
Det bästa med Bäckby 
är de boende!

Det fi nns ett levande 
centrum och är nära 
till service! 

Det fi nns många olika 
boendeformer på Bäckby!

Bäckby park har ett 
bra geografi skt läge!

Bygg en utescen 
på torget!

Jag vill ha en park med 
buskar, blommor, schack, 
utecafé grillplats, graffi ti-
vägg och boulbanor!

Jag vill ha en hundrastgård!

Jag vill se ett ökat samarbete 
mellan företagen i Bäckby park!

Skapa tydliga entréer 
till Bäckby!

BÄCKBY
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INLEDNING

Bakgrund
Planprogrammet har sin utgångspunkt i Visionen 
för Bäckbysatsningen om Den trygga och stolta 
stadsdelen - ”Bäckby ska vara ett tryggt bostadsom-
råde som inkluderar alla boende och verksamma. 
Bäckby skall präglas av mångfald och framtidstro 
där kulturen såväl som småföretagandet är le-
vande. Området inbjuder till nyfikenhet och enga-
gemang från såväl de boende och verksamma som 
för Västeråsarna i övrigt. Arbetet ska ha fokus på 
Västerås stads målbild 2026, staden utan gränser”.

Omfattning
Planprogrammet omfattar stadsdelen Bäckby, med 
verksamhetsområdet Bäckby park, begränsat av 
E18 i norr, Surahammarsvägen i öster, Köpingsvä-
gen och järnvägen i söder. Programmet omfattar 
också tankar kring hur sambanden ser ut med 
omgivande stadsdelar som Skälby, Erikslund, 
Råby, Hammarby och Saltängen/Hacksta. 

Underlag
Utöver resultaten från de olika workshops som 
genomförts har följande material använts som 
underlag:

• Stadsdelanalys Bäckby, (Ann-Cathrine Linér, 
våren 2012)

• Barnkartor, undersökning bland 90 elever i 
åk. 4 och 5 i Hällbyskolan och Rösegårdssko-
lan, (SLU Ultuna/tekniska nämndens stab, 
maj 2010)

• Förslag till en ny park, Bäckby Plaza (Abraham 
och Alexander)

• Förslag till dragning av ny busslinje – Smart-
Koll (tekniska nämndens stab)

• Idéskiss för Bäckby centrum (Westinbolagen/
Olov Gynt arkitektkontor, sept. 2012)

Bild 3. Deltagare vid workshop med ungdomar och pensionärer 
januari 2012

Bild 2. Karta från workshop med företagare och fastighetsägare.

Syfte
Uppdraget att utarbeta planprogrammet gavs av 
byggnadsnämnden i april 2010. Inriktningen för 
arbetet beskrevs på detta sätt;

”Utveckling och förnyelse av den yttre miljön på 
Bäckby genom nya byggrätter och översyn av till-
gänglighet och kommunikation inom stadsdelen 

och dess samband med övriga staden för att bidra 
till att:

• stärka stadsdelens centrum, skola, grönstråk 
och övriga mötesplatser

• skapa tryggare parker, gator och torg

• tydliggöra entréer och kommunikationstråk 
för samtliga trafikantslag

• ge större möjlighet till val av boendeform 
inom stadsdelen”

Planprogrammet ska således visa de förändringar 
i den fysiska miljön, som stöder visionen och in-
riktningarna ovan.

Bild 1. Planområdets avgränsning

Arbetsmetod
En viktig del i arbetet med planprogrammet för 
Bäckby har varit att involvera boende och verk-
samma inom stadsdelen. Det är tankarna och 
idéerna som kommit fram i den dialogen som lig-
ger till grund för de förslag till förändringar som 
presenteras i planprogrammet. 

Under hösten/vintern 2011/2012 genomfördes 
ett flertal olika workshops med representanter 
från Bäckby.

Dialogen började med en första workshop arrang-
erad av arkitekter från Gehl Architects i Köpen-
hamn i oktober 2011. Till den var representanter 
från kommunen och verksamma inom stadsdelen 
inbjudna.  

Under vintern 2011/2012 arrangerade sedan Väs-
terås stad tre olika workshops till vilka olika grup-
per från Bäckby bjöds in:

• Workshop med företagare och fastighetsägare, 
december 2011

• Workshop med ungdomar och pensionärer, 
januari 2012

• Workshop med föreningar, studieförbund och 
grannsamverkansombud, mars 2012

Deltagarna vid de olika tilllfällena fick i mindre 
grupper diskutera vad de såg som styrkor inom 
Bäckby idag och hur dom skulle vilja att Bäckby 
utvecklades i framtiden. Tankarna och idéerna 
ritades och skrevs på en stor karta och worksho-
pen avslutades med en gemensam redovisning och 
diskussion om de olika förslagen. 

På de renritade kartorna till höger visas resultaten 
av de olika gruppernas arbeten. (Gröna rutor är 
tankar om Bäckby idag och rosa rutor är tankar 
och drömmar om framtiden.)

Under Torgfesten i maj 2012 fanns planprogram-
sarbetet representerat med en utställning som vi-
sade resultaten från de tidigare genomförda work-
shoparna samt en stor karta på vilken ytterliggare 
synpunkter kunde lämnas.
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Bild 4. Renritad karta från workshop med Gehl arkitektkontor.
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Tydliga pampiga 
entréer till Bäckby 
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ENTRÉ
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Bygga ut han-
delscentrum 
till Suraleden

BOSTÄDER

Bra geogra  skt läge!
Bäckby park har bra 
rykte!

Lite inbrott och 
skadegörelse

Minska Suraledens 
roll som genom-
fartsled med ron-
deller och skyltar!

Förbättra och 
förtydliga skylt-
ningen utmed 
Lisjögatan 

Mångkulturellt!

