfamiljshus i väst 
och de mer storskaliga byggnaderna i nordöst. Vi tycker att planen bör begränsa sig till att ha en 
högst nockhöjd om max 10 meter, detta skulle passa bättre in med omgivande bebyggelse och 
samtidigt inte innebära något hinder för den tänka bebyggelsen i form av ett särskilt boende. 

Jordbruksmark  
Vid anläggandet av den nya vägen Skeppsbacksgatan ser vi för jordbruksmarkens brukande 
behovet av ett vägdike. För jordbruksdriften vore det också mycket positivt om åtminstone en 
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på-/avfart för jordbruksmaskiner till åkermarken kunde anläggas från Skeppsbacksgatan. Vi vill 
också informera om att det finns ett täckdikningssystem i åkermarken.  

Kommentar:  

Kommunen bedömer att möjligheten till genomfartstrafik inte kommer generera en sådan 
ökning av trafik att det bedöms bidra till negativa konsekvenser kopplat till trafiksäkerhet för 
boende i närområdet. Förlängning och anslutning av Skeppsbacksgatan till Herrevadsvägen 
skapar inte en genare väg att välja för andra än möjligtvis de som ska till planområdet, således 
personal och besökare.  

Herrevadsvägens gaturum är smalt vilket är positivt ur trafiksäkerhetssynpunkt då detta 
generellt bidrar till att hålla nere hastigheter. Detta innebär dessutom att Herrevadsvägen inte 
blir ett mer tidseffektivt alternativ att välja för att ta sig till planområdet, vilket ofta är en 
anledning till att välja en viss väg.  

För tyngre fordon som ska till och från planområdet, exempelvis sophämtningsfordon och 
varutransporter, kommer dessa med största sannolikhet använda Skeppsbacksgatan som både 
in- och utfart då de ändå kommer behöva åka in på området och vända. Då Herrevadsvägen är 
väldigt smal bedöms risken att tung trafik väljer den vägen som liten. Risken för en större 
trafikökning på Herrevadsvägen ses därmed som liten och korsningen Birger Jarls 
väg/Herrevadsvägen anses därmed inte heller förändras vad gäller trafiksäkerheten. 

Angående befintlig skogsdunge i den norra delen av planområdet ser kommunen inte att det 
finns någon anledning att planlägga det som allmän platsmark – natur då den inte bedöms 
utgöras av några höga naturvärden som föranleder skydd, vilket användningen natur i många 
fall används för. Att grönytor i gestaltningsprogrammet nämns som värda att bevara i så stor 
utsträckning som möjligt visar kommunens viljeinriktning med planområdet och då kommunen 
äger marken är chansen därmed stor att skogsdungen ändå kvarstår trots att det inte planläggs 
som allmän platsmark – natur i detaljplanen.   

Gällande höjden har den justerats från 15 meter byggnadshöjd till 11 meter nockhöjd i området 
närmast befintlig villabebyggelse för att säkerställa att eventuell framtida bebyggelse av annan 
karaktär än det särskilda boendet inte blir för hög i förhållande till intilliggande 
villabebyggelse. Höjden justeras inte i övriga delar av planområdet då höjden där inte bedöms 
påverka befintlig bebyggelse negativt och dessutom behöver vara något högre i dessa delar för 
att tillåta det planerade särskilda boendet.   

 

 

Sammanfattning och förslag till fortsatt handläggning 

Sammanfattning 

De synpunkter som inkommit under samrådet har handlat om förtydliganden i planbeskrivning 
samt önskemål om tydligare reglering i plankarta kring bland annat grönytor, E-områden, vilket 
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har tillgodosetts i den mån kommunen bedömt lämpligt i förhållande till planens syfte. 
Kommunens bedömning är att reglering av grönområden i plankartan inte går i linje med syftet 
för markanvändningen och därmed har endast resonemang kring grönområdens betydelse för 
människa och miljö lagts till i planbeskrivningen. Byggnadshöjden har ändrats till nockhöjd och 
även sänkts från 15 meter till 11 meter i sydvästra delen av planområdet för att säkerställa att ny 
bebyggelse inte blir för hög intill befintligt bostadsområde. Riskutredningen kopplat till farligt 
gods på Södra Västeråsvägen visade på att det inte finns några risker då planområdet ligger på 
tillräckligt långt avstånd från vägen.   

Fortsatt handläggning 

Samhällsbyggnadsenheten har besvarat synpunkterna och anpassat planförslaget. Det bedöms nu 
vara redo för nästa steg i planprocessen, granskningen.  


