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PLANPROCESSEN 

I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras eller 

bevaras.  

Utökat förfarande 

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande. Detta förfarande är aktuellt då detaljplanen bedöms 

vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Under samrådsskedet för 

planförslaget ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Samrådstiden är minst tre 

veckor. En kungörelse ska göras inför samrådet och efter samrådet görs en samrådsredogörelse som 

redovisas i samband med granskning. Därefter sker en bearbetning av planförslaget som sedan ställs 

ut för granskning av allmänheten. Granskningstiden är också minst tre veckor. Synpunkterna från 

granskningen sammanställs i ett granskningsutlåtande. Efter granskningen antas detaljplanen av 

byggnadsnämnden eller i vissa fall av kommunfullmäktige. Efter tre veckor vinner beslutet om 

antagande laga kraft om det inte överklagas. 

 

UTÖKAT FÖRFARANDE 

 

Figuren ovan illustrerar i vilket skede detaljplanen befinner sig i. 

TIDPLAN 

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande. Samråd har skett i juni-augusti 2017. Efter samrådet 

har inkomna yttranden sammanfattats i en samrådsredogörelse som redovisas under 

granskningstiden. Detaljplanen har varit utsänd på granskning februari-mars 2018. Inkomna 

skrivelser under granskningstiden sammanfattades sedan i ett granskningsutlåtande. Detaljplanen 

antogs av byggnadsnämnden den 30 augusti 2018. Detaljplanen vann laga kraft den 15 juni 2020 

efter beslut i Mark- och miljööverdomstolen.  
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HANDLINGAR 

Planhandlingarna består av: 

• Plankarta med bestämmelser 

• Planbeskrivning 

• Illustrationskarta 

• Grundkarta 

• Fastighetsförteckning 

 

Följande utredningar har tagits fram som underlag för planarbetet. De finns på stadens webbplats 

www.vasteras.se/planutstallningar och förvaras även på byggnadsnämndens expedition och kan 

beställas därifrån: 

• Bullerutredning, ACAD-International AB, 2017-04-11 

• Översiktlig geoteknisk utredning, Geosigma, 2017-01-19 

• Dagvattenutredning, WRS AB, 2017-03-22 

• Arkeologisk förundersökning Rapport 2015:4, Stiftelsen Kulturmiljövård, 2015 

• Inventering av kärlväxter, Linnea natur & ekologi, september 2016 

 

 

 

PLANBESKRIVNING 

SAMMANFATTNING 

Planens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder. Planen ger möjlighet att bygga en blandning 

av friliggande enbostadshus, radhus, parhus, kedjehus och mindre flerbostadshus. Beroende på vilka 

boendeformer som väljs kan upp till cirka 280 bostäder tillkomma inom området. Placering och 

utformning av ny bebyggelse anpassas så att områdets natur- och kulturmiljövärden värnas. 

Befintliga åkerholmar sparas och integreras i bostadsområdet. Med hänsyn till det öppna landskapet 

och den känsliga miljön i närheten av Dingtuna kyrka, föreslås i huvudsak bostäder i en – två våningar 

söder om Ekebyvägen. Norr om Ekebyvägen, upp mot järnvägen, kan man gå upp till tre – fyra 

våningar då det inte bedöms påverka landskapsrummet på samma sätt.  

Planen ger också möjlighet till utbyggnad av förskola eller skola, gruppbostad och äldreboende. 

Detaljplanen syftar också till att möjliggöra en utbyggnad av gång- och cykelvägnätet i området. 

http://www.vasteras.se/planutstallningar
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Planområdets läge markerat i blått. 

PLANENS SYFTE  

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder. Planen omfattar en möjlighet att bygga 

en blandning av friliggande enbostadshus, radhus, parhus, kedjehus och mindre flerbostadshus. 

Planen ger också möjlighet till utbyggnad av förskola eller skola, gruppbostad och äldreboende. 

Detaljplanen syftar också till att möjliggöra utbyggnad av gång- och cykelvägnätet i området. 

Placering och utformning av ny bebyggelse anpassas så att områdets natur- och kulturmiljövärden 

värnas.  

ÖVERGRIPANDE STADSBYGGNADSIDÉ  

Större delen av Dingtuna samhälle ligger norr om järnvägen. Utbyggnaden av bostäder inom 

planområdet innebär att samhället binds ihop på ett naturligt sätt.  

Planområdet får karaktären av ett mindre småhusområde med modern bebyggelse i lantlig miljö, där 

möjlighet ges till en blandning av friliggande enbostadshus, radhus, parhus, kedjehus och 

flerbostadshus. Antalet bostäder beror på utformningen av bebyggelsen, men bedöms maximalt 

utnyttjad bli ca 280 stycken. Bostadsanknuten verksamhet, föreningslokaler med mera kan inrymmas 

i bostadskvarteren, liksom mindre verksamheter som inte är störande såsom kontor, frisör och 

liknande. Möjlighet ges även till gruppboende, äldreboende och förskola inom området.  

Viktiga åtgärder för att minska negativa effekter av exploateringen är att så långt möjligt bevara 

områden med höga naturvärden och att i största möjliga mån arbeta in värdefulla naturmiljöer i den 

planerade bebyggelsen. Befintliga åkerholmar tas tillvara som viktiga landskapselement. 
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Bebyggelseområdet kan avgränsas mot jordbruksmarken i form av vegetationsbälten eller 

trädplanteringar. 

Placering av ny bebyggelse har tagit hänsyn till framför allt landskapsbilden, bullervärden, transport 

av farligt gods på järnväg samt natur- och kulturvärden. I anslutning till järnvägen och Dingtuna 

samhälle kan bebyggelsen utformas lite friare, men intill den angränsande känsliga kyrkomiljön 

behöver större hänsyn tas. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Riksintresse 

Detaljplanen ligger inte inom område som utgör riksintresse enligt 3 och 4 kap Miljöbalken. Direkt 

norr om planområdet ligger järnvägsspår, som utgör riksintresse för järnväg. 

Översiktliga planer 

Översiktsplan 2026 (ÖP 2026) 

Planeringsinriktningen  i den kommuntäckande översiktsplanen ÖP 2026, antagen 2012 men 

aktualiserad 2017, är att man i första hand ska förtäta staden Västerås och utveckla serviceorterna i 

kommunen. ”Livskraftig landsbygd med starka serviceorter” är en av strategierna för en hållbar 

utveckling. 

Dingtuna är en av dessa serviceorter. Serviceorterna fyller en viktig funktion för landbygden genom 

att där finns skolor och förskolor, äldreboenden och viss kommersiell service. Genom att komplettera 

dessa serviceorter med blandad bebyggelse så kan de behålla och utveckla kommersiell och 

kommunal service. Ett varierat bostadsutbud med olika hustyper och upplåtelseformer ska 

eftersträvas. Utbyggnad i kollektivtrafiknära lägen ska också prioriteras.  

Enligt riktlinjer i Öp 2026 ska brukningsvärd jord- och skogsbruksmark i första hand användas till 

biologisk produktion, där speciellt jordbruksmarken ska prioriteras. Brukningsvärd jordbruksmark får 

tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 

samhällsintressen och detta behov inte kan tillogodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande 

sätt genom att annan mark tas i anspråk.  