ERIKSLUND!
Bo/nya jobb/nya 
a  ärsmöjligheter

Skyltat BÄCKBY!

Bra fritidsaktivite-
ter ska vara kvar 
och utökas!

Omklädningsrum, 
toalett och vatten

TORGET!

Tydligare genomfartBättre  öde till centrum

Positivt med Bäckby-
satsningen!

Mer företag i 
Bäckbyhuset
- ej skola!

In-/utfarter
Hela tra  ksituationen 
Nytt vägnät 
Väg innanför Sura-
leden

Bättre restauranger
Tunnel

Större entré 

Många företag men 
”okända” för varandra

Ta bort växtlighet
-minska inbrott

Bankomat

Ökade öppettider 
på posten!

Hur välkomnas 
och informeras 
nya företag?

Ökat samarbete mellan 
företagen.
Gem. reklamblad/hem-
sida/aktiviteter

FÖRETAGARE OCH FASTIGHETSÄGARE 
workshop 111208

Framtid Idag

Bild 5. Renritad karta från workshop med företagare och fastighetsägare på Bäckby.

Lisjögatan

Köpingsvägen

Europaväg 18

Bä
ck

by
vä

ge
n

Surahammarsvägen

Järnbruksgatan

Råbyleden

Välljärnsgatan

Skälbygatan

Plåtverksgatan

Skönsbogatan

Bygatan

Rösegårdsgatan

Stomnätsgatan

Dragverksgatan

Håkantorpsgatan

Smältverksgatan

Bessemergatan

Saltängsvägen

Fredriksbergsgatan

Spikverksgatan

Kokillgatan

Kummelgårdsgatan

Bandverksgatan

Bäckbym
otet

Johannisbergsvägen

Domkraftsgatan

Gransångargatan

Ånghammargatan

Tallriksgatan
Fodergatan

M
önstergatan

M
atskedsgatan

Stålverksgatan

Kran
kro

ks
ga

ta

Skördegatan

Dornhammargatan

Fallhammargatan

Adolf Zethelius Gata

G
jutform

sgatan

Bomullsv
ägen

Spisgatan

Grillugnsgatan

Skedgatan

Järnbruksgatan

Europaväg 18

Trygghetsboende

Öppna upp centrums baksida

Kopplingen 
Bäckby - Råby 
Hammarby

Äldreboende med 
PRO samlingslokal 
i bottenvåningen

UNGDOMAR OCH PENSIONÄRER
Workshop 120130

Framtid Idag

Bygga någon variation av hus

Skogen är helt ok.
lite mera bänkar o sop-
tunnor. ”Lilla” utegym-
met ska bättras

Öppet område
luftigt

innegym

Området Bäckby 
park är bra som 
det är

Bowlinghall
A  ären bra

Bygga bostäder

öppen väg genom

Utnyttja 
remsorna 
runt Bäckby.

Mer öppet på fritidsgården 

Man känner varandra!

Bygg

Järnbruksgatan 
är barriär

Öppna och ut-
veckla idrotts-
plats

”Liva” upp 
Skälby

Motionspår
skog

Bussar nära 
(hållplatser)

Föreningshus

Fotbollsplanen vid 
centrum utnyttjas 
mycket

Bäckbyskolan måste målas
Bygga på a  ärsfast

Fler butiker - galleria

Nära till centrum, 
gården - skolan
Bra utbud

Större restaurang

Mer polis rotation 
på runt centrum

Äldreboende

PARK

Bygga på mera ”saker”
Parkbänkar, lampor t.ex.

Bild 6. Renritad karta från workshop med ungdomar och pensionärer boende på Bäckby.
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En samlingsplats för ung-
domar o äldre t.ex. den 
tomma gröna planen

Flera vägar mot centrum
(svårt att hitta!)

Fiskdamm och badplats

Kommunikation 
mellan IKEA och 
järnvägsstationen

Bäckbyhuset!

Industriområde Hacksta

Hus! 

Människor &
mångfalden

Flera boende
små lägenheter 
- studenter

Samarbeten!!!
identitetsbygge

Bra med odlingslotter

Tågstation (linbana till Erikslund)

Järnvägsstation

Odlingslotter kan utvecklas

Mer bänkar och 
bord i området

Hundgård på gräs

Säkra övergångar 
vid Lisjögatan

Erikslund

Hundgård på gräs
Omklädningsrum vid Rösegård

Skogen

Skogen

Tillgängligt för alla

Belysning i gångstig genom skogen

Belysning! 
- hela Bäckby

Utbildnings-
företag

De boende!
kreativa 
mångfald

bassäng

Bastu o 
badhus

En  n o vacker park med buskar 
och blommor. Kan skötas av 
fritidsgården för äldre o unga

Brända tomten äldre boende

Mera blom-
mor o grönt

Ny bussträckning

Fritidsgård för äldre! 
(sysselsättning o 
samlingslokal)

Dagmammor

Service

Olika boendeformer
Bibliotek

Torgscen

Centrum - galleria

Park med gra   tivägg, am  teater, parkteater, 
schack, fast grillplats, boulebanaor, utecafé, 
naturlig mötesplats för alla generationer 

Utescen

Allaktivitetshus - sport
påbyggnad centrumbyggnaderna

Upprustning torget 2026

Engagemanget 
(grannsamverkan) 
Mimer

mångfalden/mångkulturen
föreningslivet, arbetstillfällen, 
grönområdena

familjepark

Mötesplats -brända tomten

Centrum: läkare, tandläkare, post, 
bankomat, bank, ica, bibliotek, 
kvarterskrog, apotek, sjukgymnast

Fina lekparker, 
parkeringar, 
sportsal 24 h

Nära till köpcentra, 
levande centrum med 
bank, läkare m.m.

