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Sammanfattning
Aroseken och Västerås stad planerar gemensamt för en fortsatt utbyggnad av Barkarö.
En utbyggnad av etapp 1 (Dp 1656) har påbörjats och nu har en detaljplan upprättats för
etapp 2 (Dp 1867). Detaljplanen för etapp 2 omfattar uppförande av cirka 105 bostäder
samt förlängning av Barkarövägen. Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har
upprättats eftersom genomförandet av planen har bedömts kunna medföra en betydande
miljöpåverkan enligt 6 kap. 11 § miljöbalken. I miljökonsekvensbeskrivningen redovisas
och analyseras de miljömässiga och sociala konsekvenser som ett genomförande av
detaljplanen kan antas medföra.
Planområdet utgörs idag främst av åkermark. Enligt planförslaget ska området bebyggas
med bostäder, generellt småhus iform av friliggande villor, radhus och parhus.
Barkarövägen förlängs och ansluts till Tidövägen. I den sydöstra delen av det planerade
bostadsområdet inryms en gruppbostad och en förskola, i den nordöstra delen en
bollplan och därutöver finns bland annat två lekplatser.
Miljökonsekvensbeskrivningen har i samråd med Länsstyrelsen i Västmanlands län
avgränsats till nio miljömässiga aspekter och fyra sociala aspeker. Sammantaget bedöms
ett genomförande av planförslaget få små negativa konsekvenser för merparten av de
bedömda miljöaspekterna.
För miljöaspekten kulturmiljö bedöms planförslaget ge obetydliga konsekvenser. För
miljöaspekterna luft och klimat, trafik- och flygbuller, hälsa, geotekniska förutsättningar
och naturmiljö bedöms planförslaget innebära risk för små negativa konsekvenser eller
små negativa konsekvenser. För miljöaspekterna landskapsbild och markanvändning
bedöms planförslaget ge måttliga negativa konsekvenser, främst på grund av att
landskapet förändras från ett öppet jordbrukslandskap till ett tätbebyggt villaområde.
Bedömningen av planens konsekvenser för social hållbarhet har gjorts utifrån Västerås
stads verktyg för konsekvensbeskrivning av nya planer, den sk. Hållbarhetsfyran. Denna
behandlar fyra principiella kategorier inom social hållbarhet; tillgänglighet, trygghet,
mångfald och integration samt delaktighet. För tillgänglighet bedöms planförslaget
medföra stora positiva konsekvenser, och för trygghet, mångfald och integration samt för
delaktighet bedöms det medföra måttligt positiva konsekvenser.
Planförslagets inverkan på de nationella miljökvalitetsmålen är begränsad. Förslaget
innebär möjligheter till utökad kollektivtrafik, utbyggnad av gång- och cykelvägar,
uppförande av ett fjärrvärmeförsörjt lågenergibostadsområde och möjlighet till en hållbar
avfallshantering, åtgärder som på sikt kan ha en positiv inverkan på miljökvalitetsmålen
Begränsad klimatpåverkan, Frisk Luft, Bara naturlig försurning och God bebyggd miljö.
Åtgärder för lokalt omhändertagande av dagvatten kan ha en positiv inverkan på
miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag och Grundvatten av god kvalitet.
Samtidigt innebär planförslaget att landskapet förändras från ett öppet jordbrukslandskap
till ett tätbebyggt villaområde, där markanvändningen kommer att förändras på ett
irreversibelt sätt.
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Ianspråktagande av en åkerholme samt en viss kulvertering av öppna diken kommer
också att äga rum. Detta bedöms kunna ha en negativ inverkan på miljökvalitetsmålen Ett
rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.
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1

Inledning
Området Gotö ligger nordväst om Barkarö och ingår i Västerås stads planer för en fortsatt
utbyggnad av Barkarö. En detaljplan har upprättats för området väster om Gotövägen i
samarbete mellan Västerås stad och Aroseken. Planen omfattar uppförande av cirka 105
bostäder. Planen syftar till att pröva möjligheten att uppföra bostadsbebyggelse som är
anpassad till landskapsbilden samt närliggande bebyggelses gestaltningsidé med
trädgårdsstad som ideal. Även möjligheten för bostadsknutna och inte störande
verksamheter – såsom förskola, skola, gruppbostad, samlingslokaler, frisör, kontor etc. –
prövas i planen. Vidare är syftet att möjliggöra en förlängning av Barkarövägen till
Tidövägen med separerad gång- och cykelväg.
Genomförandet av detaljplanen har bedömts kunna medföra betydande miljöpåverkan.
Det innebär att en miljöbedömning ska genomföras och att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas enligt 6 kap. 11 § miljöbalken. Sweco har fått i uppdrag
av byggherren, Aroseken Mark AB, att ta fram en MKB för de aspekter som har bedömts
vara betydande.
Detta dokument är en MKB tillhörande detaljplan Gotö etapp 2 och del av Barkarövägen
mm., hädanefter benämnd Dp 1867. Syftet med denna MKB är att redovisa och utreda
direkta och indirekta miljökonsekvenser och sociala konsekvenser som ett genomförande
av planförslaget kan antas medföra. MKB:n ska även ange hur detaljplanen påverkar
möjligheten att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen eller om målen motverkas. I
MKB:n lämnas förslag på åtgärder för att förhindra eller minimera negativa miljöeffekter
och/eller sociala effekter av föreslagna inriktningar och åtgärder i planförslaget. Området
och de befintliga förutsättningarna beskrivs mer ingående i aktuell planbeskrivning till
detaljplanen. I denna MKB redovisas förutsättningarna endast i den mån de har
betydelse för de specifika konsekvenser som beskrivs.

1.1

Organisation
Beställare:

Aroseken Mark AB

Uppdragsledare:

Jennie Brundin

Handläggare:

Hanna Frisk, Anna Jakobsson, Gry Strandell, Marie Pellas

Kvalitetsgranskare: Cecilia Sjöberg
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2

Områdesbeskrivning

2.1

Planområdet
Planområdet är beläget cirka 8 km sydväst om Västerås centrum, mellan lantbruket vid
Gotö, den nyare delen av Barkarö kallad Nicksborg söder om Barkarövägen samt
angränsande planlagt område i öst (se figur 1). Området återfinns i ett varierat kultur- och
naturlandskap och den nuvarande markanvändningen runt Gotö utgörs främst av
produktiv jordbruksmark. Landskapet präglas åt väster av ett flackt öppet landskap med i
huvudsak tydliga skarpa gränser mellan det öppna landskapet och de skogbeklädda
höjderna.
Barkarö är ett litet villasamhälle med cirka 400 bostäder och 1200 invånare (2013). Under
2000-talet har ny bebyggelse tillkommit både i öster och i norr. Bebyggelsen utgörs
främst av friliggande villor och radhus, även om flerbostadshus också finns i Barkarö.
Nordväst om Gotö ligger i sin tur Örtagården, ett villasamhälle med cirka 150 bostäder
och 500 invånare (2013). För att ge bättre möjligheter att från Örtagården nå skolor och
annan service i Barkarö samt ge förutsättningar för busstrafik kommer en ny väg att
byggas mellan Barkarö och Örtagården. Barkarövägen (väg 538) kommer att förlängas åt
väster, vid T-korsningen Gotövägen-Barkarövägen, till Tidövägen. Vägen ska i framtiden
kunna ansluta till planerad väg mot Hacksta (Söderleden) och därmed ge förutsättningar
att från Barkarö nå arbets- och handelsområden i de västra delarna av Västerås.

2.2

Gällande planer och utredningar
För planområdet gäller Västerås Översiktsplan 2026 (antagen av kommunfullmäktige
2012-12-06) och Planprogram för Barkarövägen m.m. (godkänd av byggnadsnämnden
2015-03-26). Även Riktlinjer för byggande på landsbygden (godkända av
byggnadsnämnden 2014) gäller för planområdet. Området är inte detaljplanelagt sedan
tidigare.
I gällande översiktsplan pekas Barkarö ut som en av kommunens åtta serviceorter.
Serviceorterna betraktas som viktiga för en levande landsbygd genom att det där finns
förskolor och skolor, äldreboenden och viss kommersiell service. Översiktsplanens
övergripande inriktning är att serviceorterna ska kompletteras med en blandad
bebyggelse, både med avseende på bostadsutbud och genom en blandning av bostäder
och verksamheter, för att behålla och utveckla kommunal och kommersiell service.
Planprogrammet syftar till att bestämma planerad förlängning av Barkarövägen samt visa
hur vägen kan samspela med nya bebyggelseområden norr om Barkarö.
Planprogrammet ska även utgöra ett stöd för kommande detaljplanering.
Riktlinjerna för byggande på landsbygden förtydligar de intentioner som anges i
översiktsplanen. Enligt riktlinjerna ska utveckling av serviceorterna prioriteras. Det
innebär att det i direkt anslutning till en serviceort är möjligt att pröva ny bebyggelse även
om det innebär avsteg från grundprinciperna rörande brukningsvärd jord- och
skogsbruksmark. Det är också möjligt att pröva ny bebyggelse inom områden med höga
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landskapsvärden (övergripande natur- och kulturstråk). Särskild hänsyn till dessa värden
ska dock tas.
Syftet med detaljplanen bedöms därmed överensstämma med den aktuella
översiktsplanen, planprogram och riktlinjer för byggande på landsbygden.

2.3

Samråd
Samråd avseende denna MKB hölls med Länsstyrelsen i Västmanlands län i januari 2017
i syfte att avgränsa konsekvensbedömningen till de aspekter som är mest relevanta. Vid
avgränsningssamrådet påpekade länsstyrelsen att innehållet i MKB:n inte enbart ska
omfatta de aspekter som i behovsbedömningen ansågs kunna medföra betydande
miljöpåverkan. Sammanfattningsvis ansåg länsstyrelsen att MKB:n ska behandla
naturvärden, trafik- och flygbuller, miljökvalitetsnormer, kulturvärden, fornlämningar,
landskapsbild, grundvatten/dagvatten, geoteknik och eventuella allergener.

3

Avgränsning

3.1

Geografisk avgränsning
Planområdet omfattar cirka 13 hektar och omfattar fastigheterna Gotö 3:1, Oxnö 1:2 och
Gotö 1:1 samt Kanik-Lundby 2:1. Fastigheten Gotö 3:1 ägs av Aroseken. Fastigheten
Kanik-Lundby 2:1 och den del av Oxnö 1:2 som omfattas av planområdet ägs av
Västerås stad. Fastigheten Gotö 1:1 ägs av Göran och Per Fredriksson. Geografisk
avgränsning visas i figur 1.

3.2

Saklig avgränsning
Avgränsning av miljöaspekter har utförts i samråd med Länsstyrelsen i Västmanlands län
vid möte den 20 januari 2017, se avsnitt 2.3. De miljöaspekter som behandlas inom
ramen för MKB-arbetet redovisas och motiveras i tabell 1.
Avgränsning av de sociala aspekterna har skett utifrån ”Hållbarhetsfyrans” sociala
dimension. Hållbarhetsfyran är stadsbyggnadskontorets verktyg för att utreda hur planen
påverkar miljön i planområdet samt visa om det sker en förbättring av förhållandena inom
planområdet vid framtida användning avseende social, ekologisk, kulturell och ekonomisk
hållbarhet.
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Figur 1. Planområdets (Dp 1867) ungefärliga gräns är markerad med grön heldragen linje
och planerade bebyggelseytor inom planområdet är markerade med gul transparent färg.
Föreslagen förlängning av Barkarövägen till Tidövägen är markerad med röd heldragen
linje. Källa: Västerås stad. Grön heldragen linje har lagts till i efterhand.
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Tabell 1. Sammanställning och motivering av de miljöaspekter som behandlas i MKB:n.

ASPEKT

MOTIVERING

Miljömässiga aspekter
Luft och klimat

Innebär en utveckling enligt planförslaget
att påverkan på klimatet ökar eller
minskar? Påverkas miljökvalitetsnormerna
för luft? Vilka möjligheter och/eller hinder
finns det för hållbart resande och
omställning till förnybara energikällor?

Trafik- och flygbuller

Hur kommer boende i området (både
nuvarande och kommande) att påverkas
av buller vid ett genomförande av
planförslaget?

Hälsa

Föreligger det någon risk att framtida
boende i området kommer att påverkas av
allergener från betande djur i närområdet?

Geotekniska förutsättningar

Är planområdet möjligt att bebygga ur ett
geotekniskt perspektiv? Krävs
säkerställande åtgärder och restriktioner?

Vatten

Hur ser planområdets förutsättningar ut
vad gäller möjligheten att omhänderta
dagvatten? Vilka åtgärder kan
implementeras för att möjliggöra rening
och fördröjning?

Landskapsbild

Hur kommer föreslagen exploatering att
påverka landskapsbilden och den visuella
effekten med bl.a. siktlinjer och
rumslighet?

Markanvändning

Hur kommer markanvändningen att
förändras inom planområdet?

Naturmiljö

På vilket sätt påverkar en utveckling enligt
planförslaget naturvärden inom
planområdet?

Kulturmiljö

Hur påverkar ett genomförande av
planförslaget bevarande och utveckling av
kulturvärden inom planområdet?
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3.3

Tidsmässig avgränsning
De bedömningar som görs för nollalternativ och planförslag utgår från jämförelseåret
2027, då detaljplanen förväntas vara fullt genomförd. Vissa åtgärders miljöeffekter
och/eller sociala effekter kan dock sträcka sig längre än till planeringsperiodens slut. I den
mån det är möjligt, rimligt och relevant behandlar MKB:n även dessa effekter.

4

Alternativ

4.1

Nollalternativet
Nollalternativet beskriver planområdets sannolika utveckling om detaljplanen inte
genomförs. Detta ska inte förväxlas med nuläget, även om nollalternativet och nuläget
ofta har stora likheter.
För Dp 1867 antas att utvecklingen vid nollalternativet i stort sett kommer att likna
nuläget. Planområdet är inte detaljplanelagt. Det innebär att den nuvarande
markanvändningen i huvudsak förblir oförändrad; den produktiva jordbruksmarken
bibehålls och brukas i liknande omfattning, befintliga dikningsföretag kvarstår och att det
dike som går i öst-västlig riktning genom planområdet fortfarande omfattas av
biotopskydd och strandskydd.