I direkt anslutning till serviceorterna är ny bebyggelse möjlig att pröva även om det innebär ett 

avsteg från grundprincipen rörande brukningsvärd jord- och skogsbruksmark. Syftet är att skapa 

förutsättningar för utveckling av serviceorterna, vilket anses vara ett väsentligt samhällsintresse.1  

Fördjupad översiktsplan ÖP 46 

Översiktsplanen för Dingtuna, ÖP 46 (antagen 1993), är delvis inaktuell och ska på sikt ersättas. 

Fortfarande kan viss vägledning ges för kommande detaljplanering. I ÖP 46 pekas aktuellt område ut 

som ett möjligt framtida bostadsområde.  

 

1 Riktlinjer för byggande på landsbygden, bilaga till ÖP 2026. Godkända av byggnadsnämnden 2014-09-25. 
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Detaljplaner 

Aktuellt område saknar detaljplan men gränsar i norr och nordöst mot detaljplan för 

småindustriändamål och friliggande bostäder (BPL 486 L) och i söder mot detaljplan för allmänt 

ändamål (BPL 490 G). Även detaljplan för gc-tunnel i Dingtuna centrum (dp1181 G) angränsar mot 

området.  

Bostadsförsörjningsprogram  

Enligt program för bostadsförsörjning i Västerås 2018-2021, mål och indikatorer, är målsättningen att 

antal färdigställda lägenheter ska vara 5000 under denna period. Bostadsbyggandet ska medverka till 

en attraktiv stad som möter en ökande befolkning på ett hållbart sätt. Förtätning ska ske överallt i 

staden (Västerås tätort), men även i serviceorterna. Balans ska råda på bostadsmarknaden genom att 

vi planerar utifrån människors behov, till exempel barn, personer med funktionsnedsättning och 

äldre. 

Planuppdrag 

Uppsala akademiförvaltning ansökte om planläggning hösten 2011 och byggnadsnämnden fattade 

beslut om planuppdrag maj 2012. Därefter togs olika utredningar fram och plan- och bygglagen 

uppdaterades. För att underlätta hanteringen av detaljplanen fattade byggnadsnämnden beslut om 

förnyat planuppdrag 2016-02-25, § 24.  

Därefter har planområdet utökats, vilket innebär en betydligt större omfattning bostäder. Av den 

anledningen behövde planuppdraget utökas, vilket gjordes i samband med att byggnadsnämnden tog 

beslut om samråd den 15 juni 2017.  

Bedömning av miljöpåverkan 

Byggnadsnämnden har i beslut 2014-05-22, § 105, tagit ställning till att detaljplanen inte ger en 

sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11§ miljöbalken. En miljöbedömning, med 

tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har därför inte upprättats i enlighet med 4 kap. 34 § plan – 

och bygglagen. Se Miljöbedömning under rubriken Konsekvenser av planens genomförande. 

PLANOMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

LÄGE OCH OMFATTNING 

Planområdet är beläget i direkt anslutning till Dingtuna tätort och ligger mellan järnvägen och 

Dingtuna kyrka. Planområdet avgränsas av Ekebyvägen och järnvägen i norr, av befintlig bebyggelse 

och Kyrkvägen i öster och av skola, förskola och Dingtuna kyrka i sydöst och mot öppen 

jordbruksmark i sydväst. Totalt omfattar planområdet cirka 17 hektar. 

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 

Planområdet utgörs i huvudsak av fastigheten Österby 1:2, som ägs av Uppsala akademiförvaltning. 

De äger även fastigheten Oppgårda 1:4 som ingår i planområdet. Del av fastigheten Östjädra 1:246 

ingår i planområdet och ägs av Västerås stad.  
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OMRÅDESSTRUKTUR 

Dingtuna ligger i ett storskaligt jordbrukslandskap som sträcker sig ner till Mälaren. Samhället 

Dingtuna ligger med skogen som skydd mot norr och vänder sig söderut mot ett storskaligt och flackt 

åkerlandskap. Utanför detta landskapsrum, där tätorten är en viktig del, annonserar sig tätorten 

knappt alls. Från Västeråshållet är det kyrkan som utgör landmärke och som annonserar samhället, 

möjligen också idrottsplatsen i skogskanten norr om vägen. 

 

Vy från järnvägen mot Dingtuna kyrka. 

Dingtuna är ett utpräglat stationssamhälle med en långsträckt form utmed järnvägen. Kyrkan, skolan 

och en mindre bostadsgrupp bildar en egen enhet strax sydost om tätorten. Området norr om 

Dingtuna är klassat som riksintressant med hänsyn till det rika fornlämningsbeståndet av 

bronsålderstyp, vilket begränsar utbyggnadsmöjligheterna i den riktningen.  Även väster om 

Dingtuna är förekomsten av fornlämningar avgörande för utbyggnadsmöjligheterna.  

Dingtuna är huvudsakligen en bostadsort, cirka 1000 personer bor här. Arbetstillfällena är få och de 

flesta pendlar in till Västerås centrum. Serviceutbudet är begränsat. 

Själva planområdet är obebyggt och utgörs till största del av jordbruksmark. Den sydöstra delen 

utgörs av ängs- och betesmark med inslag av skogsdungar. Planområdet ansluter till Dingtuna kyrkby, 

som har ett kulturmiljöhistoriskt värde. 

  

Dingtuna kyrka till vänster, ängs- och hagmark i områdets södra del till höger. 
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LANDSKAPSVÄRDEN 

Förutsättningar 

Planområdet berörs av ett flertal planer och inventeringar som relaterar till natur- och 

kulturmiljövärden. 

Bevarandeprogram odlingslandskapet 

Större delen av planområdet ligger inom bevarandeprogrammet för odlingslandskapet. 

Bevarandeprogrammet är långsiktigt och beskriver värdefulla natur- och kulturmiljövärden i 

odlingslandskapet i länet.  

Det sammanfattande värdeomdömet för Dingtuna – Lundby är B, vilket betyder ”mycket högt 

gemensamt bevarandevärde för natur- och kulturmiljövården”. Naturvärden II (”mycket högt 

bevarandevärde”) och kulturmiljövärden I(”Största betydelse ur bevarandesynpunkt”) 

Området beskrivs som ett omväxlande storjordbrukslandskap med skogsklädda moränholmar och 

odlingsrösen. Markerna som betas vid Dingtuna hyser en rik torrängsflora. De är välhävdade och är 

av stor betydelse för de fornlämningar och andra kulturhistoriska värden som finns i området.  

 

Kartan ovan visar att stor del av planområdet omfattas av bevarandeprogrammet för odlingslandskap.  
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Kartan ovan visar att stor del av planområdet omfattas av naturvårdsplanen.  

Naturvårdsplan  

En stor del av planområdet berörs av naturvårdsplan för Västmanlands län, framtagen 2015 av 

Länsstyrelsen. Området (Vä 62) fick klass 2 med beskrivningen ”Rik torrängsflora på 

nötkreaturbetade backar, väl utvecklade ändmoräner i betesmark samt landskap med varierad 

topografi och en vegetation med bland annat öppna beteshagar”.  

För att bevara dessa värden bör inte uppodling eller skogsplantering ske på hagmarken och 

ändmoränerna bör bevaras. 

Biotopskydd 

Inom planområdet finns ett jordbruksdike samt åkerholmar. Båda omfattas av generellt biotopskydd 

enligt miljöbalken 7 kap § 11 och områdesskydd SFS 1998:1252.  