Kulturell mötesplats, 
bastu för mult

FÖRENINGSLIV
Workshop 120306

Framtid Idag

Bild 7. Renritad karta från workshop med representanter för föreningslivet på Bäckby.
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PUDDELUGNSGATAN

AXEL OXENSTIERNAS GATA

ADOLF ZETHELIUS GATA

LISJÖ
G

ATAN

SURAHAMMARSVÄGEN

KÖPINGSVÄGEN
JÄRN
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E 18

PLANKARTA

Teckenförklaring

Kompletterande gång- och 
cykelväg

SKEJT

Odling

Bostäder

Verksamheter

Verksamheter/bostäder

Ny vägsträckning

Befintliga trafikseparerade 
gång- och cykelförbindelser

Entrépunkter trafik

Alternativ vägsträckning

Befintlig åtgärd utförd under 
Bäckbysatsningen

PLANFÖRSLAG - KARTA
Kartan visar en sammanställning av alla de åtgärder som 
föreslås i planprogrammet. 
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Förändringar av allmänna platser 

Bäckby centrum

På Bäckby torg har gjorts flera förändringar de 
senaste åren inom ramen för Bäckbysatsningen. 
Dessa har haft som syfte att förbättra miljön och 
öka trivseln och tryggheten på torget; ny belysning 
som förstärker ljusbilden på torget, nya rödmå-
lade runda sittbänkar, kontsverket Totempålen 
har målats om och blivit som ny, nya plattgångar 
har anlagts och justering av markbeläggningen 
har gjorts. Dessutom har skärmtaket mellan af-
färshusen tagits bort, fasaderna på affärerna har 
fräschats upp och kundvagnarna har ordnats till.

Bild 9. Totempålen på torget i Bäckby centrum 

Ett förslag till framtida förändring från boende 
i Bäckby, är att anordna en mindre fast scen, för 
olika evenemang och uppträdanden.

PLANFÖRSLAG
Kartan på sida 4 visar de förslag till fysiska för-
ändringar som programmet innehåller. De olika 
åtgärderna beskrivs i den följande texten, under 
rubrikerna:

• Trygghet

• Förändringar av allmänna platser - parker och 
torg

• Nya byggnadsmöjligheter

• Förändringar vid gator och parkering

Kartan redovisar också de större åtgärder som 
genomförts under den tid som Bäckbysatsningen 
hittills pågått; skejtpark, lekpark med Rymdtema 
och ett utegym i gröna stråket mm. Dessutom har 
flera förändringar gjorts som inte syns på kartan, 
som olika åtgärder på Bäckby torg.

Det är viktigt att betona att de olika åtgärderna 
som redovisas bara är förslag. Planprogrammet 
ska ses som möjlig spelplan för prövning i kom-
mande detaljplaner. Det finns i dagsläget inga 
särskilda pengar avsatta för att genomföra de olika 
förslagen. Vissa redan genomförda och framtida 
åtgärder, så som skejtpark, utegym, odlingslotter, 
förbättringar för ökad trafiksäkerhet och trygghet, 
kräver dock ingen ändring av detaljplaner och kan 
därmed förverkligas om skattemedel avsätts för 
detta.

Trygghet
Generellt inom hela Bäckby bör man se över 
tryggheten, framför allt vid gång- och cykelstråk. 
Det kan gälla åtgärder som att röja buskar och 
träd och att belysningen förbättras så att man får 
bättre överblick av området intill gång- och cykel-
vägen, vilket ökar känslan av trygghet. Särskilda 
åtgärder bör göras i gång- och cykeltunnlar, efter-
som många boende upplever dessa som särskilt 
otrygga. Vid ex. Lisjögatan kan det innebära att 
man går över gatan istället och därmed skapar en 
otrygg situation i trafiken.

Ett förslag som diskuterats med Bäckbyborna och 
som kommit fram vid arbetet med barnkartorna, 
är att gång- och cykelvägarna genom Bäckbysko-
gen bör bli tryggare.

Andra platser som kan upplevas som otrygga är 
”baksidor” på byggnader, vid lastkajer, parkeringar 
mm. Detta bör vägas in när man bygger om eller 
gör åtgårder vid befintliga lokaler och när man 
uppför nya byggnader. En relativt enkel åtgärd är 
att förbättra belysningen på sådana platser.

Tekniska nämndens stab (TNS) har röjt bort växt-
lighet och sett över belysningen kring gång- och 
cykeltunnlar, med syfte att öka tryggheten. 

Bild 8. De passager på kartan som markerats med grön prick visar var Tekniska nämnden 2012 utförde trygghetsåtgärder som att tex 
ta bort buskar och sly.

Den lilla kiosken i den södra delen av torget (på 
fastigheten Osmundjärnet 2) föreslås rivas. Syftet 
med detta är att öppna upp torget så att det får ett 
bättre sammanhang med det gröna stråket söder 
om centrum. Det bedöms också öka tryggheten 
vid torget. I det vidare arbetet bör prövas om ki-
oskverksamheten kan flytta in i någon lokal i cen-
trumbyggnaderna.

Gröna stråket

Inom den södra delen av det gröna stråket har 
flera större förändringar gjorts de senaste åren; 
skejtpark och ny basketplan vid Fridhemsskolan, 
ny lekpark med Rymdtema och ett utegym mellan 
Fridhems- och Rösegårdsskolan. Dessutom har 
buskar och träd röjts bort vid gångstråk för att 
öka tryggheten och nya bänkar planeras att sättas 
upp. Dessa placeras i samråd med pensionärer i 
området.

Bild 10. Invigning av rymdlekparken 
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att pojkar är överrepresenterade som nyttjare på 
anläggningar av denna karaktär. Inför planerade 
byggnationer skall en ”omvärldsspaning” tas fram 
för att finna bra anläggningslösningar som attra-
herar både flickor som pojkar till aktivitet.

