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Detaljplan för del av Välljärnet 2 och 3 samt del av Martinprocessen 2 och 
3, Bäckby, Västerås 
 

PLANUPPDRAG 
 
Ansökan 
Bostads AB Mimer ansöker om planläggning, dels på fastigheterna Välljärnet 2 
och 3 och dels på en del av Martinprocessen 2 och 3.  
 

 
Översiktskarta med planområdet markerat 
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Syfte 
Detaljplanen är en del i att fullfölja intentionerna i planprogrammet för Bäckby 
(Pp31). Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att kunna komplettera 
stadsdelen Bäckby längs med Lisjögatn med bostadsbebyggelse i form av flerbo-
stadshus, samt att anpassa detaljplanen efter den nya bebyggelse som pågår och har 
föregåtts av förhandsbesked. 
 
Detaljplanen omfattar del av fastigheterna Välljärnet 2 och 3 samt del av Martinpro-
cessen 2 och 3. Inom dessa fastigheter prövas möjligheten att bygga cirka 10 fri-
stående flerbostadshus i 4 respektive 7 våningar inom befintlig bebyggelsestruktur 
samt på parkmark, uppdelat på två områden. Inom Välljärnet pågår byggnation av 
160 lägenheter i Mimers regi. Inom Martinprocessen planerar SHH och Boklok AB 
att bygga 6 flerbostadshus längs Lisjögatan i Bäckby. Fastigheterna ägs av Bostads-
AB Mimer men planeras att överlåtas till SHH och BoKlok efter lagakraftvunnen 
plan, för upprättande av bostadsrätter och erhålla en bättre blandning av upplåtelse-
former i området. 
  
Gällande planer 
ÖP 2026 
Västerås översiktsplan har en tydlig linje för stadens utveckling fram till 2026. Sta-
dens översiktsplan pekar generellt på att alla stadens delar behöver utvecklas för att 
bostadsmål och hållbarhetsmål ska kunna uppnås. För Bäckby nämns att stadsdelen 
har vissa möjligheter till stadsutveckling inom befintlig struktur samt att Bäckby ska 
vara ett tryggt bostadsområde som inkluderar alla boende och verksamma.  
 
Förslaget har stöd i ÖP 2026 där flera strategier för hållbar utveckling är tillämpliga 
på detta projekt – kulturliv ger attraktivitet, balanserad komplettering, kreativt nä-
ringsklimat, enkelt att gå och cykla samt kollektivtrafiknätet som ryggrad. 
 
Planprogram för Bäckby, Pp31 
I december 2013 beslutade byggnadsnämnen att anta Planprogram för bäckby. Syf-
tet med programmet är att ta ett helhetsgrepp på utvecklingen i stadsdelen och förny-
else av den yttre miljön på Bäckby genom nya byggrätter och översyn av tillgänglig-
het och kommunikation inom stadsdelen och dess samband med övriga staden för att 
bidra till b.la. stärka stadsdelen och ge större möjligheter till val av boendeform 
inom stadsdelen. Förslagen placering är i enlighet med framtaget planprogram för 
Bäckby, Pp31 och utpekad i planprogramet, som område lämpligt att förtäta med 
bostäder 
 
Detaljplaner 
För området gäller detaljplan pl 925 (laga kraft 1987-09-10). I detaljplanen anges 
markanvändning bostäder. Byggnaderna placeras på Mark som inte får bebyggas, 
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prickmark enligt gällande plan. 
 
Befintliga förhållanden 
Fastigheterna är belägna på Bäckby mellan Puddelugnsgatan och Stångjärnsgatan, 
Väster om lisjögatan. Förslagen placering är utpekad i planprogram för Bäckby, 
Pp31, som område lämpligt att förtäta med bostäder. Fastigheterna ägs idag av Mi-
mer men del av Martinprocessen 2 och 3 planeras att överlåtas till SHH bostad och 
BoKloko efter lagarkraftvunnen plan för upprättande av bostadsrätter och erhålla en 
bättre blandning av upplåtelseformer. Fastigheterna är idag bebyggda med fler bo-
stadshus i 2-5 våningar. Området som planeras att bebyggas enligt förslaget består 
idag av ett kuperat parkstråk mellan befintlig bostadsbebyggelse och vältrafikerade 
Lisjögatan. Marken är planlagd som prickmark i gällande detaljplan. 
 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Planens genomförande kommer att innebära en påverkan på miljön, då området går 
från att vara en obebyggd yta till att bebyggas och hårdgöras i stor utsträckning. Pla-
nens genomförande bedöms dock inte ge en sådan betydande miljöpåverkan som 
avses i Miljöbalken (MB) 6 kap 3 § miljöbalken. En strategisk miljöbedömning, ska 
därför inte upprättas enligt kraven i plan- och bygglagen (PBL) 4 kap 34 §. 
 
Vid undersökningen har den totala effekten av planen beaktas och bedöms vara rela-
tivt liten. Detaljplanen innebär ett ianspråktagande av grönyta. Inom området finns 
det ca 10 tal träd med mistlar i och längs Välljärnsgatan en allé. Dessa skyddas ge-
nom artskydds- resp biotopskyddsförordning och betyder förstås samråd med och 
eventuellt dispensansökning hos länsstyrelsen.   
 
Planens genomförande innebär inte att risk för människors hälsa eller för miljön fö-
religger, eller till att någon miljökvalitetsnorm överskrids. Samråd pågår med Läns-
styrelsen. 
 
Bedömning/analys 
Förslaget stödjer stadens ambitioner att öka stadens attraktivitet och stadsliv genom 
fler bostäder. planområdet utpekat som möjligt utvecklingsområde för verksamhet-
er/bostäder. En byggnation av bostäder i Bäckby bedöms vara i enlighet med fram-
taget planprogram för Bäckby, Pp31 samt med översiktsplanens ÖP 2026 intention-
er. Övriga frågor som kommer behöva utredas särskilt är bland annat buller från in-
tilliggande vägar, dagvattenhantering, geoteknisk undersökning och tillgången till 
parkeringsplatser, samt hänsyn till bef. vegetation/mistlar.  
 
Åtgärden innebär ett tillskott av bostäder som stärker Bäckby som stadsdel och har 
en potential att bidra till ökad variation och mångfald i området. Det planeras både 
hyresrätter och bostadsrätter i planområdet. 
 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. 
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Prioritering 
Detaljplanen föreslås få prioritet 1 enligt byggnadsnämndens prioritering för detalj-
planer och handlingsplan för bostadsförsörjning 2018-2019. 
 
Förslag till beslut 
 
1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för del av 

Välljärnet 2 och 3 samt del av Martinprocessen 2 och 3, Bäckby, Västerås, en-
ligt stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad den 2018-09-18. 

2. Planens genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan som 
avses i MB 6 kap 3 §. En strategisk miljöbedömning, behöver därför inte upp-
rättats enligt kraven i PBL 4 kap 34 §. 

3. Planavtal ska upprättas mellan Stadsbyggnadsförvaltningen och Bostads AB 
Mimer. 

4. Förslag till detaljplan ska skickas ut för samrådsremiss. 
  
Planchef 
Hans Larsson 

Planarkitekt 
Susanne Malo 
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