4.2

Planförslaget
Planförslaget innebär att en utbyggnad görs enligt det förslag som har tagits fram av
Aroseken och Västerås stad, se figur 2 och figur 3. Planförslaget innebär en utbyggnad
av cirka 105 bostäder i området, främst i form av villor i 1–2 våningar med trädgårdsstad
som ideal. Med trädgårdsstad avses en stadsbyggnadstyp som försöker kombinera
stadskänsla med lantlighet och präglas av måttlig täthet och låga trädgårdsförsedda hus.
Endast ett mindre antal lägenheter ingår i utbyggnadsförslaget. Planen inrymmer även en
förskola, en gruppbostad i en våning, en bollplan och två lekplatser. Förskolan och
gruppbostaden är belägna i planområdets sydöstra del, bollplanen är belägen i den
nordöstra delen och lekplatserna i de mer centrala delarna. Förskolan med tillhörande
utemiljö samt gruppbostaden är placerade i direkt närhet till Barkarövägen. Bollplanen
och lekplatserna är placerade i bra solförhållanden. Lekplatserna är placerade på lämpligt
skyddsavstånd från det öppna dike som korsar planområdet.
I den sydvästra delen finns en yta med fördröjningskapacitet för dagvatten.
Ett dike sträcker sig från Gotövägen i nordöstlig-sydvästlig riktning genom planområdet.
Diket kommer att behållas öppet förutom på de ställen där vägar anläggs. På dessa
platser läggs diket i trumma under väg. Detsamma gäller det dike som utgår från ovan
nämnda dike och går mot nordväst. Eftersom utter har synts i dikena föreslås att
vägtrumman under nya Barkarövägen får en hylla över vattennivån alternativt att en
extra, mindre kulvert anläggs vid sidan om vägtrumman som utter kan använda.
I norr ansluter beteshagar direkt mot det planerade bostadsområdet. I dagsläget finns
även tre grönområden inom detta område; en skogsbeklädd kulle i områdets nordöstra
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del och två vegetations-/skogsbeklädda dungar i det sydöstra hörnet respektive i väster.
De naturområden som ingår inom planområdet har markerats med planbestämmelsen
n1* för att säkerställa att naturkaraktären på värdefulla skogsdungar bevaras.
Gruppbostaden har kontakt med det sydöstra grönområdet som kommer att
genomkorsas av en väg.
Tre miljöbodar för avfallshantering placeras inom planområdet nära befintliga eller
planerade vägar. På samma ställe placeras tre postlådor. Därtill placeras ett avfallshus
vid förskolan.
Från korsningen med Gotövägen kommer Barkarövägen att förlängas västerut längs med
skogskanten och knyta ihop Barkarö med Örtagården. Längs med Barkarövägen anläggs
en belyst gång- och cykelväg. Gång- och cykelvägen som går igenom området gör att det
finns goda kopplingar till övriga Barkarö och Västerås.
För en närmare beskrivning av planförslaget hänvisas till planhandlingarna.

Figur 2. Illustration med förslag till bebyggelse. Källa: Elghammar AB, 2018-03-19.
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5

Metod och bedömningsgrunder

5.1

Miljökonsekvenser
Konsekvenserna av planförslaget och nollalternativet bedöms och redovisas i text.
Beskrivningen grundar sig bland annat på de underlagsutredningar som har tagits fram
under planprocessen. Till grund för bedömningen av miljökonsekvenser används
relevanta miljökvalitetsmål, riktvärden och miljökvalitetsnormer. Definitioner och
preciseringar av de nationella miljökvalitetsmålen finns på Miljömålsportalen,
www.miljomal.se. Följande miljökvalitetsmål har bedömts beröras av planförslaget:
•

Begränsad klimatpåverkan

•

Frisk luft

•

Bara naturlig försurning

•

Ingen övergödning

•

Grundvatten av god kvalitet

•

Ett rikt odlingslandskap

•

God bebyggd miljö

•

Ett rikt växt- och djurliv

I miljökonsekvensbeskrivningen används en skala för att värdera konsekvenserna.
Skalan bygger på relationen mellan befintliga värden och omfattningen av bedömd
miljöpåverkan. Skalan kan beskriva såväl positiva som negativa konsekvenser.
•

Mycket stora konsekvenser – Konsekvenser på
riksintressen eller andra intressen som gäller på EUnivå till exempel Natura 2000-områden eller
överskridande av miljökvalitetsnormer.

•

Stora konsekvenser – Konsekvenser på
riksintressen eller värden av regional eller kommunal
betydelse.

•

Måttliga konsekvenser – Konsekvenser på
områden eller värden av kommunal betydelse.

•

Små konsekvenser – Konsekvenser på områden
eller värden av mindre eller lokal betydelse.

•

Obetydliga konsekvenser – Inga eller obetydliga konsekvenser på
riksintressen, områden eller värden av regional eller lokal betydelse bedöms
uppstå.
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Skalans olika grader används i ett första steg som ett riktmärke. Därefter vägs omfattning
av påverkan och effekter in, vilket leder till en slutlig bedömning av konsekvenser. Att
exempelvis ett riksintresse påverkas i det första steget ger en indikation på att det bör
hamna högt på skalan (mycket stora eller stora konsekvenser). Däremot kan
omfattningen av den påverkan som ett planförslag leder till betyda att den slutliga
bedömningen av konsekvenserna skiljer sig från riktmärket. Att ett riksintresse berörs
betyder inte per automatik att planförslaget medför stora eller mycket stora konsekvenser.
Påverkan kan till exempel vara av mycket begränsad omfattning eller endast beröra en
mindre del av intresseområdet. Omvänt betyder det också att påverkan på aspekter av
lokal karaktär – till exempel buller – även kan bedömas få stora konsekvenser.
Gällande översiktsplan och planprogram för detaljplaneområdet Gotö etapp 2 fastställer
mål och ställningstaganden som också utgör viktiga bedömningsgrunder för
planförslaget. Mål och ställningstaganden beskrivs i kapitel 2, Områdesbeskrivning.
En samlad bedömning av konsekvenserna redovisas i kapitel 8, Samlad bedömning.

5.2

Sociala konsekvenser
Att arbeta med sociala konsekvenser i en miljökonsekvensbeskrivning är relativt nytt.
Många gånger landar sociala konsekvenser under den bredare rubriken social hållbarhet.
Social hållbarhet är ett brett begrepp som har olika innebörd beroende på situation,
område, berörda parter med mera. För att göra en social konsekvensbedömning är det
således viktigt att veta platsens identitet och vilka människorna är som rör sig där. I
bedömningen ingår ofta fokus människans nyttjande, behov och möjligheter av platsen.
Detta är i sin tur sammankopplat med de värderingar, uppfattningar och normer som
utgör dagens samhälle. Begreppet social hållbarhet är således föränderligt över tid och
kontextberoende.
För denna sociala konsekvensbedömning ligger utgångspunkten på Västerås stads
konsekvensbeskrivningsverktyg, Hållbarhetsfyran, där fyra principiella kategorier utifrån
social hållbarhet behandlas; tillgänglighet, trygghet, mångfald och integration samt
delaktighet. För samtliga fyra kategorier finns enligt Hållbarhetsfyran ett antal aspekter
som tillsammans utgör bedömningen. Hållbarhetsfyran är ett verktyg som används inom
Västerås stad för konsekvensbeskrivningar av nya planer. Genom poängsättning av flera
kategorier kan planförslaget och nollalternativets konsekvenser åskådliggöras. Ett
exempel på Hållbarhetsfyran finns här nedan.
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6

Miljökonsekvenser
I detta kapitel beskrivs och bedöms de miljökonsekvenser som en utveckling enligt
nollalternativet respektive planförslaget medför. De olika miljökonsekvenserna redovisas
separat i ett eget avsnitt.
Respektive avsnitt avslutas med förslag till åtgärder och fortsatt arbete som kan stärka
positiva eller minska negativa konsekvenser av planförslaget.

6.1

Luft och klimat
Nuläge
I Västerås kommun har de totala utsläppen av växthusgaser minskat med 43 procent
mellan 1990 och 2014. Drygt hälften (51 %) av minskningen beror på minskade utsläpp
inom energisektorn, främst p.g.a. en ökad användning av förnybara och återvunna
bränslen inom fjärrvärmeproduktionen. Även om de totala utsläppen av växthusgaser har
minskat kvarstår den stora utmaningen, särskilt när det gäller utsläppen från
transportsektorn. Inom Västerås kommun står transporterna för cirka en fjärdedel av
växthusgasutsläppen.
2014 hade de totala växthusgasutsläppen från transportsektorn inom Västerås kommun
minskat något jämfört med 1990. Transportsektorns utsläpp domineras av utsläpp från
vägtrafik, där bilar och lastbilar är det huvudsakliga färdsättet för såväl persontransporter
som godstransporter. Utvecklingen går mot mer energieffektiva fordon och större andel
förnybara bränslen, men utsläppsminskningen vägs upp av att det totala trafikarbetet på
vägarna ökar. Under 2015 ökade körsträckan per invånare i Västerås kommun med
15 mil från att ha varit relativt konstant sedan 2009.
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I Västerås är luftkvaliteten generellt god, men de finns områden där det behövs
förbättringar. De luftföroreningar som ligger nära gränsen för överskidande av gällande
miljökvalitetsnormer för utomhusluft är kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10).
Vägtrafiken har identifierats som den huvudsakliga utsläppskällan till luftföroreningarna.
Högst halter uppkommer i anslutning till de stora, mest trafikerade vägarna och i gaturum.
Övriga källor är bl.a. industriella verksamheter och långväga transporter, både inom och
utanför Sveriges gränser.
Planområdet omges av Gotövägen i öst, korsningen Gotövägen-Barkarövägen i sydöst
och Tidövägen norr om planområdet. Närmast belägna busshållplats finns vid Barkarö
bygata, cirka 400 meter öster om planområdet, som trafikeras av busslinje nummer 22.

Påverkan och konsekvenser vid nollalternativet
I det fall markanvändningen förblir oförändrad kommer luftkvaliteten i området inte att
påverkas jämfört med nuläget. Miljökvalitetsnormerna för luft bedöms därför inte riskera
att överskridas och konsekvenserna avseende luft bedöms som obetydliga. Vid
nollalternativet kommer Barkarövägen inte att förlängs till Tidövägen. Därmed kommer
busslinje nummer 22 inte att kunna förlängas från Barkarö vidare mot Örtagården. Någon
ny gång- och cykelväg kommer inte heller att anläggas längs med den planerade vägen.
En utveckling enligt nollalternativet kommer därför inte att medföra utökade möjligheter
att styra om personbilstransporterna till mer hållbara färdmedel, exempelvis kollektivtrafik,
cykel och gång. Troligtvis kommer boende i Barkarö även fortsättningsvis att använda
bilen som sitt huvudsakliga transportmedel. Därmed bedöms en utveckling enligt
nollalternativet ge små negativa konsekvenser avseende klimatpåverkan.

Påverkan och konsekvenser vid planförslaget
Planförslaget innebär en utbyggnad av cirka 105 bostäder, främst i form av villor.
Området planeras att bli ett fjärrvärmeförsörjt lågenergibostadsområde.
Fjärrvärmesystemet kommer att tillhandahållas av Mälarenergi. År 2015 var nästan 70
procent av fjärrvärmen producerad med förnybara bränslen. Ett nytt kommande
kraftvärmeblock där primärbränslet kommer att bestå av återvunnet trä möjliggör
utfasning av resterande fossil energi. Mälarenergis målsättning är att till år 2020 endast
använda förnybara och återvunna bränslen i produktionen av fjärrvärme och el. Om
Mälarenergis målsättning faller väl ut bedöms ett genomförande av planförslaget kunna
bidra till uppkomst av bebyggelse med låg klimatpåverkan. Ett genomförande av
planförslaget kommer dock att bidra till en ökad klimatpåverkan jämfört med om en
utbyggnad inte genomförs.
Vid ett genomförande av planförslaget förväntas antalet biltransporter till och från
området att öka, dels eftersom antalet boende ökar och dels eftersom förlängningen av
Barkarövägen innebär en utbyggd transportinfrastruktur och förbättrad rörlighet till och
från området. Planområdet ligger dessutom en bit utanför Västerås stad vilket troligtvis
innebär ett ökat bilberoende jämfört med en mer stadsnära exploatering. Samtidigt
innebär ett ökat antal boende i Barkarö att underlaget för kollektivtrafik och service
förbättras. Om nuvarande service kan upprätthållas och utvecklas i Barkarö, såväl
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kommunal som kommersiell, finns goda möjligheter till ett minskat transportbehov för
boende både i Barkarö och i Örtagården. Genom att en busshållplats anläggs i anslutning
till planområdet underlättas resandet med buss. Den gång- och cykelväg som förläggs
längs med förlängningen av Barkarövägen kommer även att kunna nyttjas av de som
redan bor i området.
Vid ett genomförande av planförslaget kan den negativa utvecklingen med ett ökat
bilberoende på sikt gå att dämpa genom infrastruktursatsningar som underlättar en
omställning till fossilfria transporter, såsom utbyggnad av ett sammanhängande gångoch cykelvägnät i och emellan Barkarö och Örtagården samt en lättillgänglig och adekvat
busstrafik för regelbundet resande inom kommunen. Sammantaget bedöms ett
genomförande av planförslaget medföra små negativa konsekvenser avseende
klimatpåverkan. Då inga större trafikerade vägar eller gaturum finns i området bedöms
miljökvalitetsnormerna för luft kunna innehållas inom planområdet.

Förslag till åtgärder och fortsatt arbete
För att främja en överflyttning från personbil till kollektivtrafik bör kollektivtrafiken finnas
på plats redan när människor börjar flytta in i området. Om lösningen inte finns när de
boende flyttar in kommer de sannolikt att tillgodose sina resvanor med bil. Invanda
resmönster kan vara svårare att förändra i ett senare skede.

6.2

Trafik- och flygbuller
Nuläge
Planområdet omges av Gotövägen i öst, korsningen Gotövägen-Barkarövägen i sydväst
och Tidövägen norr om planområdet.
Buller från vägtrafik beror främst på parametrarna trafikmängd, hastighet, andel tung
trafik, vägens profillutning och vägens beläggning. Enligt information från Trafikverkets
vägtrafikflödeskarta är det totala trafikflödet på vägarna i anknytning till planområdet
störst på Barkarövägen, se figur 3. Enligt stickprovsmätningar utförda under åren 2006–
2011 har trafikflödet uppmätts till drygt 1000 fordon per dygn på Barkarövägen, varav
cirka 4 procent (40 st.) utgörs av tung trafik. På Gotövägen har trafikflödet uppmätts till
cirka 300 fordon per dygn. Idag ligger hastighetsbegränsningen på 60 km/h för
Barkarövägen och 50 km/h för Gotövägen.
Bedömningsgrunder för ljudnivåer vid bostäder anges i flera bestämmelser. Riktvärde för
trafikbuller regleras i Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader och
inomhusnivåer regleras i Boverkets byggregler (BBR 22). Ändring av förordning SFS
2015:216 vad gäller vissa riktvärden trädde i kraft 1 juli 2017. Ändringen innebär en
höjning av riktvärdena för buller vid en bostadsbyggnads fasad, men ändringen innebär
inte ändrade krav för ljudmiljön inomhus. Aktuella riktvärden redovisas i tabell 2 och tabell
3.
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För befintliga bostäder gäller nedanstående riktvärden, som angavs i
infrastrukturpropositionen 1996/97:53, vilka normalt inte bör överskridas vid nybyggnation
eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur:
•

Högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad.

•

Högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå på uteplats.

Tabell 2. Riktvärde för trafikbuller som normalt inte bör överstigas vid nybyggnation av bostäder.