Längst i söder har en större hundrastplats i grön-
området vid Köpingsvägen anlagts.

Inom den norra delen har också förbättringar 
gjorts, som lekplatsen vid Hällbyskolan.

Planprogrammet föreslår en ny skolgård mellan 
Bäckbyskolan och Hällbyskolan. Skolgården bör 
utformas så att den blir en sammahållande länk 
mellan skolorna och att den kan bli en resurs i 
skolans pedagogiska arbete. Samtidigt är det vik-
tigt att skolgården utformas så att den ger möjlig-
get till ett bra och gent gång- och cykelstråk mellan 
Puddelugnsgatan och Bäckby centrum. 

SKOLGÅRD

PLAN 

STGRÄS

SCEN

GRILLPLATSER

Bild 13. Passagen genom skolgården mellan Bäckbyskolan och 
Hällbyskolan 

Bild 14. Fotograf: Pia Nordlander 

Söder om centrum, som en del av det gröna 
stråket, föreslås en ny park. Tanken med denna 
är att den ska ligga som en vacker, välkomnande 
park för besökare till Bäckby, i direkt anslutning 
till bussen och entrén till Bäckby torg. Den bör 
utformas som en representativ mötesplats för alla 
åldersgrupper och kan innehålla vackra träd och 
blomsterplanteringar, möjlighet för odling, vatten, 
sittplatser men även ge möjligheter till spontana 
aktiviteter. Detta är en omtolkning av ett förslag 
som har drivits av ungdomar på Bäckby, under 
namnet Bäckby Plaza och på en annan plats än 
vad som föreslås i planprogrammet, på fastigheten 
Tackjärnet 1, där en byggnad har brunnit ner.

Odlingsmöjligheterna i parken bör inriktas på 
blomsterprakt och vara ett sätt att få Bäckbys bo-
ende involverade i parkens utveckling. För mer 
”vanlig” odling med köksväxter och bärbuskar, 
föreslås en yta längre söderut i det gröna stråket, 
intill Rösegårdsskolan. Det kan också bli ett kom-
plement till skolans skolgård.

Eftersom förslaget innebär att man tar delar av 
dagens fotbollsplan söder om centrum i anspråk 
föreslås att bollplanen mellan Rösegårdsskolan 
och Fridhemsskolan utvidgas till en större fotbolls-
plan samt kompletteras med någon form av servi-
cebyggnad med vindskydd och toalett. 

Inför etableringar av idrotts- och fritidsanläggning-
ar för såväl organiserad som oorganiserad (spon-
tan) verksamhet, skall det göras en genusanalys. 
Flera undersökningar ha de senaste åren visat på 

Bild 12. Sandlåda i rymdlekparken
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Bild 11. Föreslagna åtgärder i gröna stråket.

På grusplanen vid Hällbyskolan har beslutats 
att lägga ut en mindre konstgräsplan, och detta 
arbete kommer att ske under året. Planen läggs 
på halva grusplanen, så att denna även i fortsätt-
ningen kan användas till isbana, tivoli och Val-
borgsfirande, samt andra aktiviteter som behöver 
detta underlag.

I den södra kanten av Bäckbyskogen föreslås grill-
platser och ett uteklassrum.

Allaktivitetsyta

Norr om korsningen Puddelugnsgatan och Lisjö-
gatan har Mimer anlagt en allaktivitetsyta.

Odling   

Lokal odling och lokal produktion är viktigt ur 
hållbarhetsperspektiv och skulle kunna bli en vik-
tig lokal resurs i Bäckby/Skälby. En framtidsvision 
är att närodlade grönsaker, bär/frukt och blom-
mar omsätts på en lokal marknad/basar i anslut-
ning till Bäckby centrum.

Förutom de beskrivna odlingslotter i det gröna 
stråket föreslås att odlingslotter kan anläggas längs 
med Järnbruksgatan, där det redan idag finns od-
ling mellan Dragverks- och Smältverksgatan.



7

P
lanprogram

 för stadsdelen B
äckby (pp31

)

Bild 15. Förslag på ny bebyggelse vid Bäckby centrum

Nya byggnadsmöjligheter 

Vid centrum

Fastighetsägaren till den södra affärsfastigheten 
(Osmundjärnet 1) vid Bäckby torg har tagit fram 
ett visionsförslag för en byggnation kring cen-
trum, se nedan.

Förslaget ska ses som en inspiration för en möjlig 
framtida förtätning kring Bäckby centrum. Syftet 

är att ge förutsättningar för boende nära servicen 
i centrum, vilket ger möjliget för många äldre att 
kunna bo kvar i Bäckby och samtidigt få tillgång 
till lägenheter med god tillgänglighet (hiss). En 
förtätning kring centrum ger också ett bättre un-
derlag för service, både kommersiell och offentlig 
(skola, biblotek mm).

En viktig idé i förslaget är att markera Bäckby cen-
trum med en relativt hög byggnad (15-17 vån) som 

syns i fonden på Välljärnsgatan. Byggnaden är 
utformad så att den markerar den nya busslinjens 
(SmartKolls) sträckning. Det bör finnas kommer-
siella lokaler i bottenvåningen för att ge gatan och 
platsen mot den nya parken mer liv. Åt sydväst 
och mot kvällssolen är byggnaden utformad som 
ett sluttande terrasshus. Parkering förutsätts an-
ordnas i byggnadernas bottenvåningar.

Längst mot väster och mot villabebyggelsen norr 

om Smältverksgatan, anpassas byggnaden i höjd 
med sina två våningar. Mot det gröna stråket och 
Smältverksgatans förlängning föreslås en lägre 
bebyggelse i två våningar. Denna bebyggelse ligger 
i stort på fastigheten Tackjärnet 1, där en byggnad 
har brunnit ner.