En åkerholme definieras som ”en holme av natur- eller kulturmark med en areal av högst 0,5 hektar 

som omges av åkermark eller kultiverad betesmark”. Biotopskyddet innebär att det är förbjudet att 

ta bort eller skada åkerholmarna. Exempel på åtgärder som inte är tillåtna att göra: 

- ta bort värdefulla träd 

- schakta och gräva 

- täcka över med sten, grus, ris, jord. 
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Jordbruksdiket får inte kulverteras eller skadas på annat sätt. 

Vid särskilda skäl kan man ansöka om dispens hos Länsstyrelsen. Det handlar då främst om åtgärder 

som behövs för att utveckla eller bibehålla ett aktivt brukande av jordbruksmarken.  

Äng- och betesmarksinventering 

Delar av planområdet finns upptaget i Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering och 

registrerat i deras databas ”TUVA”. Området redovisas till stora delar som välhävdat.  

 

Kartan ovan visar vilka delar som finns upptagna i Jordbruksverkets ängs- och betesmarinventering 

Delar av planområdet finns även upptaget i ängs- och hagmarksinventeringen, en föregångare till 

ängs- och betesmarksinventeringen. Områdets omfattning är mindre i den inventeringen och har 

följande värdeomdöme: ”Betesområde som är en mycket viktig landskapsbild. Har stor betydelse 

som hävdad hage för fornlämningar och övrig kulturhistoria. Hagarna har förutsättningar att även i 

framtiden hysa en rik torrängsflora om marken hävdas med bete. Betydelse för det rörliga 

friluftslivet.” 

Naturinventering 

För att undersöka områdets botaniska värden har en naturinventering genomförts, se separat bilaga. 

Kartan på nästa sida visar förekomst av rödlistade arter. Två arter klassas som sårbara (toppjungfrulin 

och backsippa). Backsippan är fridlyst enligt 8 § artskyddsförordningen. Dispens krävs för åtgärder 

som kan skada en fridlyst art. Bebyggelse närmare än 5 meter från backsippan bedöms inte lämplig 

utan risk att skada backsippan. 
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Kartan nedan ger en fingervisning om var de befintliga värdena finns. Mellan dessa punkter finns 

partier med artrik hagmarksvegetation eller torrängsfragment med många hävdgynnade arter. 

Hänsyn har tagits till mark där förekomst av rödlistade arter finns genom att lägga ut det som 

naturområden som inte får bebyggas. Dagens igenväxning bör stävjas genom röjning då det inte är 

realistiskt att förvänta sig fortsatt bete i samma utsträckning som tidigare. Därigenom kan de 

botaniska värdena utvecklas.  

 

Karta ovan visar förekomst av rödlistade arter inom planområdet. Gul ring = backsmörblomma, svart ring = 

tallticka, orange ring = backtimjan + backsippa, röd ring = toppjungfruling + säfferot + klasefibbla.  

Kulturminnesvårdsprogrammet 

Sydöstra delen av planområdet är utpekat i kulturminnesvårdsprogrammet och ingår i ett större 

värdeområde omkring Dingtuna kyrkby, se karta nästa sida. Bebyggelsen i sig klassas som värdefull, 

men även området omkring kyrkbyn har ett särskilt värde.  

Dingtuna kyrkby består av Dingtuna kyrka byggd omkring år 1300, den gamla och nya prästgården, 

kyrkstallar, före detta kyrkskola med lärarbostad från 1865 samt två yngre skolbyggnader från 1924 

och 1966. Här finns också en före detta skolvaktmästarbostad från början av 1700-talet och en 

visthusbod troligen från 1600-talet. 

Enligt riktlinjer i ÖP 2026 ska vid prövning av ny bebyggelse eller annan ändring av 

markanvändningen särskild hänsyn tas till kulturmiljövärdena inom de områden som avgränsats som 

miljöhänsynsområden. 
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Kartan ovan visar hänsynsområde för kulturmiljö enligt Kulturminnesvårdsprogrammet.  

Förändringar 

Ny bebyggelse har placerats med hänsyn till de kultur- och naturvärden som finns inom planområdet. 

I dialog med länsstyrelsen har det inte bedömts finnas särskilda skäl att få dispens för att ta bort 

åkerholmar. De har istället integrerats i bostadsområdet och bevaras som naturmark. Placeringen av 

bostadstomterna har anpassats så att åkerholmarna kan bevaras. Även andra ytor inom området 

avsätts som naturområden. Ny bebyggelse placeras med ett visst respektavstånd för att värna 

befintliga värden i så stor utsträckning som möjligt. Dessa naturområden utgör en kvalitet för boende 

i området. 

Naturvärden på åkerholmar kan bibehållas genom att uppslag av sly och yngre träd röjs bort med 

några års mellanrum för att förhindra igenväxning som skadar naturmiljön. Enstaka yngre träd kan 

sparas när det är lämpligt så att man kan garantera gamla träd i framtiden. Detta har formulerats 

som en särskild planbestämmelse, n1. Samma rekommendationer gäller även för kantzoner i ängs- 

och hagmarken, område betecknat med n2. Det bedöms inte vara realistiskt att ställa krav på fortsatt 

bete av djur, även om det är önskvärt. Området där backsippan växer ligger inom prickmarkerat 

område och kommer inte att bebyggas. Området närmast jordbruksdiket har prickats bort för att 

vara åtkomlig för skötsel. 

Landskapsbildsmässigt är det naturligt att samhället håller sig inom det landskapsrum det redan 

starkt påverkar. I första hand bör samhällets båda delar knytas samman. Att bebyggelsen kryper ut 

på den flacka jordbruksmarken behöver inte vara något problem ur landskapsbildssynpunkt. Det är 

positivt om en begränsning av bebyggelsen kommer till stånd. Det kan vara i form av 

vegetationsbälten, trädplanteringar eller mindre ”moränkullar”.  
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Bebyggelsen bör hållas låg så att kyrkan bibehålls som landmärke. Bebyggelsen kan gå upp i höjd där 

det finns stöd i vegetation eller i nära anslutning till järnvägen, där det inte bedöms inkräkta på 

landskapsrummet på samma sätt. 

LEK OCH REKREATION 

Hagmarken är ett värdefullt område för lek och naturstudier för intilliggande förskola och skola. 

Förändringar 

Yta för småbarnslek och bollplan kommer att anläggas intill bostäderna inom planområdet. Goda 

möjligheter till lek och rekreation finns även inom intilliggande naturmark. Utbyggnad av gång- och 

cykelvägar ger säkrare promenadvägar både inom och i anslutning till området. 

MARK OCH VEGETATION 

En markteknisk undersökning har genomförts av Geosigma (2017-01-19) som underlag till 

dagvattenutredningen. Undersökningen visar att området till stor del utgörs av lera. Det översta 

jordlagret utgörs av torrskorpelera med en mäktighet på ca 1-2 meter, under den finns sulfidhaltig 

lera med en mäktighet mellan 2 och 7 meter där de mäktigaste lagren återfinns i områdets västra 

del. Under leran finns troligtvis en blockig eller stenig morän. Jordbruksmarken är dränerad. 

 

Kartan ovan visar utsnitt ur SGU:s jordartskarta, utdrag ur dagvattenutredningen. (Utredningsområdet, 

uppdelat i delområden, är redovisat med svarta linjer.) 

Kompletterande geotekniska undersökningar krävs innan byggnation. Radonsäker grundläggning 

förutsätts.  
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Ingen bebyggelse finns inom planområdet. Området omfattar cirka 17 hektar varav cirka 10 utgörs av 

jordbruksmark. På grund av impediment/ åkerholmar och sämre jordart klassas åkermarken inte som 

högproduktiv.  