Ekvivalent ljudnivå,
dB(A)

Maximal ljudnivå,
dB(A)

Ljudnivå utomhus vid fasad
(frifältsvärde)

601

-

Vid fasad till bostad om högst
35 m2

65

Ljudnivå utomhus vid uteplats i
anslutning till bostad

50

702

Om värdet 60 dB(A) vid fasad ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en
bostad vara vända mot en sida där 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid
fasaden, och minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dB(A)
maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.
Tabell 3. Riktvärden inomhus från trafikbuller i bostäder.

Ekvivalent
ljudnivå, dB(A)

Maximal
ljudnivå, dB(A)

i utrymme för sömn, vila eller daglig
samvaro

30

453

i utrymme för matlagning eller personlig
hygien

35

-

Ljudisolering bestäms utifrån fastställda
ljudnivåer utomhus så att följande
ljudnivåer inomhus inte överskrids

Enligt Naturvårdsverkets vägledning Riktvärden för buller på skolgård från väg- och
spårtrafik (NV-01534-17) gäller riktvärdena i tabell 4 för buller på skolgård.

1

För bostäder om högst 35 m2 är riktvärdet vid fasad 65 dB(A).
Värdet får överskridas fem gånger per timme mellan kl. 06-22, dock aldrig med mer än 10 dB(A).
3 Dimensionering ska göras så att angivet värde inte överstigs oftare än fem gånger per natt och
aldrig med mer än 10 dB.
2
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Tabell 4. Riktvärden för buller på skolgård enligt Naturvårdsverkets vägledning.

Ekvivalent
ljudnivå för dygn,
dB(A)

Maximal
ljudnivå, dB(A),
Fast

De delar av gården som är avsedda för lek,
vila och pedagogisk verksamhet

50

70

Övriga vistelseytor inom skolgård

55

704

Johannisbergs flygplats ligger cirka tre kilometer norr om planområdet. Flygplatsen
utnyttjas främst av ett antal flygklubbar samt fallskärmshoppningsklubben Aros.
Helikopterflygskolorna Heli Air och Scandinavian Helicopter center har tidigare varit
verksamma vid flygplatsen. Idag bedriver flygskolorna delvis verksamhet på privat mark
utanför flygplatsens område. Enligt information från flygskolorna är det ingen av dem som
har för avsikt att börja trafikera Johannisbergs flygplats igen. Verksamheten på
flygplatsen samt flygtrafiken till och från denna är inte tillståndspliktig. Verksamheten är
därmed inte reglerad i tillstånd enligt miljöbalken vilket innebär att dess omfattning kan
komma att förändras utan att det behöver tillståndsprövas. År 2015 var antalet starter från
flygplatsen cirka 8000 stycken. I tabell 5 visas antal starter för de flyg som utnyttjade
flygplatsen år 2015.
I förordning SFS 2015:216 finns bestämmelser om riktvärden för buller utomhus, bl.a.
flyg. Enligt förordningen bör buller från flygplatser inte överskrida 55 dBA FBN 5 och 70
dBA maximal ljudnivå flygtrafik6 vid en bostadsbyggnads fasad. Om ljudnivå över 70 dBA
maximal ljudnivå flygtrafik ändå överskrids bör nivån inte överskridas mer än;
•

16 gånger mellan kl. 06.00-22.00

•

3 gånger mellan kl. 22.00-06.00

4

Nivån bör inte överskridas mer än 5 gånger per maxtimme under ett årsdygn, under den tid då
skolgården nyttjas (exempelvis 07–18).
5 En medelnivå för flygtrafik, beräknad som ett frifältsvärde, för årsmedeldygn som utgörs av
årsmedeldag, årsmedelkväll och årsmedelnatt med ett tillägg om 5 dBA på ljudnivå för kväll och 10
dBA på ljudnivå för natt.
6 Den högsta ljudnivån för flygtrafik vid en enskild flygpassage under en viss tidsperiod som
årsmedelvärde med tidsvängning S, beräknad som ett frifältsvärde.
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Figur 3. Uppmätt trafikflöde på vägar som omger planområdet. Uppgifterna baseras på
stickprovsmätningar utförda 2006–2011. Källa: Trafikverket, Vägtrafikflödeskartan.
Tabell 5. Trafikmängder Johannisbergs flygplats år 2015, fördelat på antal starter för de flygplan
som utnyttjar flygplatsen.
Flygplanstyp
Västerås flygklubb (VFK)
Piper PA-28 (med Gomolzigdämpare)
Piper PA-18
Dimond DV 20 Katana
Västerås segelflygklubb (VSFK)
Segelflygplan (med vinschning)
Grob 109 B
UL-B Atec Zephyr
UL-B, CT-SW
Fallskärmsklubben FK Aros
Cessna Caravan C208
Gästande flygplan
Cessna F152
Cessna F172
Div. flyg

Starter/år

Vardag
Kl. 06-22

Kl. 22-06

Helg
Kl. 06-22

Kl. 22-06

2000
200
300

30 %
15 %
30 %

0%
0%
0%

70 %
85 %
70 %

0%
0%
0%

500
1300
750

25 %
25 %
25 %

0%
0%
0%

75 %
75 %
75 %

0%
0%
0%

1300

35 %

0%

65 %

0%

200
1070
325

50 %
50 %
50 %

0%
0%
0%

50 %
50 %
50 %

0%
0%
0%

Påverkan och konsekvenser vid nollalternativet
Vid en utveckling enligt nollalternativet kommer markanvändningen förbli oförändrad
jämfört med nuläget. Eftersom någon ny bostadsutbyggnad inte kommer att ske bedöms
transportbehovet till och från planområdet fortgå likt nuvarande omfattning. Någon
avsevärd skillnad gällande trafikbuller är därför inte att förvänta. Vid en utveckling enligt
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nollalternativet bedöms flygbullerpåverkan från Johannisbergs flygplats vara densamma
som vid en utveckling enligt planförslaget, se resonemang under planförslaget. Den
samlade bedömningen är att en utveckling enligt nollalternativet kommer ge obetydliga
konsekvenser avseende trafik- och flygbuller jämfört med nuläget. Varken riktvärdena för
trafikbuller eller SFS 2015:216 rekommendationer avseende antalet gånger maximal
ljudnivå flygtrafik 70 dBA vid bostadsbyggnads fasad inte bör överskridas bedöms riskera
att överskridas vid befintliga bostäder i närområdet.

Påverkan och konsekvenser vid planförsla get
En trafikbullerutredning har tagits fram för att utreda hur trafikbuller från den planerade
förlängningen av Barkarövägen påverkar en bostadsutbyggnad enligt planförslaget (ÅF,
2018-04-10). Utredningen baseras på Trafikverkets mätningar av trafikmängden på
Gotövägen, Barkarövägen och Tidövägen år 2016. Mätningarna har sedan räknats upp
med 1,5 procents ökning per år till 2040, se tabell 6. Enligt den samnordiska
beräkningsmodellen för vägtrafik (Naturvårdsverkets rapport 4653) har de ekvivalenta
och maximala bullernivåerna beräknats för år 2040, samt med
hastighetsbegränsningarna 40 km/h och 60 km/h för den nya vägsträckan. Befintliga
bostäder söder om planförslaget har använts för uppskattning av ljudnivå vid fasad.
Tabell 6. Uppräknade trafikmängder på befintliga vägar samt planerad vägsträcka i anslutning till
planområdet. Källa: ÅF, 2018-04-10.
Väg/delsträcka
Gotövägen söder om Barkarövägen
Gotövägen norr om Barkarövägen
Barkarövägen
Tidövägen
Planerad vägsträcka

Fordon/ÅMD
år 2040
815
415
1515
1258
1848

Andel tung
trafik, %
4
4
4
5
5

Hastighet,
km/h
50
50
60
70
40 resp. 60

Resultatet från trafikbullerutredningen visar att vid den mest utsatta fasaden på
illustrationskartan beräknas den ekvivalenta ljudnivån från den planerade förlängningen
av Barkarövägen bli upp emot 54 dBA och den maximala ljudnivån upp emot 69 dBA. Det
innebär att samtliga befintliga bostäder kommer att klara högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå
vid fasad längs den nya vägsträckan. Även riktvärdet för uteplats på högst 55 dBA
ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå kommer att kunna innehållas för befintliga
bostäder.
Samtliga nya bostadshus kommer att klara högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad,
under förutsättning att bostäderna placeras på ett minsta avstånd från vägmitt till fasad på
5 meter. Med lämplig placering av uteplatser kan även gällande riktvärden vid uteplats i
anslutning till bostaden innehållas.
Merparten av skolgården beräknas få upp emot 50 dBA ekvivalent ljudnivå och över 70
dBA maximal ljudnivå på en liten begränsad yta mot den nya vägsträckan. Det innebär att
större delen av skolgården kommer att klara högst 50 dBA ekvivalent och 70 dBA
maximal ljudnivå.
ÅF utredde och beskrev flygbullerpåverkan från Johannisbergs flygplats år 2010 (ÅF,
2010-11-01). I takt med nya detaljplaneuppdrag önskade Västerås stad ett förtydligande
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vad gäller dagens bullersituation med hänsyn till blivande bostadsbebyggelse i del av
Gotö 3:1 och Barkaröby 8:4 samt med avseende på den nya förordningen om trafikbuller
SFS 2015:216. ÅF genomförde därför en kompletterande bullerutredning år 2015 (ÅF,
2015-10-16). Den kompletterande bullerutredningen reviderades sedan år 2016 till att
även omfatta helikopterflygningar (ÅF, 2016-04-29). I denna konstaterades att ingen
helikopterverksamhet förekommer vid Johannisbergs flygplats sedan våren 2015.
Kompletteringen från 2015 visar att beräkningsresultaten från 2010 fortfarande är aktuella
eftersom trafikmängden inte har förändrats avsevärt sedan 2010. Beräkningarna utgår
från de trafikmängder som anges i tabell 5. Vid beräkningarna har antalet och
dygnsfördelningen av landningarna antagits vara samma som antalet för starterna.
Resultatet visar att det är den maximala ljudnivån som är dimensionerande för
bullerutbredningen. Detta eftersom den årsekvivalenta ljudnivån (FBN) är låg på grund av
att antal årliga flygrörelser är låga.
Av den kompletterande utredningen framgår att mest aktivitet sker på flygplatsen dagtid
under helger. Enligt beräkningarna (se tabell 7) överskrids dock inte det antalet gånger
maximal ljudnivå 70 dBA får överskridas enligt SFS 2015:216.
Tabell 7. Trafikmängder Johannisbergs flygplats år 2015. Källa: ÅF, 2015-10-06.
Flygplanstyp
Antalet flygpassager med ljudnivå över 70
dBA, årsmedelvärde.
Enligt SFS 2015:216, om ljudnivå över 70
dBA maximal ljudnivå flygtrafik överskrids,
bör nivån inte överskridas mer än:

Vardag
Kl. 06-22
8 gånger

Kl. 22-06
0 gånger

Helg
Kl. 06-22
15 gånger

Kl. 22-06
0 gånger

16 gånger

3 gånger

16 gånger

3 gånger

Enligt utredningen pågår aktiviteterna på Johannisbergs flygplats som intensivast under
perioden mars – oktober då cirka 70 procent av de årliga starterna på flygplatsen sker. I
praktiken innebär det att antalet flygpassager mellan klockan 06.00 och 22.00 under
helger med ljudnivån över 70 dBA kommer att vara 29 stycken, vilket överskrider
riktvärden enligt SFS 2015:216 om att 70 dBA maximal ljudnivå inte bör överskridas mer
än 16 gånger för perioden.
Utifrån vad som framkommit i trafikbullerutredningen och i den kompletterande
bullerutredningen bedöms ett genomförande av planförslaget ge små negativa
konsekvenser avseende trafik- och flygbuller. Detta eftersom det går att uppföra
bostadsbebyggelse inom planområdet utan att riktvärdena för trafikbuller överskrids.
Även SFS 2015:216 rekommendationer avseende att antalet gånger maximal ljudnivå
flygtrafik 70 dBA vid bostadsbyggnads fasad inte bör överskridas kommer att uppfyllas för
årsmedeldygn för Johannisbergs flygplats. Däremot kan människor som bor och vistas i
området komma att uppleva en förändring av ljudmiljön till följd av förändrade trafikflöden
i området.

Förslag till åtgärder och fortsatt arbete
Planerade bostäder ska placeras på minst 5 meters avstånd från vägmitt till fasad. Vid en
sådan placering kommer riktvärdet om högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad att
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innehållas. För hus närmst korsningen Gotövägen/Barkarövägen kan ytterligare avstånd
eventuellt komma att behövas.
För nya bostäder är riktvärdet för uteplats högst 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal
ljudnivå. Med lämplig placering av uteplatser kan gällande riktvärden innehållas, exempel
genom att placera uteplatsen bort från Barkarövägen eller med en lokal skärm (plank,
vegetation m.m.). Vid oskärmad placering mot väg krävs ett avstånd från vägmitt till
uteplats på cirka 25 meter för att innehålla riktvärdena vid uteplats.
För att klara högst 70 dBA maximal ljudnivå på hela skolgården krävs bullerskärmar ut
mot den nya vägsträckan.

6.3

Hälsa
Nuläge
Boverket kom 2010 med en ny vägledning kring planering av bostadsbebyggelse i
anslutning till djurhållning. I denna vägledning ges inga faktiska riktlinjer för
rekommenderat skyddsavstånd, istället förs ett resonemang kring förhållanden som
påverkar planeringen såsom landskapets utformning, förekomst av vegetation och
förhärskande vindriktning. Det finns inte heller några regionala eller lokala riktlinjer för
avstånd mellan djurhållning och bostadsbebyggelse.
Djurhållning kan medföra olägenheter såsom t.ex. lukt, flugansamlingar, damning eller
höga ljud från arbetsmaskiner eller djur. Djurhållning, framför allt hästhållning, kan
(beroende på djurslag och avstånd) även ge upphov till spridning av allergener.
Hästallergener är tunga molekyler som ganska snabbt faller till marken och de sprids
därför inte särskilt långa avstånd. Det är framförallt inom ett avstånd av cirka 50–100
meter från en hästanläggning som spridning av allergenet sker, men det beror mycket av
lokala förhållanden såsom hur öppet landskapet är och vilken som är den förhärskande
vindriktningen samt förekomst av avskärmande vegetation. Den viktigaste källan till
spridning av hästallergener är vid direkt eller indirekt kontakt med människor. I Sverige är
det cirka 100 000 individer som är mer eller mindre överkänsliga mot häst.
Den planerade bebyggelsen ligger i närheten av verksamheter med djurhållning, bl.a.
fastigheten Gotö 1:1 vilken är lokaliserad strax norr om planområdet (figur 4). På
fastigheten bedrivs främst köttproduktion med nötboskap och djuren betar i hagarna i
direkt anslutning till den norra delen av det planerade bostadsområdet. Avståndet mellan
planerade bostäder och ligghall för nötdjur på fastigheten Gotö 1:1 är som närmast cirka
100 meter. I ligghallen inryms cirka 25 nötdjur i lösdrift i dagsläget. Vidare är avståndet
från planerade bostäder till gödselhantering på gården cirka 140 meter. På fastigheten
Gotö 2:4 nordost om planområdet finns ett stall med cirka tio hästar, vilka hålls i lösdrift.
Avståndet mellan beteshagen för hästarna och den planerade bebyggelsen är som
närmast cirka 200 meter och avståndet mellan stall och den planerade bebyggelsen är
cirka 250 meter som närmast.
Den förhärskande vindriktningen är i mellersta Sverige, enligt SMHI, västlig med en
benägenhet till sydvästlig vind sommartid samt nordlig vind vintertid. Enligt muntlig uppgift
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från Västerås stad är vindriktningen lokalt från föreslagen bebyggelse mot ligghall och
gödselhantering på fastigheten Gotö 1:1, d.v.s. främst sydvästlig.