Illustrationen visar också en påbyggnad på affärs-
lokalerna med nya bostäder i 2-4 våningar. Det ger 
förutom närhet och underlag till servicen, också 
lägenheter med överblick över Bäckby torg, vilket 
kan bidra till en ökad trygghet i centrum.

På fastigheten Tysksmidet 1 (norr om Fridhems-
skolan) föreslås en lägre bebyggelse i två våningar, 
kring en gemensam gård.

En byggnation enligt den redovisade visionsbilden 
skulle innebära totalt ca 250 nya lägenheter. En 
sådan stor utbyggnad måste givetvis ske i mindre 
etapper och preliminärt bedöms byggnationen 
börja med påbyggnaderna på affärslokalerna, se-
dan det höga huset, följt av den lägre bebyggelsen 
på ömse sidor av det gröna stråket.

Fördelning av lägenhetstyper och upplåtelsefor-
mer måste studeras i det vidare inför kommande 
planarbete. Önskemål från de boende i Bäckby 
som förts fram, på typ av bostäder vid centrum, är 
seniorboende och studentlägenheter. 

Zethelius

Norr om dagens Rehabcenter vid Adolf Zethelius 
gata och på insidan av Bäckbyvägen, redovisas 
ett område för bostäder. Här planerar staden att 
bygga ett äldreboende med ca 120 lägenheter, med 
byggstart under 2013.

Gröna stråket

Längst i norr i det gröna stråket, mot Bäckbysko-
gen i förlängningen av Bandverksgatan, föreslås 
nya bostadshus. En byggnadstyp som är populär 
och efterfrågad på Bäckby är terrashus och den 
här platsen bedöms vara lämplig för liknande hus 
som de som finns norr om Plåtverksgatan. Husen 
kan här få samma fina orientering mot sydväst 
som dessa. En byggnation i det föreslagna läget 
förutsätter att man drar om gång- och cykelvägen 
vid Bäckbyskogen och då kan man samtidigt se till 
att den får en utformning som ökar tryggheten. 
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Bild 17. Bäckby park

Det bedöms också vara en fördel ur trygghetssyn-
punkt med nya bostadshus som ger uppsikt över 
gång- och cykelvägen och Hällbyplanerna.

En möjlig framtida utbyggnad av gruppboendet 
Tre små hus, illusteras i skogsbacken bakom detta.

Järnbruksgatan-Bäckbyvägen

Området söder om Bäckbyvägen och öster om 
Järnbruksgatan bedöms kunna innehålla i huvud-
sak bostäder, men också verksamheter. Intresset 
för detta bör vara goda med hänsyn till Järnbruks-
gatans läge i förhållande till Erikslund. Områdets 
förutsättningar bör utredas vidare, där hänsyn ska 
tas till avstånd till högspänningsledning, trafikbul-
ler, befintlig bostadsfastighet och eventuella gröna 
värden i det lilla skogspartiet.

I delar av området mellan småhusbebyggelsen i 
Skälby och Järnbruksgatan föreslås byggnadsmöj-
ligheter för olika verksamheter, liknande dagens 
butiksläge vid Bomullsvägen. Möjliga verksamhe-
ter är olika mindre företag och service. Nya bostä-
der i detta läge bedöms inte möjligt med hänsyn 
trafikbuller från Järnbruksgatan.

Ett viktigt syfte med en byggnation längs Järn-
bruksgatan är att försöka länka ihop stadsdelarna 
Skälby och Bäckby och överbrygga den barriär 
som Järnbruksgatan kan upplevas vara idag.

Bäckby park

Inom Bäckby park föreslås både bostäder och 
verksamheter och även här finns ett övergripande 
syfte att länka ihop området med omgivande 
stadsdelar; Bäckby och Råby.

På kartan redovisas flera områden där ny bostads-
bebyggelse är möjlig att pröva. Områdena är inte 
tydligt avgränsade och måste givetvis bearbetas 
och förankras hos berörda fastighetsägare och 
företagare. Ett viktigt syfte med byggnation i dessa 
lägen, är att bygga bostäder vid gång- och cykel-
stråk, och på detta sätt få dessa mer trygga. Idag är 
den närmaste omgivningen till gång- och cykelstrå-
ken ofta mörka, baksidor av verksamhetslokaler 
och där inga människor vistas eller har överblick 
på kvällar och nätter.

Bostäder föreslås, med samma syfte som i Bäckby 
park, också på några ställen på västra sidan av Li-

sjögatan, i den gröna remsan mot dagens bostads-
bebyggelse, där så bedöms möjligt med hänsyn till 
trafikbuller och farligt gods. 

Längs gatorna kring Bäckby park (Lisjögatan, Su-
rahammarsvägen och Köpingsvägen), föreslås tom-
ter för olika verksamheter. Det bedöms vara bra 
annonslägen och kan ge möjlighet till både nya 
företag och expansionsmöjligheter för dagens fö-
retag. Idag finns ungefär 200 företag inom Bäckby 
park.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö

Delar av Bäckby finns medtaget i utredningen 
”Det byggda kulturarvet, 1950 och 1960-tal, Väs-
terås tätort” och utpekat som mycket värdefull 
bebyggelsemiljö. Riktlinjerna säger att sådana 
områden inte får förvanskas samt att området och 
dess byggnader, grönska och trafiksystem ska be-
hålla sin tidstypiska karaktär. 

Bild 16. Mycket värdefulla bebyggelsemiljöer.
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Bild 18. Den föreslagna nya busslinjen genom centrum markerat med rött. 