Topografiskt är området flackt med små höjdskillnader. Markytan i och runt omkring området är 

relativt plan med nivåer mellan +13,3 till +14,9 förutom ett antal fastmarkskullar. Några urbergshällar 

går i dagen. Berggrunden är täckt av såväl morän som leror. En del av moränen visar sig som ryggar, 

vilka är ändmoräner.  

I sydöstra delen av området, i anslutning till kyrkan och näraliggande bondgårdar, finns ett stort och 

vackert betesområde. Här finns både öppna hagar med en rik flora och träd- och buskbärande 

hagmark. Hagarna har förutsättningar att även i framtiden hysa en rik torrängsflora om marken 

hävdas med bete.  

Förorenad mark 

Det finns inga kända föroreningar inom planområdet eller dess närmaste omgivningar. Om misstanke 

uppstår om förorenad mark i samband med exploatering måste arbetet avbrytas omedelbart och 

anmälan göras till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. 

FORNLÄMNINGAR  

Inom planområdet finns fyra fornlämningar registrerade; Dingtuna 753, 754, 755 och 10:1. 

I planområdets södra del ligger fornlämningen Dingtuna 10:1, en grav i form av en stensättning. Runt 

om fornlämningen har ett skyddsområde på 10 meter lagts ut inom vilket inga markingrepp får göras.  

2010 utfördes en särskild arkeologisk utredning för området. Eftersom närområdet är rikt på 

fornlämningar bedömdes sannolikheten stor att det skulle finnas dolda fornlämningar under 

markytan. Utredningen visade att det fanns förhistoriska boplatsspår på två platser inom och i 

anslutning till planområdet.  

2014 utfördes därför en avgränsande förundersökning. Inga fynd påträffades vid schaktningen och 

inga ytterligare åtgärder är nödvändiga enligt Länsstyrelsen.  Rapporten är bifogad planhandlingarna, 

”Arkeologisk förundersökning Rapport 2015:4, Stiftelsen Kulturmiljövård”. 

Ingrepp i fast fornlämning kräver tillstånd från Länsstyrelsen. 

BEBYGGELSE  

Planområdet är obebyggt. I direkt anslutning till planområdet, intill Kyrkvägen, finns friliggande 

enbostadshus av varierande utformning. 

Förändringar 

Det är naturligt att Dingtunas framtida utbyggnad sker söder om järnvägen. På så sätt binds 

samhället på ett naturligt sätt samman med Dingtuna kyrkby.  

Inom området tillåts en blandning av friliggande enbostadshus, radhus, parhus, kedjehus och 

flerbostadshus. Utnyttjandegraden styrs genom planbestämmelser för minsta tomtstorlek och 

största tillåtna byggnadsarea. Planen medger att äldreboende och gruppbostad kan uppföras inom 
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området, dock inte intill varandra.  Antal bostäder beror på utformningen av bebyggelsen, men 

bedöms maximalt utnyttjad bli cirka 280 stycken.  

Planområdet ligger i en lantlig miljö. Placering och utformning av ny bebyggelse ska anpassas så att 

områdets natur- och kulturmiljövärden värnas. Befintliga åkerholmar sparas och integreras i 

bostadsområdet. Med hänsyn till det öppna landskapet och den känsliga miljön i närheten av 

Dingtuna kyrka, föreslås i huvudsak bostäder i en – två våningar söder om Ekebyvägen. Norr om 

Ekebyvägen, upp mot järnvägen, kan man gå upp till tre – fyra våningar då det inte bedöms påverka 

landskapsrummet på samma sätt.  

Närheten till järnvägen ger bullerstörningar som kan minskas genom att ny bebyggelse grupperas och 

utformas så att den i sig skapar ett skydd mot bullret. Bullerutredningen anger rekommendationer 

som detaljplanen har tagit hänsyn till. Uppföljning görs i bygglovskedet. 

För att uppnå rumslighet i gaturummet kan huvudbyggnad placeras 3 meter från gata där så är 

möjligt. Entréer bör placeras mot gata. Garage och dylikt ska placeras indragna minst 6 meter från 

gata där så är möjligt. Tomten avgränsas gärna med häck eller staket mot gata. 

 

Planillustrationen (Metod arkitekter AB) visar hur området kan disponeras, men är inte bindande i sig. 

Illustrationen redovisar en blandning av flerbostadshus, äldreboende, grupphusbebyggelse och friliggande 

enbostadshus och innehåller ca 280 lägenheter/bostäder. Beroende på vilka hustyper som väljs kommer antalet 

bostäder att variera.  

Huvudanvändningen för den tillkommande bebyggelsen är bostäder men inom detta förslås att 25 % 

av boendeytan ska kunna användas för kontor eller hantverk i bostaden. Verksamheten får inte vara 

störande, alstra mycket trafik eller bedrivas utomhus. 
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Upplåtelseformer kan inte regleras i detaljplanen, men en blandning mellan äganderätt, bostadsrätt 

och hyresrätt eftersträvas. 

Ny bebyggelse kan spegla nutida arkitektur samtidigt som den knyter an till områdets lantliga 

karaktär. Traditionella materialval som trä, tegel och röd slamfärg innebär ofta att en ny byggnad inte 

känns främmande i landskapet. Andra viktiga aspekter att beakta är byggnadens proportioner och att 

inte taken blir alltför dominerande i landskapet.  

 

Illustrationer på möjlig framtida bebyggelse inom området (Metod arkitekter AB) 
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Utformningsbestämmelser 

Betesmarken norr om kyrkan och området däromkring är upptaget som ett område med särskilt 

värde i kommunens kulturminnesvårdsprogram, vilket ställer särskilda krav på utformningen av 

tillkommande bebyggelse. Bebyggelse som tillkommer närmast kyrkan har därför försetts med krav 

på anpassning. Övrig bebyggelse inom planområdet bedöms kunna utformas lite friare.  

Placering av ny byggnad/er ska anpassas så att siktlinjer från vägen mot kyrkan inte skyms. Det är 

också viktigt att proportioner på byggnad/er, material och gestaltning anpassas till de värden som 

Dingtuna kyrkby har.  

Offentlig och kommersiell service 

I Dingtuna finns en grundskola, Dingtunaskolan, med förskoleklass till sjätte klass. Dingtunaskolan 

ligger i direkt anslutning till planområdet. Tidigare låg även en förskola intill skolan, men den har 

nyligen flyttat till annan plats då skolan behövde mer utrymme. 

Den kommersiella servicen i Dingtuna utgörs av en kiosk och en pizzeria. Erikslunds köpcentrum 

ligger cirka 6 km från planområdet. 

 Förändringar 

Med planförslaget möjliggörs en förskola med mellan 4-6 avdelningar samt en förskolegård på ca 

4300 kvm, knappt 40 kvm/barn vid 6 avdelningar. Förskolan är placerad intill Ekebyvägen och gården 

har ett respektavstånd om 20 meter till befintlig bostadsbebyggelse.  För att skärma av mellan 

förskolan och befintlig bebyggelse kan modellering av landskapet göras, tex. genom att anlägga 

naturliga kullar och plantera träd. Detta kan göras på ytan mellan förskolans gård och befintlig 

bebyggelse, men även inne på förskolegården. 

Detaljplanen ger också möjlighet till äldreboende och gruppbostad inom området. 