Figur 4. Djurhållning intill detaljplaneområdet. Planområdets ungefärliga gräns är
markerad med blå heldragen linje.

Påverkan och konsekvenser vid nollalternativet
I nollalternativet kommer det inte att tillkomma några nya bostäder i närheten av
djurhållningen. Någon risk för spridning av allergener från djurhållningen till bostäder,
inom ramen för etapp 2, kommer därför inte att uppstå.

Påverkan och konsekvenser vid planförslaget
På fastigheten Gotö 1:1 bedrivs i huvudsak köttproduktion med nötboskap, vilket inte på
samma sätt som häst ger upphov till allergener (Boverkets rapport 2011:6). Avståndet till
ligghall och gödselhantering är 100–140 meter som närmast, vilket bedöms som
acceptabelt och stora delar av den planerade bebyggelsen avskärmas också från ligghall
och gödselhantering genom den vegetation som sparas inom planområdet.
På fastigheten Gotö 2:4 bedrivs hästverksamhet, vilket är en verksamhet som ger upphov
till starka allergener. Avståndet till verksamheten är dock som minst 200 meter och med
tanke på spridningsmönstret för allergener orsakade av häst så är detta ett acceptabelt
avstånd. Stora delar av bebyggelsen drar också nytta av den avskärmande vegetationen
som sparas inom planområdet.
Den förhärskande vindriktningen är, framförallt sommartid, sydvästlig vilket innebär en
vindriktning från planerad bebyggelse och mot verksamheterna med djurhållning.
Sommartid är också den tid på året då djuren går ute och betar och därmed kommer
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närmare den planerade bebyggelsen. Det är därför positivt att vindriktningen är mer
sydvästlig den tiden på året. Vintertid är vinden dock mer nordlig och borde rikta sig från
verksamheterna och mot bebyggelsen i större omfattning. Vintertid finns också ett
fenomen som kallas inversion7 då molekyler och föroreningar i större utsträckning blir
kvar nära marken en längre tid. Djuren står vintertid inne i stallet respektive ladugården,
vilket bör bidra till att spridningen av allergener blir mindre än den är under sommaren.
När marken är frusen på vintern minskar också allergenerna i luften och hästar har ofta
täcken på sig vilket sannolikt minskar risken för spridning av allergener. På vintern vistas
också människor generellt mindre utomhus vilket ytterligare minskar exponeringsrisken.
Djurhållning i närheten av bostadsbebyggelse kan upplevas som positivt ur ett
rekreationsperspektiv och kan därmed också vara en tillgång. Bostadsområdet är
lokaliserat i ett jordbrukslandskap varför djurhållning bör vara mer acceptabel i nära
anslutning till bostäder än i mer stadsnära miljöer.
Sammantaget bedöms konsekvenserna av planförslaget för människors hälsa vara
obetydliga men med risk för små negativa konsekvenser, specifikt kopplat till förekomst
av allergener och överkänsliga personer. Bedömningen grundar sig på avståndet mellan
planerade bostäder och ligghall/stall, gödselhantering samt hästverksamhet, den
avskärmande vegetationen som sparas inom planområdet och de höjdskillnader som
finns där, den förhärskande vindriktningen från planområdet (framförallt sommartid då
djuren betar) mot verksamheter med djurhållning samt det begränsade antalet djur som
finns inom verksamheterna.

Förslag till åtgärder och fortsatt arbete
I syfte att mildra de eventuella negativa konsekvenserna av närheten till beteshagar för
nötdjur och planerad bebyggelse kan en avskärmande vegetationsridå uppföras i den
norra delen av det planerade bostadsområdet där landskapet är öppet mellan gården och
planområdet samt mellan de båda höjderna med sparad vegetation. På samma sätt kan
avskärmande vegetation uppföras norr om bollplanen i riktning mot hästverksamheten.
Förslaget innebär dock att den rekreativa aspekten av närheten till djurhållning till viss del
förloras, vilket kan vara bra att ha i åtanke. Även landskapsbilden skulle kunna påverkas
negativt av en sådan åtgärd.

7

Det är en metrologisk företeelse som innebär att luften skiktar sig på så vis att varm luft inte kan stiga i
höjdled, vilket gör att luftföroreningar blir kvar nära marken. Inversion uppstår mest när det är kallt och vindstilla,
då marken kyler luften så den blir kallare än högre liggande luft.
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6.4

Geotekniska förutsättningar
Nuläge
Planområdet utgörs generellt av plan och horisontell åkermark. Enligt jordartskartan, figur
5, består jorden inom planområdet av mycket varierande jordartsförhållanden där såväl
glacial lera (gult), postglacial lera (ljusgult), svämsediment ler-silt (lila), morän (blått) och
ytnära berg (rött) förekommer. Det förekommer även moränryggar, blockrika och
storblockiga områden.
Inför planerad exploatering av planområdet har en geoteknisk undersökning genomförts
(Sweco, 2017-06-08). Enligt undersökningspunkterna varierar markytan mellan nivåerna
cirka +6,8 och +8,1. Grundvattnets trycknivå har mätts i tre punkter vid ett tillfälle och då
låg grundvattenytan på 0,5 - 0,9 meters djup under markytan. Lös lera förekommer i
mäktigheter om cirka 6 meter i den norra delen av planområdet. Här kan leran betraktas
som normalkonsoliderad8 för rådande förhållanden. I den södra delen av planområdet
förekommer lös lera i mäktigheter om cirka 7 meter. Även här kan lera betraktas som
normalkonsoliderad för rådande förhållanden.
Planområdet ligger inom lågriskområde för markradon enligt genomförd
markradonutredning (Västerås stad, 1987).
Markföroreningar från tidigare miljöfarliga verksamheter förekommer sannolikt inte inom
planområdet eftersom den tidigare markanvändningen i huvudsak har utgjorts av
jordbruk.

8

Med konsolidering avses volymminskning av jord. När jorden belastas pressas vatten ut
ur jorden. Volymminskning under vattenavgång kallas konsolidering.
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Figur 5. Jordarter inom planområdet. Planområdets ungefärliga gräns är markerad med
grön heldragen linje. Källa: SGU, 2017.

Påverkan och konsekvenser vid nollalternativet
Om ingen utbyggnad görs enligt planförslaget kommer markanvändningen och
markförhållandena att likna dagens situation och det kommer inte att krävas några
särskilda byggnadstekniska lösningar. Inte heller några kompletterande geotekniska
undersökningar kommer att behövas. En utveckling enligt nollalternativet kommer ge
obetydliga konsekvenser avseende de geotekniska förutsättningarna jämfört med
nuläget.

Påverkan och konsekvenser vid planförslaget
I den geotekniska undersökningen (Sweco, 2017-06-08) konstateras att inom samtliga
undersökta delar i planområdet förekommer lös lera i relativt stora mäktigheter. Leran har
bestämts som mycket sättningskänslig, varvid relativt stora sättningar är att förvänta även
vid mindre belastningar. I den norra delen kan en fullständig konsolidering av leran
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förväntas cirka 25–30 år efter belastning och i den södra delen efter cirka 35–40 år efter
belastning.
Eftersom planområdet är relativt plant så föreligger inga problem med områdets
totalstabilitet. Dock har lerans odränerade skjuvhållfasthet bedömts som extremt lös vilket
innebär att restriktioner gällande schakter och uppfyllnader är att förvänta i den fortsatta
projekteringen.
I det fortsatta arbetet ska en geoteknisk kontroll utföras och eventuellt kommer
kompletterande geotekniska undersökningar att krävas. Under förutsättning att de
rekommendationer som följer av dessa avseende grundläggningar av byggnader och
planerad väg bedöms ett genomförande av planförslaget ge risk för små negativa
konsekvenser avseende geotekniska förutsättningar.

Förslag till åtgärder och fortsatt arbete
För att kunna bebygga området utan att negativa effekter ska uppstå bör de
rekommendationer för byggskedet som anges i den geotekniska utredningen följas.
Geotekniska krav och rekommendationer för byggskedet ska inarbetas i
byggbeskrivningen, eller så ska den geotekniska utredningen omarbetas till bygghandling
före byggstart.
Följande rekommendationer anges i den geotekniska utredningen:
•

Byggnader kan förutsättas grundläggas med lägsta golv fribärande ovan
stödpålar.

•

Då viss höjdsättning av marken troligen erfordras i samband med planerade
byggnader bör viss lastkompensering förväntas inom tomtmark.
Lastkompensering utförs med lättare fyllnadsmaterial och har som syfte att få en
mjuk övergång, utan differentialsättningar, mellan stödpålad byggnad och
omgivande mark.

•

Vägens profilplan bör läggas så lågt som möjligt eftersom leran är mycket
sättningsbelägen. Relativt stora sättningar är att förvänta även vid mindre
belastningar.

•

Planeras väg på bank där sättningar förväntas bli oacceptabelt stora, och/eller
där säkerheten mot stabilitetsbrott förväntas bli för låg (vägbank högre än 1,3
meter), ska markförstärkning förväntas.

•

Troligen erfordrar vägen någon form av förstärkning. Eftersom leran är extremt
lös så kan lastkompensering med lättare fyllnadsmaterial leda till att den
torrskorpefasta leran schaktas bort och bärigheten försämras. I detta skede bör
kalkcementförstärkning studeras där bank förväntas.

•

Vid fyllningar ovan ledningar i mark ska lerans sättningsegenskaper beaktas.
Detta för att undvika eventuella skador på ledningarna eller eventuella bakfall
m.m. orsakade på grund av sättningar.
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•

6.5

Alla schaktslänters stabilitet ska kontrolleras innan schaktning påbörjas. Vid
djupare schakter ska temporär stödkonstruktion, exempelvis spont, förväntas.
Spont bedöms krävas vid schaktdjup större än 2,0 meter.

Vatten
Nuläge
Planområdet avvattnas idag via ett dike som ingår i ett markavvattningsföretag (Akt nr 19VÄR-75). Företaget anlades med syftet att torrlägga vattenskadade marker tillhörande
områdena Barkarö by, Gotö, Oxnö, Jotsberga, Alnö. Diket avleder vattnet vidare mot
recipienten Asköbäcken. Den norra delen av planområdet avvattnas i västlig riktning, mot
ett mindre dike strax utanför planområdet. Detta dike ansluter sedan till
markavvattningsföretaget.
Infiltrationsmöjligheterna är begränsade i stora delar av planområdet till följd av att lera är
den dominerande jordarten. Grundvattnets trycknivå mättes i tre punkter vid ett tillfälle
och grundvattenytans djup varierade mellan 0,5 – 0,9 meter under markytan. Den relativt
höga grundvattenytan bör tas i beaktande i det fortsatta planeringsarbetet med
detaljplanen.
Miljökvalitetsnormer för vatten
Recipienten Asköbäcken uppnår inte idag vad som enligt miljökvalitetsnormerna (MKN)
klassas som god kemisk status. Den ekologiska statusen bedöms samtidigt som måttlig.
Miljöproblemen i bäcken utgörs av bland annat övergödning och syrefattiga förhållanden
samt förekomst av miljögifter. Målet är enligt MKN att god ekologisk status ska ha
uppnåtts till år 2027.

Påverkan och konsekvenser vid nollalternativet
Vid nollalternativet kommer området sannolikt att fortsätta bidra med belastning på
recipienten Asköbäcken, främst vad gäller näringsämnen, till följd av den rådande
markanvändningen. Avvattningen kommer samtidigt att fortsätta ske via det
markavvattningsföretag som löper genom området.

Påverkan och konsekvenser vid planförslaget
Sweco har på uppdrag av Aroseken utfört en dagvattenutredning för den aktuella
detaljplanen. Avsnittet som berör konsekvenser av detaljplanen avseende dagvatten
baseras på denna utredning (Sweco, 2018). Utförda beräkningar av flöden indikerar att
fördröjning av dagvatten krävs efter exploatering för att inte överstiga det utflöde från
planområdet som motsvarar naturmark. Det ökade flödet beror i sin tur på en högre andel
hårdgjord yta efter exploatering. Den nya sträckningen av Barkarövägen innebär att det
föreligger risk för att ett instängt område skapas om det inte säkerställs att ytlig avledning
kan ske inom hela planområdet.
Beräkningar av föroreningar visar att inga halter överskrider riktvärdet motsvarande
utsläpp från delområde uppströms recipient efter exploatering. Belastningen av
tungmetaller och olja ökar dock samtidigt som att mängderna av fosfor och kväve
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sannolikt kommer att minska. Dagvatten från vägar och trafikerade ytor har identifierats
som mest förorenande och åtgärder bör därför fokuseras till att rena just detta dagvatten.
För att säkerställa fördröjningskravet och att exploateringen inte leder till en ökad
belastning på Asköbäcken rekommenderar dagvattenutredningen att ett antal olika
åtgärder implementeras. Då vägdagvatten identifierats som den största källan till
föroreningar rekommenderar systemlösningen för dagvattenhantering att ett dike anläggs
längs med den nya sträckningen av Barkarövägen. För att säkerställa att flödet ut ur
planområdet inte överstiger 15 l/s*ha vid nederbörd med en återkomsttid på 20 år
behöver en fördröjningsyta anläggas inom planområdet. Med rätt utformning kan ytan
höja områdets utseende och bidra till ökad biodiversitet. Dagvatten som genereras på
lokalgator bör tas omhand i dräneringsdiken. På framtida större parkeringsytor kan
permeabel beläggning anläggas för att tillåta infiltration av dagvatten och därmed
fastläggning av föroreningar i marken.
Till följd av att Asköbäcken inte uppfyller miljökvalitetsnormerna vad gäller ekologisk eller
kemisk ytvattenstatus är det särskilt viktigt att inte exploateringen bidrar till en ytterligare
försämring av bäckens status.
Om dagvattenutredningens föreslagna systemlösningar genomförs bedöms ett
genomförande av planförslaget kunna ge små positiva konsekvenser avseende
vattenmiljön. Detta eftersom ett genomförande av planförslaget bedöms kunna bidra till
uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för vatten i Asköbäcken, främst p.g.a. en minskad
belastning av näringsämnen.

Förslag till åtgärder och fortsatt arbete
•

Planområdet bör avvattnas på samma sätt som sker i nuläget. Detta innebär
dock en påkoppling till en befintlig markavvattningsanläggning och kräver därför
en omprövning av markavvattningssamfälligheten. Frågeställningar som kräver
hantering är dels vilka som ska vara deltagare i samfälligheten, dels hur
kostnaderna ska fördelas. Ökade kostnader kan exempelvis uppstå på grund av
ett ökat behov av underhåll eller att den nya markanvändningen kräver att dikets
dimensioner ökas.