Förändringar av gator och parkering

Gång- och cykeltrafi k

Dagens struktur i gång- och cykelvägnätet be-
döms i huvudsak fungera väl, men några ”felande 
länkar” har identifierats; Vid översynen och för-
ändringen av skolgården mellan Bäckbyskolan 
och Hällbyskolan är det viktigt att allmänheten 
och de boende i Mimers bostäder söder om Pud-
delugnsgatan, får en bra och gen anslutning till 
Bäckby centrum, samtidigt som det blir en trygg 
skolmiljö. Det behövs också en ny och trafiksäker 
gånganslutning längs Bäckbyvägen, från det nya 
äldreboendet i kv. Zethelius till befintlig gc-väg.

Cykelparkering

Det är viktigt att bra placerade och tillräckligt an-
tal cykelparkeringar ordnas vid viktiga målpunk-
ter, exempelvis kring Bäckby torg.

Kollektivtrafi k

Vid centrum förslås en ny genare sträckning av ga-
tan. Detta är en del i stadens strategi att förbättra 
möjligheten för en effektiv och konkurrenskraftig 
kollektivtrafik, inom projektet SmartKoll. Tanken 
är att bussen ska få en snabbare väg och att turtät-
heten ska öka. Busshållplatsen föreslås placeras i 
direkt anslutning till torget.

Trafi kleder och orientering

För att ge en tydligare identitet till Bäckby (och 
Skälby) föreslås att entréerna till stadsdelen ut-
formas så att de blir tydliga, informativa, vackra. 
Detta kan göras med en välkomnande symbol/
skylt på strategiska platser. 

Detta kan också ge en bättre möjlighet för bilister 
att hitta till Bäckby centrum och den service som 
finns där. 

En liten åtgärd för att förbättra tillgängligheten 
till centrum är att bättre öppna upp parkeringen 
väster om centrum vid Plåtverksgatan. Idag har 
denna parkering bara en infart.

Bäckby park

För att öka genomströmningen och därmed till-
gängligheten till verksamheterna i Bäckby park, 
föreslås några nya interna gator. En ökad intern 
genomströmning får också den effekten att dagens 
angöringsgator från Lisjögatan och Surahammars-
vägen avlastas. 

Dessa nya gatusträckningar måste göras så att pas-
sagen av befintliga gång- och cykelstråk utformas 
på ett trafiksäkert sätt. Korsningen av gc-vägen 
från Kokillgatan till Gjutjärnsgatan bedöms idag 
ha en sådan trafiksäker utformning. 

Trafi ksäkerhet

Önskemål som framförts i diskussionen med 
Bäckbyborna är säkra passager över infartsgatorna 
till centrum, ex Välljärnsgatan och Puddelugns-
gatan. Många boende upplever idag en otrygghet 
med mycket trafik med hög hastighet. Detta kan 
göras som avsmalningar av gatan eller som upp-
höjda ”övergångsställ”. 

Även passagen av Lisjögatan har lyfts fram som ett 
problem, då fler människor väljer att passera över 
denna gata istället för att använda någon av de 
fyra gång- och cykeltunnlar som finns idag.

Tekniska nämndens stab arbetar med en översyn 
av ”farliga passager” i hela staden för att öka tra-
fiksäkerheten.

Bilparkering

Grundprincipen är att parkering för nya bostä-
der och verksamheter ska ordnas inom den egna 
fastigheten. En översyn av parkeringsriktlinjerna 
pågår inom staden, där en mer flexibel och plats-
anpassad parkeringsnorm kan bli resultatet. Bland 
annat ska det vara möjligt att ha färre parkerings-
platser för nya bostadsprojekt som ligger i anslut-
ning till busslinjer med bra turtäthet och nära 
service, som vid Bäckby centrum.

Ett särskilt behov som har identifierats i dialogen 

med Bäckbyborna är att det ska finnas parkering 
för handikappade i direkt anslutning till centrum 
och andra viktiga platser.

Dagvatten

Dagvattnets påverkan på Mälarens vattenkvalité 
har fått en ökad betydelse och det är därför viktigt 
att försöka rena dagvattnet innan det rinner ut i 
Mälaren. Det är särskilt viktigt att rena dagvattnet 
från stora vägar, parkeringar och områden med 
olika industrier och verksamheter.

Bäckby avvattnas via Kapellbäcken som man kan 
se som ett öppet dike söder om Köpingsvägen. 
Norr om Köpingsvägen är bäcken kulverterad i en 
sträckning parallellt med Lisjögatan. 

Vid kommande planarbeten ska dagvattenfrågan 
utredas för att se om det kan finnas möjligheter 
att rena dagvattnet från Bäckby. Ytor för detta be-
döms finnas på flera ställen, främst längs de större 
gatorna.

Bild 19. Exempel från passage vid Pettersbergs centrum där man arbetat med markbeläggning för att sänka hastigheten för biltrafi ken 
samt öka tryggheten för gående.
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Bild 20. Stadsdelens placering i staden.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Det är viktigt att betona att de olika åtgärderna 
som redovisas i planprogrammet bara är förslag. 
Programmet ska ses som en möjlig spelplan för 
prövning i kommande detaljplaner. Det finns 
i dagsläget inga särskilda pengar avsatta för att 
genomföra de olika förslagen. Vissa redan genom-
förda och framtida åtgärder, så som skejtpark, ute-
gym, odlingslotter, förbättringar för ökad trafik-
säkerhet och trygghet, kräver dock ingen ändring 
av detaljplaner och kan därmed förverkligas om 
särskilda skattemedel avsätts för detta.