 

Illustration som visar möjlig utformning av bostadsbebyggelse och eventuellt äldreboende, sett från Ekebyvägen 

och med åkermarken bakom bebyggelsen (Metod arkitekter AB). 
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GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät 
Trafikverket är väghållare för Kyrkvägen. Västerås stad är väghållare för Ekebyvägen. Skyltad 

hastighet är 50 km/h för båda vägarna. I nationell vägdatabas hos Trafikverket anges att år 2014 

hade Kyrkvägen cirka 850 fordon/årsmedeldygn och Ekebyvägen hade cirka 300 

fordon/årsmedeldygn. Andelen tung trafik utgörs av 4 % på Kyrkvägen. 

Förändringar 

Ett genomförande av detaljplanen medför en viss trafikökning på tillfartsvägarna till planområdet, 

men bedöms inte påverka infrastrukturen på sådant sätt att vägkorsningarnas kapacitet inte klarar av 

det. Framtagen bullerutredning visar prognoser för framtida trafikmängder på Kyrkvägen respektive 

Ekebyvägen (år 2030). Trafikmängden för Kyrkvägen bedöms bli 1170 fordon/årsmedeldygn. 

Trafikmängden för Ekebyvägen bedöms bli 1210 - 1560 fordon/årsmedeldygn, beroende på vilken del 

av vägsträckan som avses.  

Hastighetssäkrade passager för gående och cyklister ska ordnas där gång- och cykelvägen under 

järnvägen ansluter till Ekebyvägen samt där Ekebyvägen ansluter mot Kyrkvägen. 

Detaljplanen är flexibelt utformad vilket innebär att gatustrukturen inom bostadsområdet inte är 

fastlagd. Bostadsgatorna inom planområdet får in- och utfarter mot Ekebyvägen. Det är av vikt att 

antalet in- och utfarter begränsas och att de samordnas med in- och utfarter på motstående sida av 

Ekebyvägen. In- och utfarterna är inte låsta i exakta lägen i detaljplanen. Exakta lägen ska samrådas 

och godkännas av teknik- och fastighetsförvaltningen.  

Längs Kyrkvägen läggs ett utfartsförbud, vilket innebär att inga in- eller utfarter från bostadsområdet 

tillåts åt detta håll. 

Inom bostadsområdet bör gatorna utformas med ett vägområde om totalt 6,0 meter. Vägområdet 

kan göras större vid behov. Plats för snöupplag ska finnas på vardera sidan om körbanan. Illustration 

av gatusektion finns på plankartan. 

Trafiksituationen för förskolan bör detaljstuderas i samband med projektering med avseende på 

leveranser och hämtning/lämning.  

Parkering sker inom egen fastighet. Gällande parkeringsriktlinjer för Västerås stad ska följas. 

Väderskyddade cykelparkeringar med bra låsmöjligheter ska anordnas antingen i bottenvåning eller 

nära entréer (flerbostadshusen). 

Gång- och cykelvägnät 

Gång- och cykelväg från området norr om järnvägen leds under spåren vid Dingtuna station och 

ansluts till Ekebyvägen. Gång- och cykelväg längs Ekebyvägen saknas. Längs med Kyrkvägen går en 

gång- och cykelväg, som sträcker sig från Stationsvägen fram till Dingtuna skola/kyrka. 
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Förändringar 

Gång- och cykelväg byggs ut längs Ekebyvägen och kompletterar befintligt gång- och cykelvägnät. En 

ny gång- och cykelväg anläggs i områdets västra kant, mot åkermarken, och förbinder Ekebyvägen 

med skolan och kyrkan.  

Kollektivtrafik 

Idag trafikerar landsbygdstrafiken, busslinje 515, sträckan Västerås – Köping via Dingtuna och 

Kolbäck. Planområdets norra del ligger ca 250 meter från närmaste busshållsplats vid Dingtuna kvarn, 

norr om järnvägsspåren. Vardagar, på morgon och eftermiddag, är det 30-minuterstrafik. Övrig tid är 

det 60-minuterstrafik samt ett begränsat antal turer kvällar och helger.  

Järnvägen ligger ca 100 meter norr om planområdet och trafikeras av både person- och godstrafik. 

Det är dock endast persontåg på sträckan mellan Västerås – Ludvika som gör stopp på stationen. 

Vardagar sker detta ungefär en gång per timme, övrig tid betydligt glesare. 

För närvarande utreds en ny snabbtågsjärnväg Stockholm – Oslo. Dessa två nya spår kan antingen 

följa de nuvarande eller ges en annan sträckning utanför Dingtuna.  

Gatunamn 

Gatorna inom området föreslås få namnen Vallgårdsvägen, Forsmovägen, Albertusvägen och 

Kantorsvägen. Vallgården och Forsmo är lokala namn på hus i eller i närheten av planområdet. Dessa 

namn har erhållits på förslag från Dingtuna hembygdsförening. Albertusvägen är uppkallad efter den 

kände medeltidsmålaren Albertus Pictor, som gjort vackra väggmålningar i Dingtuna kyrka. Namnet 

Kantorsvägen knyter också an till den närliggande kyrkan. 

  

Kartan ovan visar namnförslagen.  
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TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 

Planområdet kan anslutas till befintligt kommunalt vatten och avlopp via anslutningspunkter. 

Dagvatten 

Västerås stads Dagvattenpolicy och Handlingsplan för dagvatten (antogs av kommunstyrelsen 2015) 

ska följas vid genomförandet av detaljplanen.  

Förutsättningar 

I dagsläget utgörs området till största del av jordbruksmark.  

Förändringar 

Området planeras för bostadsbebyggelse vilket medför att andelen hårdgjorda ytor ökar vilket ökar 

det framtida dagvattenflödet. En dagvattenutredning, se separat bilaga, har tagits fram av WRS AB på 

uppdrag av byggherren.  

Dagvattenutredningen föreslår principlösningar för hantering av dagvatten inom planområdet.  
Principlösningarna bygger på öppen hantering och trög avledning där dagvattnet inom kvartersmark 
fördröjs genom en kombination av åtgärder som gröna tak, växtbäddar, genomsläpplig beläggning 
och/eller infiltration i grönyta och där dagvatten från hårdgjorda ytor (gator, gång- och cykelvägar) 
tas omhand i infiltrationsstråk, och ev. växtbäddar och skelettjordar i kombination med träd, längs 
med gatorna. Överskottsvatten från fastigheterna avleds diffust mot infiltrationsstråken eller leds till 
den allmänna dagvattenledningen i gatan. 
 
Dagvatten från kvartersmark hanteras i första hand av fördröjning i grönyta för bostadsbebyggelsen. 

Omhändertagande kan även ske via avledning mot växtbäddar. Takvatten hanteras i första hand med 

hjälp av stuprör med utkastare och tät avledning från huskropp för infiltration och fördröjning i 

anslutande mark.  

Vid stora nederbördstillfällen kommer tillflödet av vatten inom området bli större än den 

dimensionerade fördröjningskapaciteten. Då kommer avrinning ske via infiltrationsstråk och gator 

(sekundära avrinningsvägar) och ledas mot en dagvattendamm i området.  

Dagvatten från lokalgator och annan hårdgjord allmän platsmark ska tas omhand i infiltrationsstråk. 

De ska utformas så att de tillgodoser krav på magasinsvolym för bland annat vägytans avrinning och 

placeras längs med vägarna. 