•

Åtgärder som syftar till att omhänderta dagvatten från trafikerade ytor bör
prioriteras. Detta gäller i synnerhet för den nya sträckningen av Barkarövägen
som kommer ha en högre trafikintensitet än de mindre lokalgatorna.

•

Fastigheter föreslås höjdsättas till en högre nivå än angränsande gata, vilket
medför att dagvatten vid extrem nederbörd kan avledas via gator och grönytor vid
händelse av att dagvattnets maxkapacitet skulle överskridas. Det är viktigt att
ytlig avledning säkerställs genom hela planområdet och att inte instängda
områden skapas. Den trumma som planeras under Barkarövägen vid befintligt
dike bör ges tillräcklig dimension för att klara ett flöde motsvarande ett 500-års
regn. I annat fall riskerar den nya sträckningen av Barkarövägen att bli en barriär.
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6.6

Landskapsbild
Nuläge
En landskapsbildsanalys har genomförts av Västerås stads (Västerås stad, 2017-08-17).
Nedanstående beskrivning och bedömning bygger bl.a. på denna.
Landskapet inom planområdet och i dess närhet består till största delen av ett öppet
jordbrukslandskap med inslag av åkerholmar och skogsdungar. Det finns även betesmark
i direkt anslutning till planområdet. Området är flackt, med några skogsklädda höjder.
Skogsdungen som höjer sig i landskapet i den västra delen av planområdet ramar in
landskapet och skapar rumslighet. Söder om denna finns en åkerholme. Från
skogsdungen löper ett skogsbryn norrut, i princip hela vägen ut till Tidövägen. I den
nordöstra delen av det planerade bostadsområdet finns också en skogsdunge på en
höjd, vilken skärmar av mot den bostadsbebyggelse som byggts i etapp 1. Även i
sydöstra delen finns en skogsdunge som avgränsar landskapet. Skogsdungarna utgör
viktiga element i landskapet. Genom hela planområdet finns åkerdiken som skär genom
landskapet i öst-västlig samt nord-sydlig riktning.
Genom skogsdungen i västra delen samt skogsdungen i östra delen bryts landskapets
siktlinjer av i båda riktningar (Figur 6). Den östra skogsdungen skärmar av siktlinjer mot
den bostadsbebyggelse som är byggd i etapp 1 och är det enda element som höjer sig
över det annars flacka landskapet. Skogsdungarna delar upp rumsligheten i landskapet i
öst-västlig riktning. Skogsdungen i väster tillsammans med skogsbrynet som löper ut mot
Tidövägen är en tydlig gräns mot det öppna slättlandskapet i väster. Dikena som skär
genom planområdet ses först på ett avstånd av några meter och påverkar därför inte
landskapets indelning i rumslighet i särskilt stor utsträckning.
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Figur 6. Skogsdungen och åkerholmen i västra delen av planområdet bryter siktlinjen i
landskapet västerut.
Den befintliga Barkarövägen, Tidövägen, områdets nordöstra del samt motionsspåret i
söder utgör viktiga platser varifrån betydelsefulla utblickar över området kan fås.

Påverkan och konsekvenser vid nollalternativet
I det fall markanvändningen förblir oförändrad, så kommer landskapet att fortsätta brukas
som åkermark. Åkerholmar och diken bibehålls och landskapet förblir öppet. Det blir
därför ingen påverkan på landskapsbilden och konsekvenserna bedöms vara obetydliga.

Påverkan och konsekvenser vid planförslaget
Detaljplanen möjliggör låg bostadsbebyggelse i 1–2 våningar med närliggande
bebyggelses gestaltningsidé och trädgårdsstaden som ideal. Inom planområdet tillåts
generellt småhus i form av friliggande villor, radhus och parhus. I den sydöstra delen av
planområdet tillåts en gruppbostad i en våning.
Planförslaget kommer att påverka landskapsbilden i och med att nya element införs.
Bebyggelse på odlingsmark förändrar strukturen mellan öppet och slutet och
bebyggelsemönstret med gårdar och villor vid skogsbryn förändras väsentligt i och med
att bebyggelse placeras på åkermark. Området kommer att förändras från ett öppet
jordbrukslandskap med stora sammanhängande åkermarker som en del av det större
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slättlandskapet, till ett bostadsområde med en hög täthet på bebyggelsen. En ny väg
inklusive gång- och cykelväg kommer att skära av landskapet mellan Barkaröby och Gotö
från den öppna slätten i väster. Den nya vägen kommer att bidra med en förändring av
landskapsbilden då den förläggs i det öppna jordbrukslandskapet. Genom belysning
kommer den att vara synlig i landskapet nattetid.
Siktlinjer och utblickar förändras och störst påverkan är i närheten av där
bostadsbebyggelse planeras.
Bebyggelsen är samtidigt placerad mellan de skogsdungar och vägar som finns i området
och utbredningen av bebyggelsen begränsas genom skogsdungen i väster. Genom att de
båda skogsdungarna i nordöst och väst bevaras, begränsas bebyggelsen till detta
landskapsrum och påverkan på det större slättlandskapet mildras. Även skogsdungen i
sydöst bevaras till stor del, med undantag för en mindre väg som kommer att gå genom
dungen på dess smalaste del. Skogsdungarna är också viktiga landskapselement i sig
och det är även av den anledningen positivt att de bevaras. Vägen följer linjerna i
landskapet längs med skogsbrynet ut mot Tidövägen, vilket gör att påverkan till viss del
mildras ifrån öster främst.
Utblickarna över området kommer att förändras i grunden, speciellt från Barkarövägen,
områdets nordöstra del samt från motionsspåret i söder.
Bedömningen är att det blir måttliga negativa konsekvenser av planförslaget för
landskapsbilden. Detta grundar sig på att landskapsbilden på ett genomgripande sätt
kommer att förändras från ett jordbrukslandskap till ett landskap med mer stadsmässig
karaktär. Dock mildras påverkan framförallt genom de skogsdungar som bevaras i
området. Från Tidövägen medför planförslaget liten påverkan, utom vid mörker då ny
belysning påverkar landskapsbilden.

Förslag till åtgärder och fortsatt arbete
Det finns potential att mildra konsekvenserna för landskapsbilden t.ex. genom reglering
av den planerade bebyggelsens höjd. Det är av stor vikt att bebyggelsen inte tillåts bli för
hög så att den utmärker sig för mycket i det omkringliggande jordbrukslandskapet.
För att mildra intrycket av den nya vägsträckningen med gång- och cykelväg och dess
belysning skulle träd kunna planteras utmed vägens västra kant så att det bildas en
enkelsidig allé hela vägen ut till Tidövägen. Den nya vägen skulle på så vis synas mindre
i landskapet, speciellt nattetid. Viktigt att tänka på vid plantering är att blanda olika
trädslag så att sårbarheten för trädsjukdomar minskas. Utgångspunkten bör vara att välja
lokalt förekommande trädslag.
Belysningsarmatur längs förlängningen av Barkarövägen kan anpassas för att minska
ljusföroreningar och på sådant sätt minska påverkan på landskapsbilden väster om
planområdet.
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6.7

Markanvändning
Nuläge
Trenden i Sverige överlag är en långsam minskning av arealen åkermark. I Västmanlands
län ses dock inga tydliga trender i brukandet av länets åkermark under tidsperioden
1995–2015.
Arealen åkermark i Västmanlands län uppgick 2015 till 1000 hektar (exklusive betesmark
och slåtteräng). Området tillhör den södra delen av Västmanlands län där det är
övervägande slättlandskap med mycket spannmålsodling. De värdefulla elementen i
detta landskap består främst av åkerholmar, diken och våtmarker m.m. Åkermarken i
Västerås är generellt sett mycket bra ur ett produktionsperspektiv och många marker
består av näringsrika lerjordar med hög produktionskapacitet.
Planområdet består till stor del av jordbruksmark som i dagsläget används för
spannmålsodling, med inslag av åkerholmar, åkerdiken samt vegetationsbeklädda höjder.
I översiktsplanen pekas Barkarö ut som en serviceort på landsbygden. Serviceorter kan
enligt översiktsplanen kompletteras med blandad bebyggelse i syfte att kunna bibehålla
samt utveckla den kommunala och kommersiella service som finns.

Påverkan och konsekvenser vid nollalternativet
I det fall markanvändningen förblir oförändrad så kommer jordbruksmarken fortsätta att
brukas, åkerholmen kommer att finnas kvar och dikena förblir öppna diken i
jordbruksmark. Markanvändningen kommer därmed inte att påverkas och
konsekvenserna bedöms vara obetydliga.

Påverkan och konsekvenser vid planförslaget
Genom den planerade bebyggelsen och de vägar som ska anläggas inom området
kommer markanvändningen att förändras. Cirka 12 hektar produktiv jordbruksmark tas ur
produktion och överförs till annan markanvändning. Ett sådant ianspråktagande måste
anses som irreversibelt eftersom det skulle vara svårt eller omöjligt att åter använda
marken för jordbruksproduktion. Detta ligger heller inte i linje med en god hushållning av
mark- och naturresurser. Det är angeläget att hushålla med de resurser som finns, inte
minst i en framtid där en lokal livsmedelsproduktion kan få en större betydelse och är
något som skapar en resiliens mot framtida förändringar.
Andelen åkermark som tas i anspråk är dock en relativt liten andel av den totala
åkermarksarealen i Västmanlands län och minskar inte möjligheten till en lokal
jordbruksproduktion nämnvärt. Det är också positivt att bebyggelsen sker samlat samt i
anslutning till närmaste serviceort Barkarö. Dock måste kumulativa effekter av ett
ianspråktagande av produktiv åkermark tas i beaktande och det är viktigt att ta ett
helhetsgrepp kring detta ur ett lokalt/kommunalt- samt ett länsperspektiv.
Åkerdiken och vegetationsbeklädda höjder kommer att bevaras inom planområdet.
Åkerdikena kommer dock delvis att få en annan karaktär (öppet dagvattendike) samt
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kommer att kulverteras kortare sträckor där vägar måste passera. Vissa värdefulla
landskapselement kommer därmed att bevaras inom planområdet men får delvis en
annan funktion framgent. Åkerholmen kommer dock att försvinna. Träd och växter på de
vegetationsbeklädda höjderna kan bevaras men dikenas funktion i form av skydd och
ledlinjer i landskapet försvinner eller förändras.
Bedömningen är sammantaget att det blir måttliga negativa konsekvenser av
planförslaget för markanvändningen. Detta grundar sig på att markanvändningen
genomgripande förändras, på ett sätt som är irreversibelt. Dock är det en relativt
begränsad yta som tas i anspråk.

Förslag till åtgärder och fortsatt arbete
Den övre näringsrika mulljorden/matjorden bör återanvändas där det är lämpligt. Detta
bör i första hand ske i nära anslutning till planområdet.
En analys av andelen produktiv åkermark inom kommunen relaterat till antal invånare kan
göras för att få en tydligare bild av hur mycket åkermark som behövs för att kunna
försörja lokalbefolkningen med livsmedel och därmed upprätthålla en resiliens mot
framtida förändringar.

6.8

Naturmiljö
Nuläge
Planområdet ligger i ett jordbrukslandskap där området norr om Barkarö är småbrutet och
varierande med åkerholmar, små höjdpartier samt betesmarker och området väster och
sydväst om planområdet har mer karaktären av ett stort och öppet slättlandskap. Stora
delar av planområdet består av åkermark, men med inslag av skogsdungar, diken och en
åkerholme.
I den nordöstra delen av det planerade bostadsområdet mot Gotö gård finns en
betesmark som används för nötboskap och som ingår i ängs- och
betesmarksinventeringen. Här finns arter såsom bockrot, brudbröd, gullviva, hundkäx,
prästkrage och rödkämpar och en stor del av betesmarken utgörs av trädklädd
betesmark. Betesmarken är överlag välhävdad och har lång kontinuitet samt ingen eller
liten påverkan från produktionshöjande åtgärder såsom gödsling. En blandning av
trädslag förekommer med ask, asp, björk, en, tall, gran och rönn. Den allra nordligaste
delen av planområdet ingår också i ett område som omfattas av program för bevarande
av odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden (1991) och bedöms som helhet ha ett
mycket högt bevarandevärde för natur- och kulturmiljön. Området beskrivs som en
hagmark med rik indikatorflora med lång kontinuitet av beteshävd. Här finns även ett
välhävdat skogsbete med en fin grässvål. I området har finns också fossila åkrar och
odlingsrösen. Naturmiljövärdet bedöms vara av klass I (högsta bevarandevärde).
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Figur 7. Naturintressen i och kring detaljplaneområdet. Planområdets ungefärliga gräns är
markerad med blå heldragen linje.
Genom åkermarken där bebyggelse planeras löper två diken, ett i nordöstlig-sydvästlig
riktning rakt igenom planområdet (Figur 8) och ett i sydöstlig-nordvästlig riktning norr om
det andra diket. Två diken går även i norra delen av planområdet – ett i nord-sydlig
riktning och ett i nordöstlig-sydvästlig riktning. Öppna diken i jordbruksmark omfattas av
det generella biotopskyddet i 7 kapitlet i miljöbalken (1998:1252). Inom ett
biotopskyddsområde får en verksamhet eller åtgärd inte utföras som kan skada
naturmiljön. Om naturmiljön riskerar att skadas, ska dispens sökas hos Länsstyrelsen.
Diket som går i nordöstlig-sydvästlig riktning samt diket i nord-sydlig riktning, omfattas
även av strandskydd enligt 7 kapitlet miljöbalken. Strandskyddet gäller inom 25 meter på
båda sidor om diket, räknat från dikets övre kant. Inom ett strandskyddsområde är det
bl.a. förbjudet att uppföra nya byggnader eller vidta åtgärder som väsentligt förändrar
livsvillkoren för djur- eller växtarter. Kommer t.ex. bostäder att byggas inom ett avstånd av
25 meter från detta dike ska kommunen ansöka om upphävande av strandskyddet hos
Länsstyrelsen (7 kap. 18 § miljöbalken). Om delar av diket behöver kulverteras och
trummor ska läggas ner där vägar ska passera, ska en ansökan om dispens från
biotopskyddet göras till Länsstyrelsen. En anmälan om vattenverksamhet eller ansökan
om tillstånd till vattenverksamhet (beroende på vattenföringen i diket) ska i det fallet
också göras till miljödomstolen (tillstånd) eller till Länsstyrelsen (anmälan).
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Figur 8. Åkerdike som löper genom planområdet i östlig-sydvästlig riktning. I övre högra
hörnet syns även delar av den skogsdunge i nordöstra delen av det planerade
bostadsområdet som ingår i ängs- och betesmarksinventeringen.
I den västra delen av planområdet, strax söder om skogsdungen, finns en åkerholme
(Figur 9). Ett platsbesök har gjorts av Västerås stads stadsekolog och en detaljerad
inventering är planerad att utföras i senare skede i samarbete med Länsstyrelsen. Utifrån
foton växer där bärande/blommande buskar i brynet, förmodligen slån men även andra
buskar kan finnas. Det finns även en del lövträd på åkerholmen, men utifrån de foton som
finns går det inte att bedöma exakt vilka trädslag det är. Vanligt förekommande trädslag i
dessa naturmiljöer är t.ex. björk, ask och sälg. Åkerholmen, som är ganska liten till ytan,
bedöms ha vissa naturvärden då den t.ex. kan vara värdefull för fåglar genom tillgång på
föda. Åkerholmar omfattas, liksom öppna diken, av det generella biotopskyddet i 7
kapitlet i miljöbalken. Om bebyggelsen eller den nya sträckningen av Barkarövägen
kommer i konflikt med åkerholmen och således biotopskyddsområdet, ska dispens från
biotopskyddet sökas hos länsstyrelsen.
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Figur 9. I mitten av bilden syns den åkerholme som ligger i västra delen av planområdet.
I närområdet förekommer fåglar såsom gulsparv och buskskvätta, men troligen även
andra fåglar som är kopplade till jordbrukslandskapet. Enligt kommunen torkar diket ut
tidigt på säsongen och stadsekologen gör därför bedömningen att det är låg sannolikhet
för att diket fungerar som lekplats för groddjur. Diket kan däremot fungera som ledlinje i
landskapet för både groddjur och kräldjur. Utter har observerats i dikena som går genom
planområdet. Vilda fåglar och grod- och kräldjur är skyddade av Artskyddsförordningen
(2007:845). För fåglar och de grod- eller kräldjur som är skyddade enligt 4 §
artskyddsförordningen innebär det bl.a. att det är förbjudet att störa arterna under
parnings- och uppfödningsperioden eller skada/förstöra deras fortplantingsområden. Om
åkerholmen tas bort under häckningsperioden och det finns fåglar som nyttjar
åkerholmen som häckningsplats eller om en trumma läggs ner i ett dike där det pågår
grodlek/finns rom, kan dispens från Artskyddsförordningen komma att krävas. Dispens
från Artskyddsförordningen söks hos Länsstyrelsen.
Vid omprövning av markavvattningsföretaget behöver inte en ansökan om dispens från
biotopskyddet göras, det är enbart vid förändringar i själva diket t.ex. kulvertering som
dispens från biotopskyddet behövs. Att förändra markanvändningen runt omkring kräver
heller ingen dispens från biotopskyddet.