För att få igång en positiv utveckling på Bäckby 
presentas här några förslag till möjliga strategier 
för planläggning av bostäder, respektive verksam-
heter:

En byggnation av bostäder vid centrum bedöms 
vara strategisk, eftersom det stödjer verksamheter-
na i Bäckbyhuset och i övriga centrum. Centrum 
ligger också i direkt anslutning till stomlinje i 
kollektivtrafiken. Bostäder med hiss ökar tillgäng-
ligheten och bedöms vara attraktivt för t.ex. äldre 
som vill bo kvar Bäckby. Uppförandet av någon 
form av äldreboende har starkt stöd bland Bäck-
byborna. Bostäder med utsikt över Bäckby torg 
kan också ge positiva effekter på den upplevda 
tryggheten där. I planprogrammet redovisas ett 
förslag till en ny bebyggelse vid centrum om ca 
250 lägenheter. Preliminärt bedöms en påbygg-
nad av de befintliga affärslokalerna som nummer 
ett, eftersom en av fastighetsägarna här har visat 
ett intresse för att utveckla sin fastighet. Staden, 
genom fastighetskontoret, ska därför ta upp en 
förnyad kontakt med fastighetsägaren. 

Fastigheten norr om Fridhemsskolan (Tysksmidet 
1), kan behöva ges ett prioriterat genomförande 
och därmed planläggning, beroende på hur länge 
byggnaden där Sofiaskolan tidigare fanns, ska vara 
kvar. Den dag byggnaden utryms och rivs är det 
viktigt att det relativt snart händer någonting på 
fastigheten så den inte lämnas öde en längre tid. 
Planprogrammet föreslår här en lägre bebyggelse 
för bostäder.

Efter detta bedöms byggnationen av det höga 
huset också vara strategisk, eftersom detta kan ses 
som en mycket tydlig symbol för att någoting hän-
der i stadsdelen och Bäckby centrum. 

Ett annat läge för bostäder som bedöms kunna 
bli attraktivt är platsen söder om Bäckbyskogen, 
i förlängningen av Bandverksgatan. Platsen är 
föreslagen av boende på Bäckby. Planprogrammet 
redovisar här ett förslag till terrasshus som idag är 
en populär och efterfrågad boendeform på Bäckby 
och man kan tänka sig att de som ska sälja sin 
villa eller radhus kan vara intresserad ett detta 
boende.

Fördelning av lägenhetstyper och upplåtelsefor-
mer måste studeras vidare inför eventuellt fram-
tida planarbete.

Byggnation av nya verksamheter kan enligt plan-
programmet ske på många platser. Här bör de i 
planprogrammet föreslagna tomterna för verk-
samheter kring Bäckby park vara prioriterade. 
Ytorna mot Surahammarsvägen, Köpingsvägen 
och Lisjögatan bedöms vara attraktiva skyltlägen 
för nya verksamheter, men att de i första hand bör 
tillgodose utvidgningar av pågående verksamheter 
inom området. Här föreslås att staden ordnar ett 
särskilt informationsmöte kring dessa möjligheter, 
med näringsidkarna inom Bäckby park.

Genomförandet av den nya effektivare sträck-
ningen för busslinjen vid Bäckby centrum, kräver 
en prövning med en detaljplan och bör vara högt 
prioriterad.

Några av de föreslagna byggrätterna för bostäder 
och verksamheter ligger på stadens fastigheter. 
Den översiktliga ekonomiska analysen pekar på 
att framtida exploatering endast kan bära de kost-
nader som är direkt kopplade till byggnationen 
(olika utredningar, fastighetsbildning mm) eller 
mindre åtgärder på gator och grönområden i dess 
närhet. Exempelvis skulle försäljning av verksam-
hetstomter kring Bäckby park, kunna ge möjlighet 
att göra en tydligare skyltning vid entrépunkter till 
området eller till mindre gatuombyggnader.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Bäckby i staden
Stadsdelen Bäckby ligger ca 4 km väster (fågelvä-
gen) om Västerås stadskärna. 

VISION 2026 OCH

ÖVERSIKTSPLAN 2026

Västerås 2026 - staden utan gränser
I visionen beskrivs en stad som är rörlig, färg-
stark, händelserik, och trygg och säker att vistas i. 
Planprogrammet överensstämer väl med detta, då 
Bäckby är en stadsdel med inslag av allt från bo-
städer, handel till kultur och utbildning.

Västerås översiktsplan 2026
I översiktsplanen finns 12 strategier, som ska leda 
fram till målen om ett hållbart och klimatsmart 
Västerås. Flera strategier stödjer den föreslagna 
utvecklingen av stadsdelen Bäckby.

Kreativt näringslivsklimat – Västerås erbjuder 
miljöer för både etablerade och nytillkomna fö-
retag där nya idéer prövas och företag kan arbeta 
tillsammans i nätverk.

Kulturliv ger staden karaktär – Västerås har ett 
rikt och spännande kulturliv som vitaliserar kli-
matet, väcker intresse och lockar till sig kreativa 
människor och företag.

Bostäder för alla – Ett varierat utbud av bostäder 
med olika hustyper och upplåtelseformer i olika 
lägen ger mångfald.

Bygg staden inåt – En tät stad med korta avstånd 
ger bra möjlighet att ta sig fram till fots och med 
cykel. En tät stad ger närhet till skola, barnom-
sorg, butiker och mötesplatser. En tät och blandad 
stad ger mångfald. En tät och grön stad är hållbar 
och hälsosam. I den täta staden är det lätt att leva.

Enkelt att gå och cykla – I Västerås och Bäckby 
ska det vara enkelt att gå och cykla till arbetet, sko-
lan, handelsområden, rekreationsmål och andra 
besöks mål. Planeringen skapar förutsättningar 
för hållbara transporter och resor.

Kollektivtrafiken som ryggrad – Kollektivtrafiken 
är en viktig utgångspunkt för bebyggelseplane-
ringen.