För att undvika skador på byggnader vid extrem nederbörd då dagvattensystemets kapacitet 
överskrids bör höjdsättningen av området säkerställa avledningsvägar via gator och grönytor till 
föreslagen dagvattendamm eller till befintliga diken för vidare avledning mot recipient. Inom 
planområdet finns idag inga områden som riskerar att bli hydrauliskt instängda. Höjdsättning inom 
området ska medföra att dagvatten inte avleds mot järnvägsundergången. Pumpning kan komma att 
krävas. 
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Uppvärmning 

Det finns inga fjärrvärmeledningar att ansluta planområdet till. Västerås stad har som mål att nya 

byggnader uppförs enligt principerna för lågenergihus. Allmänna krav på energiförbrukning som 

framgår av Boverkets byggregler, BBR, gäller. Det är dock viktigt att vi successivt minskar 

användningen av el för uppvärmning. Västerås stad har därför som mål att nya byggnader ska 

uppföras enligt principerna för lågenergihus. Detta gäller även för tillbyggnader och vid 

ombyggnation. 

El, tele, bredband 

Planområdet kan anslutas till befintligt nät för el, tele och bredband. Mälarenergi är ledningsägare 

för el och Fibra. Möjlighet att förlägga stadsnäts utrustning finns i planerad miljöbod. Ny nätstation 

tillkommer inom planområdet, norr om Ekebyvägen. Skanova äger teleledningar inom planområdet 

och önskar så långt som möjligt att behålla dem i nuvarande läge. 

Avfall 

Avfall ska hanteras enligt Västerås stads lokala renhållningsordning. Organiskt avfall och restavfall ska 

sorteras inom varje fastighet i miljöbodar eller liknande. Utrymme för gemensam miljöbod för 

källsortering ska reserveras på kvartersmark.  

Eventuella vändplaner i bostadsområdet ska dimensioneras enligt de råd och anvisningar som anges i 

”Transportvägar för avfall” (Vafab Miljö AB). Till grund för dessa råd och anvisningar ligger 

arbetsmiljöverkets regler. Backning är ej tillåtet på grund av olycksrisken. Återvändsgator ska ha en 

vändplan. 

HÄLSA OCH SÄKERHET 

Tillgänglighet, trygghet 

Planområdet utgörs idag till största delen av jordbruksmark och efter en exploatering blir området 

mer tillgängligt för allmänheten. Med fler personer som bor i området blir det mer liv och rörelse och 

befolkat hela dygnet, vilket gör det tryggare att vistas i området.  

Bebyggelsen ska utföras enligt gällande byggregler för tillgänglighet för personer med nedsatt 

rörelse- eller orienteringsförmåga. Flerbostadshus förses med hissar, vilket ger möjlighet för fler 

äldre och personer med nedsatt rörelseförmågan att bosätta sig eller bo kvar i området.  

Både Ekebyvägen och Kyrkvägen får trafiksäkrade passager för gång- och cykeltrafikanter. 

Störningar 

Buller 

Området är utsatt av buller från framförallt järnvägen. En trafikbullerutredning har genomförts av 

ACAD-International AB på uppdrag av byggherren, se bilaga.  



Detaljplan för del av Österby 1:2, Dingtuna, Västerås, dp 1846 

22 

 

För trafikbuller vid bostadsbyggande ska förordningen SFS 2015:216 efterföljas. Förordningen anger 

riktvärden för buller utomhus. Den 11 maj 2017 beslutade regeringen att höja riktvärdena för buller 

vid en bostadsbyggnads fasad från spår- och vägtrafik. De nu gällande krav som ska uppfyllas är:  

• högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid samtliga fasader 

• högst 60 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå (nattetid kl. 22-06) utanför minst 
hälften av bostadsrummen i varje lägenhet. 

• Bostäder på högst 35 kvm – högst 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. 

• Uteplats med högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå. 

• Trafikbullernivån inomhus regleras i BBR och studeras i samband med bygglovet. 
 

Beslutet om förordningsändringarna fattades efter att bullerutredningen för Österby 1:2 m.fl. togs 

fram och därför anges inte de riktvärdena i utredningen som bifogas. Trafikbullerutredningen för 

Österby 1:2 m.fl. har således utgått från de lägre riktvärdena, vilket innebär att även de nu gällande, 

högre riktvärdena klaras.  

Bullerutredningen har utgått från en planillustration daterad 2017-03-15. Inför granskning har denna 

illustration uppdaterats och skiljer sig från den som redovisas i bullerutredningen. Bullerutredningen 

har inte uppdaterats inför granskning, men uppföljning sker i bygglovskedet då nya bullerberäkningar 

tas fram. Eftersom illustrationen inte är bindande kan den slutliga utformningen av området se 

annorlunda ut och en uppdatering av bullerutredningen blir därför onödig i detta skede. 

Planbestämmelser 

Plankartan har försetts med särskilda bullerbestämmelser för de ytor som berörs då inte hela 

området är bullerstört. Bestämmelserna anger dels ett krav att uppföljning ska göras i bygglovskedet, 

dels lämpliga hustyper beroende på hur bullerutsatt området är. Detta baseras på riktlinjer i 

bullerutredningen. 

Bostäder inom område markerat B2 – där alla typer av bostadstyper tillåts - samt där 

äldreboende/flerbostadshus tillåts uppfyller aktuella riktvärden utan åtgärder.  

För flerbostadshus (lamellhus) närmast järnvägen finns goda möjligheter att uppfylla riktvärdena för 

plan 2-4 om planlösningen för genomgående lägenheter anpassas så att minst hälften av 

bostadsrummen är vända mot innergården alternativt att de görs enkelsidiga genom att ha helt 

glasad loftgång. För bottenvåningen uppfylls riktvärdena om genomgående lägenheter förses med 

lokal skärm vid uteplatsen och planlösningen anpassas så att minst hälften av bostadsrummen är 

vända mot denna uteplats. Ett annat alternativ är också att man förlägger förrådsutrymmen i fasaden 

mot Mälarbanan eller görs enkelsidiga med glasad (loft)gång. 

Flerbostadshus, radhus alternativt kedjehus placerade söder om Ekebyvägen uppfyller aktuella 

riktvärden med anpassad planlösning eller storlek på lägenheterna. Med anpassad planlösning avses 

att minst hälften av bostadsrummen är vända mot en sida där 60 dBA ekvivalent ljudnivå inte 

överskrids vid fasaden. Alternativt att lägenheterna är högst 35 kvm stora, då kan upp till 65 dBA 

ekvivalentnivå tillåtas. 
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Enligt rekommendationer från Boverket är det på skolgårdar eller förskolegårdar önskvärt med högst 

50 dBA ekvivalentnivå dagvärde på de delar av gården som är avsedda för lek, rekreation och 

pedagogisk verksamhet. En målsättning kan vara att resten av ytorna ska ha högst 55 DBA. 

Del av gården till förskolan ligger i ett bullerstört läge, men kan skärmas av antingen med ett 

bullerplank mot Ekebyvägen eller genom att byggnaden placeras så att den får en avskärmande 

effekt, till exempel i vinkel. Byggnadens slutliga utformning bestäms i bygglovskedet.  Området avsatt 

för förskola/skola har en särskild planbestämmelse för uppföljning av bullerriktvärden i 

bygglovskedet.  

För äldreboendet/flerbostadshus söder om Ekebyvägen uppfylls riktvärdena utan åtgärder. 