Påverkan och konsekvenser vid nollalternativet
I det fall markanvändningen förblir oförändrad så kommer jordbruksmarken fortsätta att
brukas, åkerholmen kommer att finnas kvar och diket kommer att förbli ett öppet dike i
jordbruksmark. De biotopskyddade objekten, med de naturvärden och ekologiska
funktioner som är knutna till dessa, kommer även fortsättningsvis att vara kvar inom
området och naturmiljön förändras och påverkas därför inte. Konsekvenserna bedöms
vara obetydliga.
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Påverkan och konsekvenser vid planförslaget
Genom planförslaget bevaras den skogsdunge, i den nordöstra delen, som ingår i ängsoch betesmarksinventeringen. Skogsdungen kan fortsättningsvis användas som
betesmark och de naturvärden som finns inom detta objekt kan på så vis bibehållas.
Även skogsdungen i den västra delen bevaras.
De öppna dikena i åkermarken bibehålls även fortsättningsvis i huvudsak som öppna
diken men kommer att behöva kulverteras där vägar ska passera över. Den ekologiska
funktionen av de öppna dikena förändras till viss del genom att de inte längre kommer
vara en del av det öppna jordbrukslandskapet utan istället kommer att omgärdas av
bostadsbebyggelse. De kommer därmed att förlora sin funktion som reträttplats för djur
som uppehåller sig i jordbrukslandskapet och det är sannolikt att fåglar som tidigare
använt dikeskanterna som häckningsplats, väljer att inte göra det när bebyggelsen
kommer så nära inpå. Däremot kommer säkerligen grod- och kräldjur att kunna använda
dikena för lek och för att lägga rom i vattnet. Även om dikena inte utgör lämpliga habitat
för utter föreslås i planbeskrivningen att vägtrumman under nya Barkarövägen får en hylla
över vattennivån alternativt att en extra mindre kulvert anläggs vid sidan av vägtrumman
som uttrar kan använda för passage. Vidare föreslås i planbeskrivningen att så kallade
fångstarmar sätts ut invid de vägavsnitt där trummor anläggs i det öppna diket. Detta för
att minska risken för påverkan på groddjursindivider som potentiellt använder de
biotopskyddade dikena som ledlinjer i landskapet.
Marken i direkt anslutning till diket i nordöstlig-sydvästlig är i detaljplanens plankarta
markerad som bebyggelsefri zon, vilket ger möjlighet för allmänheten att röra sig längs
diket och ökar möjligheten att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv i och intill diket.
Åkerholmen kommer att behöva tas bort i samband med anläggandet av bebyggelse och
den nya Barkarövägen. Detta innebär att de naturvärden som finns på åkerholmen samt
holmens ekologiska spridningsfunktion och funktion som reträttplats för djur kommer att
gå förlorad. Dock finns skogsdungen strax norr om åkerholmen fortfarande kvar där det
också finns brynmiljöer och bärande/blommande buskar. Konsekvenserna för de
ekologiska spridningssamband som åkerholmen bidragit till samt funktionen som
reträttplats för djur kan ändå upprätthållas i landskapet genom de miljöer som finns i
närheten, framförallt med den skogsdunge som blir kvar strax norr om åkerholmen.
Vidare bedöms de kompensationsåtgärder som föreslås medföra att konsekvenserna
mildras.
Bedömningen är att det blir små negativa konsekvenser av planförslaget för naturmiljön.
Detta grundar sig på att det främst är åkermark samt en mindre åkerholme med vissa
naturvärden som tas i anspråk, att endast kortare sträckor av de öppna dikena
kulverteras och att de till största delen bibehålls öppna. Därtill bedöms de åtgärder som
föreslås i planförslaget medföra att eventuella negativa konsekvenser mildras.
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Förslag till åtgärder och fortsatt arbete
Om möjligt bör arbetsområdet för anläggandet av vägen placeras så att inte åkerholmen
tas i anspråk, speciellt i det fall anläggandet av själva vägkroppen inte kommer att
komma i konflikt med åkerholmen.
Om åkerholmen behöver tas bort i samband med anläggandet av vägen bör detta
undvikas under fåglars häckningsperiod (april-augusti). Om detta inte är möjligt kan
eventuellt en dispens från Artskyddsförordningen krävas.
Kompensation för de naturvärden som försvinner på åkerholmen kan ske inom
planområdet. Kompensationen kan bestå i att plantera bärande/blommande buskar i
anslutning till planområdets yttre gräns gentemot det öppna jordbrukslandskapet i sydväst
alternativt mellan de alléträd som eventuellt planteras utmed vägen (se under
Landskapsbild och Förslag till åtgärder). Åtgärderna skulle i första hand gynna fåglar och
insekter. För att kompensera för de träd som tas ner kan nya träd planteras inom
planområdet.
För att minska risken för påverkan på groddjur som potentiellt använder de
biotopskyddade dikena som ledlinjer i landskapet bör trummornas storlek och höjdläge
anpassas så att groddjur kan passera genom dem även vid högvatten (t.ex. genom att
följa Trafikverkets rekommendationer för utformning).

6.9

Kulturmiljö
Nuläge
Planområdet ligger i ett område med en lång jordbrukshistoria. Skogsdungarna (den
nordvästra och den nordöstra) och området norr om planområdet är upptaget i
länsstyrelsens bevarandeprogram för odlingslandskapet. Bevarandevärdena i området
utgörs av hagmark, vilken hyser en rik indikatorflora som visar på lång kontinuitet av
beteshävd. Här finns också ett välhävdat skogsbete med en fin grässvål. I området finns
även fossila åkrar och odlingsrösen.
Det finns inga identifierade forn- eller kulturlämningar inom planområdet. Däremot finns
misstankar om att ännu oidentifierade boplatslämningar kan finnas någonstans inom eller
i närheten av planområdet. Bland annat ger ett gravfält vid Gotö (RAÄ-nummer VästeråsBarkarö 64:1) nordost om planområdet upphov till misstankar om ännu oidentifierade
lämningar främst i skogsdungen i det planerade bostadsområdets nordöstra del. I denna
skogsdunge finns idag två identifierade bevakningsobjekt (RAÄ-nummer VästeråsBarkarö 35:1 och 35:2) bestående av stenhöjda ytor.
I planområdets nordvästra del, mot den västra skogsdungen, finns en övrig kulturhistorisk
lämning (RAÄ-nummer Västerås-Barkarö 45:1). Lämningen utgörs av fossil åkermark
cirka 160*30 meter (N-S) med tegar avgränsade av gamla sänkor.
I sydost gränsar planområdet mot ytterligare en övrig kulturhistorisk lämning (RAÄ-objekt
Västerås-Barkarö 68:1). Lämningen utgörs av två sammanförda objekt bestående av
husgrunder.
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Påverkan och konsekvenser vid nollalternativet
En utveckling enligt nollalternativet innebär att den framtida markanvändningen i stort sätt
kommer att likna den nuvarande markanvändningen. De kulturvärden som finns inom och
i anslutning till planområdet kommer inte att påverkas och konsekvenserna bedöms som
obetydliga.

Påverkan och konsekvenser vid planförslaget
Idag finns inga identifierade fornlämningar som kommer att påverkas av den planerade
exploateringen.
Kulturlandskapet i stort kommer att förändras men bebyggelsen kommer på ett naturligt
sätt att ansluta till de nybyggda områdena vid etapp 1 och vid Nicksborg.
Under förutsättning att de nu kända kulturvärdena inom och i anslutning till planområdet
skyddas och bevaras vid den planerade exploateringen bedöms ett genomförande av
planförslaget ge obetydliga konsekvenser på kulturvärdena.

Förslag till åtgärder och fortsatt arbete
Forn- och kulturlämningar som ligger i närheten av planområdet där arbeten avses
utföras ska vara utmärkta med fornlämningsband eller motsvarande för att undvika
påkörningsskador och liknande.
Om tidigare ej registrerade fornlämningar påträffas under arbetet ska arbetet avbrytas
och anmälas till länsstyrelsen.
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7

Samlad bedömning - Miljökonsekvenser
Miljökonsekvensbeskrivningen har genomförts för att analysera och bedöma
konsekvenser på människors hälsa och miljön som kan uppstå vid ett genomförande av
planförslaget. Den sammanfattande bedömningen är att de flesta identifierade
konsekvenserna är små, förutom för landskapsbilden samt markanvändningen då de
bedöms som måttliga.
ASPEKT

MOTIVERING

BEDÖMNING

Luft och klimat

Utsläppen av växthusgaser
kommer sannolikt att öka genom
fler biltransporter till och från
planområdet, dels p.g.a. ett ökat
antal boende och dels p.g.a.
planområdets avstånd till
centrala Västerås. Utsläppen
kan på sikt dämpas genom
uppförande av ett
fjärrvärmeförsörjt
lågenergibostadsområde,
satsningar på kollektivtrafik och
utbyggnad av gång- och
cykelvägar.
Miljökvalitetsnormerna för luft
bedöms kunna innehållas.

Små negativa
konsekvenser

Trafik- och flygbuller

Enligt genomförda utredningar
kommer bostäder att kunna
uppföras utan att riktvärdena för
trafikbuller överskrids. Hänsyn
måste tas utifrån den nya vägen
gällande avstånd mellan ny
bebyggelse och väg samt
placering av nya uteplatser.
Riktvärdet på uteplats kommer
att kunna innehållas för befintliga
bostäder. Riktvärdena för
skolgården kommer att kunna
innehållas på hela skolgården
om bullerskyddsskärmar sätts
upp mot den nya vägen.
Rekommendationerna avseende
buller från Johannisbergs
flygplats kommer inte att
överskridas för årsmedeldygn.

Små negativa
konsekvenser

repo001.docx 2015-10-05

41(59)
RAPPORT
2018-04-17
GOTÖ ETAPP 2 OCH DEL AV BARKARÖVÄGEN, VÄSTERÅS

BJ p:\1186\1186685_utredningar_gotö_etapp_2\000\19 original\mkb gotö etapp 2 levererad 180417.docx

Hälsa

Avståndet mellan djurhållningen
och bebyggelsen, den
vegetation som sparas,
höjdskillnader, den förhärskande
vindriktningen och det
begränsade antalet djur gör att
konsekvenserna blir obetydliga
till små.

Risk för små negativa
konsekvenser

Geotekniska
förutsättningar

Leran är sättningsbenägen och
dess odränerade skjuvhållfasthet
är extremt lös. Restriktioner
gällande schakter och
uppfyllnader är att förvänta i den
fortsatta projekteringen.
Särskilda byggnadstekniska
lösningar kommer att krävas.

Risk för små negativa
konsekvenser

Vatten

Föreslagen exploatering medför
en ökad andel hårdgjord yta.
Fördröjning av dagvatten krävs
för att inte överstiga det utflöde
från planområdet som motsvarar
naturmark. Dagvatten från vägar
och trafikerade ytor har
identifierats som mest
förorenade och åtgärder bör
därför fokuseras till att rena detta
vatten. Systemlösningar kommer
att krävas för att säkerställa
fördröjningskravet och att
exploateringen inte leder till en
ökad belastning på Asköbäcken.

Små positiva
konsekvenser

Landskapsbild

Landskapet förändras från ett
öppet jordbrukslandskap till ett
tätbebyggt villaområde.

Måttligt negativa
konsekvenser

Markanvändning

Markanvändningen förändras på
ett irreversibelt sätt.

Måttligt negativa
konsekvenser

Naturmiljö

Främst brukad åkermark som
berörs, en åkerholme med vissa
naturvärden tas i anspråk och
två diken kulverteras på några
kortare sträckor.

Små negativa
konsekvenser
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Idag finns inga identifierade
fornlämningar inom planområdet
som kommer att påverkas av
exploateringen.

Kulturmiljö

8

Obetydliga
konsekvenser

Sociala konsekvenser
I detta kapitel beskrivs och bedöms de sociala konsekvenser som en utveckling enligt
nollalternativet respektive planförslaget medför.
Kapitlet inleds med en generell nulägesbeskrivning följt av en beskrivning av nollalternativ
respektive planförslaget utifrån ett socialt perspektiv.
Därefter redovisas de olika sociala konsekvenserna separat i ett eget avsnitt. Respektive
avsnitt avslutas med förslag till åtgärder och fortsatt arbete som kan stärka positiva eller
minska negativa konsekvenser av planförslaget.