MILJÖPÅVERKAN
I samband med uppdraget för planprogrammet, 
bedömdes att programmets genomförande inte 
ger en sådan betydande miljöpåverkan som av-
ses i MB 6 kap 11 §. En miljöbedömning, med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB), 
bedömdes därför inte behöva upprättas enligt kra-
ven i PBL 5 kap. 

Planprogrammet pekar på olika möjliga förslag 
till förbättringar och förtätningar i Bäckby, och är 
därmed inte genomförandeinriktat. Det är svårt 
att i dagsläget veta om och i så fall vilka förslag 
som kommer att genomföras. Om det blir aktuellt 
med detaljplaner, kommer det att i varje enskilt 
fall göras en bedömning av dess miljökonsekven-
ser, och ett ställningstagande till behov av miljö-
bedömning och MKB.
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Bäckby Då - historia
Bäckby utgör, med sin stadsplan och sin bebyg-
gelse, en sammanfattning av 1960-talets samhälls-
syn och byggnadskultur. Stadsdelen representerar 
grannskapsenheten i sin sena folkhemsform, 
självförsörjd med kommersiell och social service 
och med ett trafiksystem uppbyggt kring trafikse-
parering.

Öppna gaturum mellan bebyggelseområdena, 
stora ytor för parkering och ett sammanhängande 
grönstråk i stadsdelens mitt med bostäder på 
ömse sidor präglar Bäckby.

I det ”gröna stråket” har placering av service, sko-
la, förskola, lekplats, idrottshall, idrottsplats m.m. 
koncentrerats och i stadsdelens östra del finns ett 
verksamhetsområde av blandad karaktär. Bäckbys 
centrum beskrivs idag som ett levande stadsdels-
centrum med god tillgång på service i form av 
bank, kiosk, matbutik, frisör etc. Närhet till gröny-
tor är stor, men kvalitén på dessa är skiftande. 

Bebyggelsen är övervägande i 1-3 våningar. Två 
höga bostadshus intill centrumkärnan utgör land-
märke och avbrott i den låga bebyggelsen. Unika i 
staden är gruppen med terraspunkthus, väster om 
Bäckbyskogen. Mycket av bebyggelsen är bevarat i 
ursprungligt skick och autentiskt 1960 och 70-tal, 
ett värde att beakta också i den vardagsform be-
byggelsen har här i Bäckby.

Bild 21. Perspektiv över det centrala gröna stråket ur Dispositionsplaneskiss för Bäckby från 1967.

Bäckby Nu - beskrivning av dagens Bäckby
Se även Stadsdelsanalys Bäckby, våren 2012, Ann-
Cathrine Linér.

Befolkning

På Bäckby bor 8123 personer (2012-12-31). Sedan 
2005 har befolkningen ökat från 7907 till 8123, 
d.v.s. med 216 personer. 

På Bäckby har samtliga barn- och ungdomsgrup-
per minskat under de senaste fem åren. De något 
äldre ungdomarna och unga vuxna har ökat nå-
got. Den stora ökningen ligger i gruppen 65 år 
och äldre. 

Andelen boende på Bäckby med utländsk bak-
grund har mellan åren 2006 och 2010 ökat med 
132 personer, motsvarande 4,2 % av den totala 
befolkningsmängden. För Västerås i stort har an-
delen ökat 3,2 %. Mimers ”fast inkomst krav” för 
att få bostad på Bäckby kan vara en orsak till att 
ökningen på Bäckby inte varit så stor.

Bostäder

På Bäckby finns alla typer av upplåtelseformer, 
fördelade på detta sätt:

• Mimer hyresätt:  36%

• Privat hyresrätt: 1%

• Bostadsrätt: 27%

• Egna hem:  36%

Service och verksamheter

Områdets centrum har fortfarande en hög servi-
cenivå med bank, apotek, mataffär, kiosk, restau-
rang, frisör, och skomakare. I Bäckbyhuset finns 
en rad kommunala och landstingsdrivna verksam-
heter som bibliotek, skola, fritidsklubb och fritids-
gård, idrottshall, familjecentrum, mötesplats för 
äldre, hemtjänst, vårdcentral och folktandvård. 
Utöver detta bedriver en rad föreningar sin verk-
samhet i huset. 

Områdets kommunala förskolor och skolor ligger 
utmed det centrala gröna stråket. Tanken har varit 
att de skulle kunna bedriva verksamhet och ta del 
av de grönytor som finns där. Idag är grönytor, 
fotbollsplaner och ytor för friidrott, ganska slitna 
och dåligt underhållna.

I området finns också ett lokalt industriområde, 
Bäckby Park, med drygt 200 olika företag och 
verksamheter. Bäckby ligger mellan det expansiva 
Erikslund i norr och Hacksta industriområde i 
söder. Det är få bostadsområden som har sådan 
närhet till både service och arbetsplatser. 

Med den nya kollektivtrafiksatsningen SmartKoll 
går en stomlinje med 7,5-minuterstrafik genom  
Bäckby centrum, vidare till ändhållplatsen vid 
Skälbygatan.

 

PROJEKTGRUPP
Arbetet med att ta fram planprogrammet har skett 
i en projektgrupp med Hans Larsson och Selma 
Nylander (stadsbyggnadskontoret) som ansvariga, 
Ann-Cathrine Linér (samordnare Bäckbysatsning-
en), P-O Rask (stadsledningskontoret), Roland 
Axelsson (barn- och utbildningsförvaltningen/
pedagogiska nämndernas stab), Stefan Brandberg 
(kultur, idrott- och fritidsnämndens stab), Mona 
Fors (fastighetskontoret), Frida Nordlundh/Brit-
ten Lööf/Marie Joelsson (tekniska nämndens 
stab), samt Christian Holm (Bostads AB Mimer).

Arbetet har rapporterats till styrgrupen för hela 
Bäckbysatsningen, där förslag kring planprogram-
met har förankrats och diskuterats.