Ekvivalent ljudnivå ligger under 60 dBA den sida som är vänd mot järnvägen. Det går också att 

anordna en gemensam uteplats på den sida som är vänd mot åkermarken. Den klarar också gällande 

riktvärden, både för ekvivalent och maximal ljudnivå. 

Industrimark 

Utanför planområdet, mellan järnvägen och Ekebyvägen, finns planlagd och delvis bebyggd 

industrimark. Nuvarande verksamheter i området är Svenska avloppscenter AB och Slovexport 

Summer AB. De bedriver reperation, lager och försäljning. Dingtuna Kyrkby 1:9 har även ett 

bostadshus. 

 

Bilden ovan visar planområdesgräns och angränsande industrifastighet (rödmarkerad). 

Enligt gällande detaljplan, dp 486 L från 1961, är marken planlagd som industrimark med följande 

planbestämmelse för området: ”Med Jm betecknat område får användas endast för 

småindustriändamål av sådan beskaffenhet, att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till 

sundhet, brandsäkerhet och trevnad. Bostäder får dock anordnas i den utsträckning, som fordras för 

tillsyn och bevakning av anläggning inom området.”  
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Planbestämmelsen kan tolkas som att man får ha bostäder för de verksamheter som behöver någon 

form av tillsyn (dygnet runt), men vanliga bostäder hör inte hit. Byggnadshöjden är begränsad till 6,0 

meter, vilket också kan begränsa möjliga verksamheter. Tomtens djup är ca 65 m, vilket begränsar 

möjligheter för verksamheter som t.ex. betongindustri eller åkeri.  

Sammantaget bedöms endast lättare industriverksamheter vara möjliga men för att minimera 

riskerna för störningar har ett säkerhetsavstånd om 50 meter lagts mellan bostadsbyggnad och 

fastighetsgräns. På den ytan kan komplementbyggnader som garage, carport eller förråd ordnas på 

ytan eller parkering och grönytor. Genom denna åtgärd bedöms eventuella störningar vara 

hanterbara och inte förhindra nuvarande eller framtida användning av fastigheten samtidigt som 

störningar inte bör uppstå för bostäderna.  

Övrigt 

I direkt anslutning till planområdet ligger Dingtuna kyrka som har klockringning vid olika tillfällen, 

dock inte nattetid. Klockringning bedöms vara ett naturligt inslag i ett tättbebyggt område. 

Någon hästverksamhet eller annan verksamhet som kan förorsaka besvärande lukt eller 

ljusinstrålning finns inte i närområdet och kommer inte att tillåtas inom planområdet. Närmaste gård 

ligger ca 400 meter från planområdet. 

Planområdet gränsar till jordbruksmark och tillfälliga störningar i form av damm och lukt kan 

förekomma. 

Olycksrisker 

Inom planområdet planeras inga verksamheter som kan medföra olycksrisker inom eller utanför 

planområdet.  

Farligt gods 

I planområdets närhet finns en riskkälla i form av farligt gods-transport. Mälardalens brand- och 

räddningsförbund, MBR, har tagit fram en vägledning ”Riktlinjer för ny och förändrad 

markanvändning intill järnvägen inom Västerås” och där anges följande riktlinjer:  

• Området 0-30 meter från järnväg skall vara bebyggelsefri zon, vilket uppfylls enligt nuvarande 

förslag.  

• I området 30-50 meter från järnväg tillåts enbart mindre persontät verksamhet utan sovande 

personer. Exempel på detta är parkeringsplatser enligt nuvarande förslag.  

• I området 50-100 meter från järnväg tillåts verksamhet med bostäder enligt nuvarande förslag. 

Samtliga byggnader inom detta avstånd skall dock förses med följande skyddsåtgärder, vilket har 

formulerats som planbestämmelser: 

o Placera friskluftsintaget, entréer och utrymningsvägarna så långt bort som möjligt från 

järnvägen. Minst en utrymningsväg ska finnas på motsatt sida av byggnaden som vetter 

mot järnvägen. Friskluftsintaget ska dessutom placeras högt upp från marken. 

Planbestämmelserna återfinns på plankartan under rubriken ”Utformning och 

omfattning”. 
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• I området längre än 100 meter från järnvägen kan samtliga verksamheter förläggas, även särskilt 

känslig verksamhet så som vårdboenden och skolor. I detta område ställs inga krav på särskilda 

skyddsåtgärder.  

Förutsättningar för räddningsingripanden 

Framkörningstider och brandvattenförsörjning 

Räddningsstyrkans framkörningstid får enligt aktuellt kommunalt handlingsprogram för 

räddningstjänst inte överskrida 15 min för bostäder/förskola.  

För alternativet med vårdanläggning gäller en maximal framkörningstid på 8 minuter. Närmsta 
räddningsstyrkas framkörningstid till området är cirka 9 minuter, vilket gör att maximal fram-
körningstid överskrids något till det planerade äldreboendet. Denna avvikelse bedöms kunna vara 
godtagbar under förutsättning att äldreboendet byggs med ett bra byggnadstekniskt brandskydd och 
med bra förutsättningar för räddningsingripanden i övrigt. Detta bör förankras via vidare dialog i 
byggskedet med MBR. 

 
Brandvattenförsörjning 

Planområdet med bostäder och förskola skall enligt aktuellt handlingsprogram brandvattenförsörjas 
från brandpostnät med minsta kapacitet 600 l/min. För området med vårdanläggning krävs tillgång 
till brandposter med en kapacitet på 1200 l/min.  

Rekommenderat maximalt avstånd från sämst belägna uppställningsplats för räddningsfordon till 
brandpost är 75 meter, vilket medför ett maximalt inbördes avstånd mellan brandposter på 150 
meter. I planområdet finns inga befintliga brandposter. Närmsta befintliga brandpost finns belägen 
ute vid korsningen Stationsvägen/Kyrkvägen, cirka 500-1000 meter från planområdet.  
Ytterligare brandposter behöver därmed förläggas i området.  

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

MILJÖBEDÖMNING 

Byggnadsnämnden har i beslut 2016-02-25, § 24, tagit ställning till att detaljplanen inte ger en sådan 

betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11§ miljöbalken. En miljöbedömning, med tillhörande 

miljökonsekvensbeskrivning, har därför inte upprättats i enlighet med 4 kap. 34 § plan- och 

bygglagen.  

Vid behovsbedömningen har beaktats att den totala effekten av planen är relativt liten, genom att 

projektets storlek och fysiska omfattning är begränsad till del av fastigheten Österby 1:2. 

Planförslaget ligger i linje med kommunens intentioner om att prioritera utbyggnad inom 

serviceorterna och att bygga i kollektivtrafiknära lägen. Planförslaget påverkar inte naturområde med 

skyddsstatus och bedöms inte heller negativt påverka några speciella särdrag i naturmiljön eller 

kulturarvet. Planens genomförande innebär inte att risk för människors hälsa eller för miljön 

föreligger, eller till att någon miljökvalitetsnorm överskrids.  

Planens genomförande kommer dock att innebära en påverkan på miljön, vilket beskrivs nedan. 
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HÅLLBARHETSFYRAN  

Hållbarhetsfyran är stadsbyggnadsförvaltningens riktningsanalys för detaljplanearbetet. Analysen 

visar om vi går mot en ökad social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet vid den föreslagna 

planläggningen.  Bedömningen redovisas i nedanstående diagram med kommentarer. 

 

Social hållbarhet 

Utbyggnad av gång- och cykelväg kopplar ihop samhället med ny bebyggelse samt skolområde. 