8.1

Nulägesbeskrivning
Barkarö är en serviceort inom Västerås kommun som ligger en mil sydväst om centrala
Västerås. Vid senaste räkningen, slutet på 2015, bodde 1 404 personer i Barkarö9. Av
dessa var 701 kvinnor och 703 män. Könsfördelningen i Barkarö är således oerhört jämn.
Barkarö är ett bostadsområde där majoriteten av befolkningen är i arbetsför ålder, mellan
20 och 64 år, se Tabell 8 nedan.
Tabell 8. Tabellen visar åldersfördelningen i Barkarö.
0 – 19 år
20 – 64 år
38 %

65 - år

49 %

13 %

Planområdet ligger nordost om centrala Barkarö och utgörs idag av oexploaterad
åkermark. Planområdet ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse.
I Barkarö finns förskola, grundskola och fritidshem, samt gruppbostad. Här finns tre
lekparker och en fotbollsplan. I den västra delen av Barkarö, vid Brännberget, finns ett
motionsspår. I Barkarö finns även Ruagatans gruppbostad. Barkarö har idag främst
funktionen av ett bostadsområde, där serviceutbudet och verksamheterna är få. I Barkarö
är 95 procent av bostäderna småhus och 5 procent flerbostadshus 10. Barkarö är ett
populärt bostadsområde i Västerås där bostadspriserna är höga. I Figur 10 nedan visas
en karta över Barkarö och planområdet.

9

Statistiska centralbyrån. Tätorter; arealer, befolkning. http://www.scb.se/mi0810
Statistiska centralbyrån. Bostadshus efter typ, antal och andelar per tätort. http://www.scb.se/mi0810

10
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Från centrala Västerås nås Barkarö genom Johannisbergsvägen och sedan vidare med
Barkarövägen. Kommunikationerna till Barkarö är goda. Till Barkarö går busslinje 22. Det
finns även gång- och cykelbana till Barkarö.

8.2

Nollalternativ
Nollalternativet innebär att det inte upprättas en ny detaljplan för det aktuella området.
Nollalternativet innebär därmed att en utökning av bostäder, förskola och gruppbostad i
området inte sker och att den befintliga åkermarken bibehålls. Nollalternativet innebär
även att en förlängning av Barkarövägen med tillhörande gång- och cykelbana, inte
byggs.

8.3

Planförslag
Detaljplanen möjliggör produktion av cirka 105 bostäder. På illustrationskartan visas en
möjlig byggnation av 22 villor, 67 gruppbyggda villor samt 16 lägenheter fördelat på sex
huskroppar, se Figur 10 nedan. Inom planområdet planeras för en förskola, två lekplatser
och en mindre bollplan. I områdets sydöstra del planeras för en gruppbostad. Mycket av
den befintliga naturen som finns inom planområdet avses att behållas. Bland annat
bibehålls en större skogbeklädd kulle i det planerade bostadsområdets nordöstra del,
samt en skogsdunge i områdets östra del.
Planförslaget innebär att Barkarövägen förlängs och kopplas samman med Tidövägen i
norr och att en belyst gång- och cykelbana byggs ut längs med förlängningen av
Barkarövägen. Genomförande av planförslaget innebär att befolkningen i Barkarö ökar,
vilket kan ge bättre förutsättningar till förbättrad kollektivtrafikservice i form av exempelvis
ökad turtäthet.

Figur 10. Figuren visar illustration över det planerade bostadsområdet. Källa: Elghammar
AB, 2018-03-19.
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Planförslagets sammankoppling med Barkarö och övriga Västerås görs tydligt i Figur 11
respektive Figur 12 nedan.

Figur 11. Kartan visar Barkarö med dess funktioner. Planområdets ungefärliga gräns är
markerad med grön heldragen linje.
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Figur 12. Kartan visar relationen mellan Barkarö och Västerås med viktiga målpunkter
markerade.
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8.4

Tillgänglighet
Inom social hållbarhet kretsar tillgänglighet främst kring att se till alla människors behov
och rörelsemönster. Det handlar således om att skapa förutsättningar för människor att
mötas, röra sig och att kunna tillgodose sina behov på ett kvalitativt sätt. Här bedöms
följande aspekter vara av betydelse för social hållbarhet gällande tillgänglighet:
▪

Närhet och möjlighet att självständigt nå olika former av samhällsservice

▪

Möjlighet för barn och ungdomar att nå skola till fots eller med cykel

▪

Ett trafiksäkert- och miljömässigt hållbart transportsystem där gång- och cykel är
prioriterade framför bilen

▪

Tillgång till kollektivtrafik inom 500 meter från bostad eller arbetsplats. Minimering
av barriäreffekter – fysiska eller mentala

▪

Tillgänglighet till grönområden inom eller i direkt anslutning till planområdet

Nuläge
I Barkarö är verksamheterna få. Området har ingen dagligvaruhandel eller annan typ av
samhällsservice så som frisör, apotek eller liknande. Dock finns förskola, grundskola,
fritids och gruppbostad. I området finns även möjligheter för utomhusvistelse och lek.
Barkarö är således ett område där de som bor där måste förlita sig till närheten till
Västerås för att inhandla mat och nöjesliv. Då Barkarö ligger i utkanten av Västerås är
bilen det vanligaste val av transportmedel.
Till viktiga målpunkter i Västerås tar det cirka:
Bil

Kollektivtrafik + gång

Cykel

Centrallasarettet

15 min

35 min

38 min

Högskolan

13 min

35 min

35 min

Centrum

12 min

25 min

31 min

Centralstationen

11 min

20 min

31 min

Barkarövägen leder in till Barkarö från den större Johannisbergsvägen. Vägen är viktig
och är den väg som främst används för kommunikationer till Västerås med såväl bil,
kollektivtrafik och cykel. Längs med Barkarövägen finns en gång- och cykelbana. Denna
slutar idag vid Gotövägen. I Barkarö är de olika delarna väl sammankopplade genom
gång- och cykelbana.
I Barkarö finns flera fotbollsplaner av olika storlek på samma plats, samt flera lekparker
utspridda i området. I mitten av området finns även en asfalterad tennisbana. Då Barkarö
återfinns i utkanten av Västerås är närheten till grönområden i form av skog och mark
hög. Utöver den orörda naturmiljön omkring Barkarö finns även ett motionsspår, samt
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flera inslag av skogsdungar och gröna ytor. I närheten av Barkarö finns även golfbana,
kyrka, bygdegård och Mälaren.

Påverkan och konsekvenser vid nollalternativet
Om planförslaget inte antas kommer de tilltänka bostäderna i den norra delen av Barkarö
inte att byggas. Då Barkarö är ett område med hög andel bilinnehav innebär
nollalternativet att en förväntad ökning av biltrafiken inte sker. Nollalternativet innebär
även att Barkarövägen, med tillhörande gång- och cykelbana, inte förlängs och
sammankopplas med Tidövägen. Detta innebär att kommunikationerna mellan
Örtagården och Barkarö inte förstärks.

Påverkan och konsekvenser vid planförslaget
Planförslaget innebär att ett helt nytt område med cirka 105 nya bostäder byggs. I det nya
området planeras för att bilens många gånger självklara roll, inte ska vara så självklar.
Detta sker bland annat då det inom området planeras för tre stationer med miljöbod och
postlådor. Detta till skillnad från de bostadsområden där sophantering och postlådor finns
i direkt anknytning till den egna fastigheten. Området har två infarter där två utav de tre
stationerna med miljöbod och postlådor planeras att byggas i direkt anslutning. Den tredje
stationen planeras att byggas i bostadsområdets västra del.
Inom planområdet planeras för en ny belyst gång- och cykelbana som knyter samman
Barkarövägen med Tidövägen. Gång- och cykelbanan är en förlängning av redan befintlig
gång- och cykelbana som kommer från Barkarö. Den nya gång- och cykelbanan
förväntas stärka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, exempelvis barn och unga på
väg till och från skolan. Den nya gång- och cykelbanan planeras att dras in i planområdet
vid tre olika punkter; 1) strax väster om gruppbostaden, 2) i det planerade
bostadsområdets västra del, samt 3) i områdets nordvästra del. De nya gång- och
cykelbanorna sammankopplats med väg inom planområdet. Det är idag inte bestämt om
trottoar kommer att finnas inne o bostadsområdet. Gång- och cykelbanan antas ha en
positiv inverkan för ökad vardagsmotion.
Förlängningen av Barkarövägen möjliggör att busslinje 22, som idag vänder i Barkarö,
kan ha en sträckning upp till Tidövägen. Enligt planförslaget finns därför en busshållplats
på vardera sida av Barkarövägen markerade i planområdets sydöstra del. Dessa nås
genom gångvägar i båda körriktningar. Idag är den närmaste busshållplatsen från
planområdet, den vid Barkarö bygata. Avståndet är ungefärligen 500 meter. Genom
planförslaget blir således avståndet till närmaste busshållplats kortare, för såväl boende
inom planområdet och boende öster om Gotövägen.
I planförslagets östra del planeras för en förskola. Den ligger i direkt anknytning till en
skogsdunge med möjlighet till flera utflykter för förskolebarnen. Vidare är förskolan
placerad längs med Barkarövägen i närhet till planerade busshållplatser.
Runt om stora delar av planområdet finns idag åkermark och flera skogspartier och
skogsdungar där möjligheten till sporadisk utomhusvistelse är möjlig.
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Om planförslaget genomförs förväntas stora positiva konsekvenser avseende
tillgänglighet. Vardagslivet i det nya bostadsområdet förväntas ha hög tillgänglighet där
olika målpunkter kan nås på ett säkert och miljömässigt hållbart sätt. Visserligen är det
sannolikt att majoriteten, om inte samtliga, hushåll i det nya bostadsområdet kommer äga
minst en bil, men planeringen inom planområdet uppmuntrar inte till bilkörning utan till
mer hållbara alternativ som gång, cykel och buss. Att bruka bilen som färdmedel anses
istället främst vara kopplat till Barkarös geografiska läge i utkanten av Västerås.

Förslag till åtgärder och fortsatt arbete
Gällande tillgänglighet och trafiksäkerhet är det viktigt att busshållplatserna kan nås på ett
säkert sätt. I planförslaget planeras att ett övergångsställe lokaliseras i närheten av
busshållplatsen. Vid projektering måste det säkerställas hur passagerna kan göras säkra,
inte minst då busshållplatserna är tänkta att placeras i direkt anknytning till den blivande
korsningen Gotövägen/Barkarövägen.

8.5

Trygghet
Trygghet kretsar kring möjligheten för boende och besökare att kunna vistas och röra sig i
området utan upplevelsen av fara eller obehag, eller att utsättas för faktiska risker.
Trygghet är subjektivt och starkt sammankopplat med individens känslor och upplevelser.
Dock finns några generella aspekter kring trygghet, bland annat; ryktet området har, dess
fysiska utformning samt kontakten området har med närliggande miljöer. Faktorer som
ofta påverkar känslan av trygghet är exempelvis; belysning, träd, buskar, klotter samt
närvaron av andra människor. Här bedöms följande aspekter vara av betydelse för social
hållbarhet gällande trygghet:
•

Överblickbarhet i den byggda miljön för fotgängare

•

Orienterbarhet inom området som helhet

•

Tillgänglighet som faktor för trygghet

•

Överblickbara och upplysta målpunkter

Nuläge
Barkarö är ett bostadsområde med få verksamheter eller andra målpunkter. De
mötesplatser som finns i området är bland annat de lekparker och bollplaner som främst
barn och ungdomar nyttjar. Bostadsområdet är isolerat från resten av Västerås då det
ligger i stadens utkant med låga nivåer av genomfartstrafik. Detta gör att få besökare rör
sig i Barkarö. Som bostadsområde är Barkarö främst befolkat under eftermiddag och
kväll/natt när de som bor i Barkarö är hemma.
Barkarö är ett populärt bostadsområde och många småbarnsfamiljer bor där. Majoriteten
av bostäderna i Barkarö är villor, radhus och parhus. Inom området finns mycket gångoch cykelväg och de flesta gator har trottoar. På flera av bilvägarna i området finns
hastighetsdämpande åtgärder, bland annat på Gotövägen utanför Barkarö skola.

Påverkan och konsekvenser vid nollalternativet
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Nollalternativet innebär för detta planförslag att Barkarö inte erhåller fler mötesplatser i
form av lekplatser som främst barn och unga nyttjar. Nollalternativet innebär även att den
gruppbostad som planeras i planförslaget inte byggs.

Påverkan och konsekvenser vid planförslaget
Planförslaget innebär att Barkarö expanderar med cirka 105 bostäder, en förskola och en
gruppbostad. Majoriteten av bostäderna i planförslaget är av samma typ, villa och
gruppbyggda villor som de redan existerande i området. Planförslaget ger utrymme för
bostadsknutna verksamheter, så som förskolor, föreningslokaler, samt icke störande
verksamheter, exempelvis mindre kontor, frisör och liknande. Inget av detta finns
specificerat på illustrationen, se Figur 10 ovan.
Då Barkarö är ett bostadsområde med högt bilägande, antas även de tillkommande
hushållen i planförslaget ha högt bilägande.
Vidare innebär planförslaget att Barkarövägen, med tillhörande gång- och cykelväg,
förlängs och sammankopplas med Tidövägen. Gång- och cykelvägen ska vara belyst,
vilket anses positivt för tryggheten i området.
Om planförslaget genomförs förväntas måttligt positiva konsekvenser gällande trygghet.
Det som framförallt har en positiv inverkan är den belysa gång- och cykelvägen längs
med Barkarövägen upp mot Tidövägen. Det som anses vara mindre positivt i
planförslaget är dess homogena funktion där endast förskola och bostäder finns
representerade. Dock är det viktigt att eventuella verksamheter inom området fyller en
funktion och ett behov. I annat fall finns risken att de inte nyttjas och kan tvärtom verka
otrygga.

Förslag till åtgärder och fortsatt arbete
Barkarö är ett populärt område för barnfamiljer och detta planförslag följer samma linje att
locka barnfamiljer genom områdets och bebyggelsens utformning. Detta innebär i sin tur
ett ökat behov av bland annat förskoleplatser i området. Förskolan planeras inrymma fyra
avdelningar. och behovet för det nya bostadsområdet förväntas tillgodoses. Fyra
avdelningar är mycket med tanke på antalet hushåll i det nya bostadsområdet. Med tanke
på dagens brist på just förskoleplatser i Västerås finns goda förhoppningar att förskolan
får ett bredare positivt genomslag, framförallt för de västra delarna av Västerås.

8.6

Mångfald och integration
Mångfald är ett begrepp som bland annat avser att förklara olika kulturformer och
meningsinriktningar inom ett samhälle. Mångfald handlar också om att blanda funktioner
inom ett område. Områden med blandade funktioner upplevs många gånger som trygga
eftersom människor rör sig i området under olika tider på dygnet.
Integration avser att förklara hur flera olika delar skapar en och samma helhet. Integration
ska här främst förstås utifrån ett fysiskt-rumsligt perspektiv, där det gäller att skapa en
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fungerande helhet av Barkarö. Här bedöms följande aspekter vara av betydelse för social
hållbarhet gällande mångfald och integration:
▪

Variation av boende- och upplåtelseformer i bebyggelsen. Minst tre olika
boendeformer eftersträvas.

