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Stenåldern 3 på Bjurhovda 
Markanvisning 
 
 

Intresseanmälan Västerås Stad söker en byggaktör för nybyggnation av radhus eller likvärdig 
småskalig bebyggelse på fastigheten Stenåldern 3 på Bjurhovda. Syftet är att få in 
intressanta förslag för en fortsatt bostadsplanering.  
Staden vill att intressenter lämnar en skriftlig intresseanmälan med enklare 
skisser av tänkt byggnation via brev eller e-post till: 
 
Postadress:     Besöksadress: 
Västerås stad Stadshuset, Fiskartorget 1 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
721 29 VÄSTERÅS 
 
E-post: fastighetsnamnd@vasteras.se 
 
Kuvert eller e-post ska märkas med Stenåldern 3. 
 
Intresseanmälan ska inlämnas senast 2019-04-04. 
 
 

Uppföljning Staden kommer att kontakta de som anmält intresse för vidare diskussioner om 
utbyggnadsidé, upplåtelseform och framtida förvaltning. Staden har för avsikt att 
teckna köpe- och genomförandeavtal med en byggaktör. 
 
 

Utvärdering De förslag som uppfyller grundkraven för markanvisning och förutsättningarna i 
dessa handlingar utvärderas utifrån inkommande anbud (pris).  
 
 

Beskrivning av området  
 

Bjurhovda I slutet av 1960-talet började man bygga villor och flerfamiljshus på Bjurhovda 
som en del av miljonprogrammet. Under senare år har området med 
flerfamiljshusen genomgått en stor ombyggnation. Upplåtelseformen av 
byggnationen på Bjurhovda är främst ägande- och bostadsrätter.  
 
Området har ett centrum som innehåller det mesta i serviceväg samt stora 
grönområden, motionsspår och en fritidspark med bl.a. barnbassäng och 
minigolfbana som kan erbjuda fritidsaktiviteter till de boende.  
 
Avståndet till Västerås centrum är ca 5 km. 
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Figur  1 - Bjurhovda med omgivningar 
 
 

  
Stenåldern 3 
 

Fastigheten Stenåldern 3 ligger öster om Bjurhovda centrum och är ca 3000 kvm 
stort. På grannfastigheten Stenåldern 9 ska ett gruppboende uppföras och inflytt 
planeras till januari 2020. Byggnation av bostäder kan påbörjas först efter att 
gruppboendet är färdigställt. 
 
 

 
Figur  2 - Ortofoto med fastigheten inramad 
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Figur  3 - Illustration från detaljplan, förslag på bebyggelse, rödmarkerat område 
 
 
 

 
Figur 4 - Fastigheten med planerad infartsväg i sydöst 
 
 

 Omgivande bebyggelse utgörs av lamellhus i 3-4 våningar i väst samt öst. Norr 
om fastigheten ligger en förskola och asfalterad bollplan samt radhus i nordöstra 
delen. Söder om fastigheten finns en stor parkeringsyta med ett antal garage. 
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Förutsättningar  

Grundkrav Vid alla markanvisningar tas hänsyn till om byggaktören har den kompetens, 
ekonomiska stabilitet och långsiktiga intresse som krävs för att kunna genomföra 
projektet samt hur byggaktören har genomfört tidigare projekt. 
 

Planförhållande För området gäller detaljplan, dp 1785, se bilaga 1. Tänkt byggnation ska 
överensstämma med gällande planbestämmelser. 
 
Våningsantalet är reglerat till högst tre våningar och av fastighetsarean får 50 % 
av tomten bebyggas gällande radhus och 30 % av tomten vid fristående 
hus/byggnad. Plats för småbarnslek och samvaro ska finnas. 
 

Gator Området nås från Flisavägen, vilket idag är en enskild gata. Det finns ett 
nyttjaderättsavtal som ger fastighetsägaren rätt att använda gatan för in- och utfart 
till fastigheten. En gemensamhetsanläggning har ansökts för gårdsplanen mellan 
Stenåldern 3 och Stenåldern 9 och kommer fungera som gemensam in- och utfart 
till fastigheterna. Projekteringen och anläggningen av infartsvägen pågår och 
bekostas av Västerås Stad.  
 

Fastighetsbildning 
 

Västerås Stad ansöker och bekostar anläggningsförrättning för inrättade av 
gemensamhetsanläggning för in- och utfartsväg. Övrig fastighetsbildning bekostas 
av byggaktören.  
 

Gestaltning 
 

En förutsättning gällande gestaltningen är att byggaktören utformar ett genomtänkt, 
utformat förslag som lyfter områdets karaktär och anpassar byggnationen till 
områdets nuvarande bebyggelse. 
 

Upplåtelseform Fri upplåtelseform gäller med motivering till valt förslag.  
 
 

Energieffektivt byggande När Staden bygger i egen regi sker det enligt Stadens definition av lågenergihus, som 
är beslutad i kommunfullmäktige och uppdateras i takt med teknikutvecklingen. 
Staden förbereder även ett arbete med att certifiera sin nybyggnation enligt 
Miljöbyggnad Silver, vilket innebär att byggnaderna är energieffektivare än 
Boverkets krav.  
 
Stadens önskemål är att Byggaktören delar denna målsättning. Staden är dock 
medveten om att detta inte är ett krav som kan ställas på Byggaktören. 
 
 

Utbyggnad av området Området ska vara utbyggt och klart 2 år efter tillträde. Området får inte överlåtas 
innan byggnationen är klar. Staden kan medge tidsförlängning, i motsvarande mån 
fördröjningen, om godtagbara skäl finns. 
 
 

Västerås tomt- och 
småhuskö 

Bostäderna ska i möjligaste mån erbjudas Västerås tomt- och småhuskö via 
Bostad Västerås. 
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Kontakt och frågor Länkar till de handlingar som utgör underlag för förfrågan finns på Västerås stads 
webb, www.vasteras.se under Markanvisningar. Varje intressent ska hålla sig 
uppdaterad med den information som uppdateras på www.vasteras.se. 
 
Alla kontakter och frågor som berör förfrågan ställs skriftligen via Västerås stads 
webb. Frågor och svar av allmänt intresse kommer att publiceras på 
www.vasteras.se under Markanvisningar. 
 
Alla handlingar som skickas i dwg-format ska även skickas i PDF-format. 
 
 

Bilagor 1. Detaljplan innehållande: 
a. Plankarta 
b. Planbeskrivning 
c. Planbestämmelser 
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