▪

Blandning av funktioner

▪

Platser i offentliga rum och på kvartersmark för spontana möten och samvaro

▪

Lekmöjligheter för barn

▪

Rumsligt väl sammankopplade miljöer som integrerar planområdet med Barkarö

Nuläge
Barkarö är, som beskrivits tidigare, ett homogent bostadsområde där majoriteten av
bostäderna är villor, radhus och parhus. I de äldre delarna av Barkarö är utformningen av
bostäderna olika, där många av husen således ser olika ut. I det senast exploaterade
området, i norra Barkarö, öster om planområdet, har husen samma utformning. Hur
bostäderna i Barkarö är utformade och vilken funktion de har påverkar vilka typer av
människor som väljer, och kan, bo där.
Avsaknaden av verksamheter och ett tydligt centrum i Barkarö innebär att platser för
möten mellan människor är begränsade. Fotbollsplanen i sydöstra delen av Barkarö
används dock flitigt och är en viktig plats för möten. Möjligheten till och antalet sporadiska
möten anses dock vara begränsat.

Påverkan och konsekvenser vid nollalternativet
Nollalternativet innebär att planområdet fortsätter vara åkermark i norra delen av Barkarö.
Det innebär att aspekter gällande mångfald och integration varken förstärks eller
försvagas inom planområdet.

Påverkan och konsekvenser vid planförslaget
Planförslaget innebär att fler platser för möten skapas, främst för barn. Planförslaget
innebär även att möjligheter för möten skapas tack vare att Barkarövägen, med
tillhörande upplyst gång- och cykelbana, förlängs och sammankopplas med Tidövägen.
Andelen flerbostadshus som redovisas i planillustrationen är 6 procent, vilket är något
högre än för Barkarö som helhet där andelen flerbostadshus är 5 procent.
Utgångspunkten är att de sex huskropparna för flerbostadshus ska förvaltas av Aroseken.
Huruvida dessa lägenheter ska vara hyresrätter eller bostadsrätter framgår inte av
planförslaget.
Gällande mångfald och integration innebär planförslaget redan från början en
uppförsbacke, detta eftersom planområdet utgör en del av ett idag socioekonomiskt starkt
område. Exploateringen innebär således att den socioekonomiska ställningen som finns i
Barkarö fortsätter i planområdet. De 6 procent bostäder som är planerade att vara
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flerbostadshus anses inte resultera i en ökad integration eftersom boendekostnaden
förmodas vara hög.
Vidare innebär planförslaget att två lekplatser och en mindre bollplan byggs. Bollplanen
placeras i det planerade bostadsområdets nordöstra del och lekplatserna i områdets
östra- respektive centrala del. Genom planområdet löper idag ett dike, vilket bevaras i
planförslaget. Den östra lekplatsen ligger i direkt närhet till diket och inga särskilda
säkerhetsåtgärder planeras vidtas.
Planförslaget redovisar tre olika boendeformer, samt en förskola och en gruppbostad. Av
de totalt cirka 105 hushåll som finns i planförslaget utgör gruppbyggda villor 64 procent,
villor 21 procent respektive flerbostadshus 15 procent, se Figur 13 nedan. När det gäller
antalet byggnader utgör dock flerbostadshus ett begränsat inslag i planområdet. Detta då
de 24 lägenheterna är fördelade på sex stycken flerbostadshus. Den upplevda känslan i
området bedöms därmed bli att området har en stark karaktär av villaområde med få
inslag av flerbostadshus, förskola och gruppbostad.

Boendeformer i planförslaget, redovisat utifrån
antalet hushåll, i procent

Flerbostadshus; 15 %

Villor; 21 %
Gruppbyggda villor; 64 %

Figur 13. Figuren visar fördelningen av boendeformer i planförslaget utifrån antalet
hushåll.

Innebörden är att de aspekter som bedöms viktiga gällande mångfald och integration
visserligen uppfylls och att det är en förbättring jämfört med dagens situation där området
utgörs av en åkermark. Dock anses den begränsade variationen av olika boende- och
upplåtelseformer, samt risken för att boendekostnaden inte kan klaras av hushåll med en
genomsnittlig årsinkomst, medföra begränsade positiva effekter gällande mångfald och
integration.
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På liknande sätt måste aspekten lekmöjligheter för barn uppfattas. Visserligen planeras
för två lekplatser och en bollplan, men då en av lekplatserna är i direkt anslutning till diket
som löper genom planområdet anses förbättringar gällande säkerhet behövas.
Ett genomförande av planförslaget bedöms leda till måttligt positiva konsekvenser
gällande mångfald och integration. Planförslaget anses stämma väl in med Barkarö som
helhet och förstärker antalet mötesplatser som redan finns idag. Dock talar
planförslagets, och därmed Barkarös geografiska läge, för att de nya mötesplatserna
endast kommer nyttjas av människor boende i Barkarö. Samtliga positiva- och negativa
effekter av planförslaget gällande mångfald och integration förväntas därmed att endast
upplevas i planområdet och Barkarö.
Vidare bedöms inte planprogrammets vägledning om att möta behovet av andra typer av
bostäder än småhus följas, vilket redan är boendeformen som dominerar i Barkarö.
Antalet flerbostadshus anses vara lågt.

Förslag till åtgärder och fortsatt arbete
För att främja mångfald och integration i planförslaget anses det viktigt att utöka antalet
flerbostadshus samt att planera dessa som hyresrätter. Hyresnivån på dessa är av stor
vikt, där en lägre hyra möjliggör boende för en större andel av samhällets invånare.
Ytterligare en åtgärd som anses viktig är att de lekplatser som planeras byggas inom
planområdet är säkra för barn att använda. Det dike som löper genom planområdet och
som ligger i direkt anknytning till en av lekplatserna anses vara en säkerhetsrisk och
uppmanas planeras mer ingående för att säkerställa att lekplatsen är en trygg plats för
barn och unga.

8.7

Delaktighet
Delaktighet som begrepp handlar om att individen har möjlighet att påverka sin närmiljö
och livssituation. Det handlar också om att kunna ta del av andra människors sätt att leva
och samtidigt kunna utöva sin egen livsform. Här bedöms följande aspekter vara av
betydelse för social hållbarhet gällande delaktighet:
•

Möjligheter till aktivitet för barn och ungdomar i synnerhet, men även för
befolkningen i stort i området

•

Möjlighet till mötesplatser för olika ålderskategorier i området

•

Möjlighet att påverka platsens utformning, innehåll och användning

Nuläge
Barkarö är ett område som domineras av villor, radhus och parhus. Då detta utgör den
privata livssfären för människor är möjligheterna till kontaktytor och mötesplatser väldigt
få. De platser där människor i Barkarö kan träffas är de lekplatser, bollplaner, förskolor
och grundskolor som finns. Med undantag för bollplanerna är samtliga av dessa platser
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knutna till barn och barnfamiljer. Med andra ord förutsätts att de möten som sker vid
dessa platser kretsar kring barn och barnfamiljer. Möjligheterna till spontana möten inom
det totala området är således begränsat.

Påverkan och konsekvenser vid nollalternativet
Nollalternativet innebär att planområdet fortsätter vara åkermark i norra delen av Barkarö.
Nollalternativet innebär att aspekter gällande delaktighet varken förstärks eller försvagas
inom planområdet.

Påverkan och konsekvenser vid planförslaget
Planförslaget innebär att fler mötesplatser skapas, främst för barn och unga i form av
lekplatser, bollplan och förskola. Gällande de sex huskroppar för flerbostadshus skapas
förutsättningslösa mötesplatser i form av gemensamma utrymmen så som förråd,
eventuell posthantering i entréplan samt eventuella tvättstugor. Gällande resterande
bostäder inom planområdet genereras få förutsättningslösa platser där människor kan
mötas. Om planförslaget innebär skapandet av en eller flera samfälligheter finns
möjligheten till gemensamma intressen och således hjärtefrågor för människor att
engagera sig i. För det fall en eller flera samfälligheter skapas finns möjligheten att
påverka platsens utformning, innehåll och användning.
Viktigt i planförslaget är hur området sammankopplas med resterande Barkarö, där
möjligheterna till mötesplatser och aktiviteter inte är många, men fler än endast inom
planområdet. Av denna anledning är gång- och cykelbana samt förlängningen av
Barkarövägen av stor vikt.
Ett genomförande av planförslaget bedöms leda till måttligt positiva konsekvenser
gällande delaktighet. Detta då planförslaget främst innebär nya bostäder och
planområdet är lokaliserat i utkanten av Västerås. Med andra ord finns få anledningar för
människor boende utanför Barkarö att vistas och delta i eventuella aktiviteter som sker
inom planområdet. För de människor boende i Barkarö, och i framtiden inom
planområdet, anses Barkarös funktion som närmast renodlat bostadsområde utgöra ett
hinder för ökad delaktighet. Områdets funktion anses inte vara ökad delaktighet så
mycket som någonstans att bo.

Förslag till åtgärder och fortsatt arbete
Barkarö är ett område där antalet verksamheter, och således viktiga arenor för
deltagande och mötesplatser, är få. Förutom förskolan innehåller planförslaget inga
verksamheter utan är en fortsatt expansion av ”Barkarömodellen”. Därför föreslås att
fortsatt arbete involverar möjligheten att bygga ut verksamheter inom planområdet,
exempelvis ett närlivs med ett begränsat utbud av nödvändiga förnödenheter.

9

Samlad bedömning – Sociala konsekvenser
I diagrammet nedan redovisas Hållbarhetsfyran. Det är viktigt att läsaren förstår att
nollalternativet och planförslaget har helt motsatta funktioner, där nollalternativet är
åkermark och planförslaget ett bostadsområde. Både nollalternativet och planförslaget
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har bedömts i relation till nuläget, vilket även det är åkermark. Att majoriteten av
aspekterna bedöms öka och/eller förbättras gentemot nuläget är således många gånger
givet gällande social hållbarhet. Kontentan är att det för de allra flesta bedömda aspekter
är mer socialt hållbart med ett bostadsområde än åkermark. Detta gör att bedömningen
kan uppfattas som skev.
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10

Planförslaget och miljökvalitetsmålen
Nedan presenteras en översiktlig bedömning av hur planförslaget bidrar till uppfyllnad av
de nationella miljökvalitetsmål som berörs. Definitioner av miljömålen, utförlig information
om vad de omfattar och indikatorer för dess uppföljning finns att tillgå på
Miljömålsportalen, www.miljomal.se.
BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN
Med ökad befolkning i Barkarö ökar sannolikt biltrafiken till och från området. Samtidigt
ökar underlaget för kollektivtrafik och service, vilket är positivt. Bostadsområdet planeras
att bli ett fjärrvärmeförsörjt lågenergibostadsområde. Genom att Barkarvägen förlängs
möjliggörs en förlängning av busslinje 22 från Barkarö till Örtagården. Längs den nya
vägen anläggs även en belyst gång- och cykelväg. Dessa åtgärder bedöms väga upp en
ökad andel befolkning med transportbehov som planen medför. Om åtgärderna faller väl
ut bedöms ett genomförande av planförslaget kunna gynna miljömålet.
FRISK LUFT
Planförslagets genomförande innebär ett ökat transportbehov enligt ovan, vilket i sin tur
ökar halten av luftföroreningar. Sett till befolkning och infrastruktur i Barkarö med
omgivning så blir sannolikt effekterna av detta begränsade. Om satsningarna på utökad
busstrafik och utbyggnad av gång- och cykelvägar faller väl ut, så blir den troliga följden
på sikt att planförslaget inte medför någon märkbar negativ inverkan på miljömålet.
BARA NATURLIG FÖRSURNING
Se kommentar ovan, Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft.
INGEN ÖVERGÖDNING
Planförslaget innebär att de nya bostäderna ansluts till kommunalt VA. Genom att
markanvändningen ändras från brukad åkermark till villaområde kommer belastningen av
näringsämnen på recipienten Asköbäcken sannolikt att minska. Under förutsättning att
åtgärder genomförs för att omhänderta vägdagvatten bedöms planförslaget ha en positiv
inverkan på miljömålet.
LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG
Genom att markanvändningen ändras från brukad åkermark till villaområde kommer
belastningen av näringsämnen på recipienten Asköbäcken sannolikt att minska. Vid
exploatering kommer dock stora ytor att hårdgöras. Om de åtgärder som föreslås i
dagvattenutredningen implementeras för att säkerställa fördröjningskravet och att
exploateringen inte leder till ökad belastning på Asköbäcken kan ett genomförande av
planförslaget ha en positiv inverkan på miljömålet.
GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET
Se kommentar ovan, Levande sjöar och vattendrag.
ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP
Ett funktionellt jordbruk i hela Sverige är en förutsättning för att klara miljökvalitetsmålet.
Planförslaget innebär att landskapet förändras från ett öppet jordbrukslandskap till ett
tätbebyggt villaområde. Det är främst brukad åkermark som tas i anspråk. Eftersom
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markanvändningen kommer att förändras på ett irreversibelt sätt bedöms planförslaget ha
en negativ inverkan på miljömålet.
GOD BEBYGGD MILJÖ
Planförslaget ligger i linje med gällande översiktsplan, planprogram och riktlinjer för
byggande på landsbygden. Planförslaget möjliggör för stärkt kollektivtrafik och utbyggnad
av gång- och cykelvägnätet, åtgärder som även är positivt ut bullersynpunkt. Boende i
området kommer få tillgång till grönområden och möjlighet till utblickar över ett öppet
jordbrukslandskap, faktorer som är viktiga för människors rekreation och hälsa. Området
planeras att bli ett fjärrvärmeförsörjt lågenergibostadsområde och gemensamma
miljöbodar kommer att finns i området för sortering av avfall. Sammantaget bedöms
planförslaget ha en positiv inverkan på miljömålet.
ETT RIKT VÄXT OCH DJURLIV
Planförslaget innebär att åkermark tas i anspråk. Den åkerholme som finns inom
planområdet kommer sannolikt att tas bort i samband med att Barkarövägen förlängs.
Skogsdungen i den nordöstra delen av planområdet som ingår i ängs- och betesmarksinventeringen, skogsdungen i den västra delen samt skogsdungen i sydöstra delen
kommer att sparas. De öppna dikena i åkermarken bibehålls i huvudsak som öppna
diken, förutom på några mindre sträckor där de kulverteras. Sammantaget bedöms
planförslaget ha en liten negativ inverkan på miljömålet. Detta eftersom åkerholmens
naturvärden, ekologiska spridningsfunktion och funktion som reträttplats för djur kommer
att försvinna och de ekologiska funktionerna för de öppna dikena till viss del kommer att
förändras.

11

Uppföljning
Uppföljning har stor betydelse för syftet med miljökonsekvensbeskrivningen och det
långsiktiga målet om en hållbar utveckling. Uppföljning bidrar också till kunskapsuppbyggnad och på sikt bättre och effektivare miljöbedömningar. I Västerås stad utgår
det kommunala miljöarbetet utifrån Miljöprogrammet, antagen av kommunfullmäktige år
2005. Därtill finns ett flertal program, planer, policys och riktlinjer inom miljöområdet.
Uppföljningen av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av detaljplanen
innebär bör så långt som möjligt kopplas till befintliga tillsyns-, miljölednings- och
övervakningssystem eller till befintliga arbetsprocesser inom Västerås stad, exempelvis
hantering av bygglovsärenden.
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