Trafiksäkerheten ökar för gående och cyklister. Tillgängligheten förbättras och hela området befolkas 

dygnet runt i större omfattning än tidigare. Planområdet ligger nära befintlig skola och möjlighet ges 

till utbyggnad i planen. Planen är flexibelt utformad och erbjuder flera boendeformer, vilket verkar 

för en god integration och flera valmöjligheter inom samma bostadsområde. 

Ekologisk hållbarhet 

Miljöbelastningen från biltrafik blir större än vid en mer stadsnära bebyggelse, även om planen bidrar 

till ett bättre underlag för utbyggd kollektivtrafik. Gång- och cykelvägar byggs ut vilket är positivt för 

miljön. Jordbruksmark tas i anspråk, men den bedöms inte som högproduktiv och utbyggnad i 

serviceorterna är prioriterad. Mer yta hårdgörs inom området, vilket ökar kraven på 

omhändertagande av dagvatten inom området. Bebyggelsens placering har tagit hänsyn till de 

naturvärden som finns i området. Planområdet är bullerutsatt men utformning och placering av 

bebyggelse är anpassad så att gällande riktvärden uppfylls. 

Kulturell hållbarhet 

Landskapsbilden förändras då ny bebyggelse tillkommer. Bebyggelseskalan hålls ner närmast 

Dingtuna kyrka. Ett bra samspel finns mellan planområdet och omgivningen avseende bebyggelsens 

struktur som är anpassad till områdets natur- och kulturmiljövärden. Omhändertagandet av 

dagvattnet är en positiv del av planområdets gestaltning. 
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Ekonomisk hållbarhet 

Planområdet ger möjlighet till nya bostäder i Dingtuna och tillgodoser en efterfrågan som finns, både 

vad gäller friliggande hus, småhus och lägenheter. Området ligger mycket attraktivt. Planen bidrar till 

att stärka serviceorten och ökar befolkningsunderlaget. Befintlig infrastruktur och skola kan 

utnyttjas, men i planen ges även möjlighet till äldreboende, gruppboende och utbyggnad av 

förskola/skola.  

Samlad bedömning 

Detaljplanen tillgodoser en del av bostadsförsörjningen och den generella efterfrågan som finns inom 

kommunen idag och Dingtuna i synnerhet. Jordbruksmark tas i anspråk, men bedöms inte vara 

högproduktiv. I övrigt är områdets utformning anpassad till de natur- och kulturmiljövärden som 

finns och ett boende här ger en god boendemiljö. Blandningen av boendeformer inom området ger 

möjlighet att stanna kvar i Dingtuna, vilket stärker ortens attraktivitet. Hela samhället norr om 

järnvägen binds samman med Dingtuna kyrkby på ett naturligt sätt och blir inte längre lika delat. 

Gång- och cykelvägarna byggs ut i området, vilket är positivt både för boende inom området men 

även för de som tar sig till och från skolan eller är ute och promenerar, motionerar etc. Närheten till 

järnvägen innebär en påverkan av buller, men bebyggelsens placering och utformning har anpassats 

så att gällande riktvärden uppfylls. 

MILJÖKVALITETSNORMER 

Utomhusluft 

Genomförandet av planen bedöms inte medföra att gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft 

överskrids, avseende halterna för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, 

partiklar (PM10 och PM2,5).  Enligt Västerås stads handlingsplan för utomhusluft (antagen 2013) ska 

samtliga ämnen som redovisas i handlingsplanen och som har tröskelvärden vara under den övre 

utvärderingströskeln senast år 2020. Genomförandet av planen bör inte medföra att de gränsvärden 

som satts i Västerås handlingsplan för utomhusluft överskrids.  

Vattenförekomster 

Genomförandet av planen bedöms inte medföra att gällande miljökvalitetsnormer för 

vattenförekomster överskrids, avseende god kemisk och ekologisk status för ytvatten samt 

grundvattnets kemiska och kvantitativa status. Detta förutsätter att området är fritt från 

markföroreningar och att lämpliga åtgärder för rening av vägdagvatten genomförs.  

GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

ORGANISATIONSFRÅGOR 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.  

Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen 
och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång 
fortsätter detaljplanen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägare har 
rätt till ersättning. 
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Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 

Byggherren ansvarar för planens genomförande och bekostar all utbyggnad inom kvartersmark.  

Västerås stad är huvudman för allmän platsmark inom området.  

Avtal 

Exploateringsavtal mellan Västerås stad och byggherren, angående utbyggnad av gång- och 

cykelvägar samt trafiksäkra passager i området, ska tecknas innan detaljplanen kan antas.  

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning 

För detaljplanens genomförande krävs fastighetsbildningsåtgärder. Avstyckning av kvartersmark till 

en eller flera fastigheter kan ske genom lantmäteriförrättning som initieras av 

byggherren/fastighetsägaren.  

Fastighetsgränsen för Österby 1:2 är osäker. Fastighetsbestämning i lantmäteriförrättning krävs vid 

förändring av gränserna. 

Servitut och ledningsrätter 

På plankartan finns u-områden markerade där allmänna underjordiska ledningar är förlagda.  
Detaljplanen ger stöd för att säkerställa dessa ledningar genom att upplåta ledningsrätt inom i 
planen anvisade markreservat. Ansökan om ledningsrätt görs av berörd ledningshavare till 
Lantmäterimyndigheten i Västerås kommun. 

Servitutsavtal finns upprättat som innebär att Mälarenergi AB är skyldiga att bekosta en flytt av en 
avloppsledning som går genom planområdet, vid den händelsen att området bebyggs och 
ledningarna utgör ett hinder. 

Gemensamhetsanläggning  

För det fall kvartersmarken (B) indelas i mer än en fastighet kan det bli aktuellt att inrätta gemensam-

hetsanläggning för att tillgodose fastigheternas gemensamma behov av t ex grönytor, garage, 

miljöbod, gemensam gård, dagvattenhantering m.m. Vid en anläggningsförrättning bestäms 

gemensamhetsanläggningens omfattning, deltagande fastigheter samt andelstal för drift och 

utförande mm. Ansökan om inrättande av gemensamhetsanläggning görs av byggherren/ 

fastighetsägaren till lantmäterimyndigheten i Västerås kommun. 

Samfällighet  
För att förvalta de gemensamhetsanläggningar som kan inrättas, kan samfällighetsförening/ar bildas i 
direkt anslutning till lantmäteriförrättning.  

Namnfrågor 
Gatorna inom planområdet föreslås få namnen Kantorsvägen, Albertusvägen, Forsmovägen och 

Vallgårdsvägen. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 

Planavgiften betalas av byggherren. Avtal som reglerar planavgiften har upprättats mellan Uppsala 

akademiförvaltning (byggherren) och Stadsbyggnadsförvaltningen. 
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Byggherren ska bekosta anläggande av gång- och cykelvägen på allmän platsmark utmed Ekebyvägen 

samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder i form av två passager för gående och cyklister över 

Ekebyvägen.  

Byggherren ska bekosta anläggning av brandpostnät på kvartersmark. 

Mälarenergi AB ska bekosta flytt av befintlig avloppsledning genom området.  

Övriga ledningar inom planområdet som behöver flyttas ska bekostas av den part som initierar det.  

TEKNISKA FRÅGOR 

VA- och dagvattenanläggningar 

Projektering av VA- och dagvattenanläggningar ska ske i samråd mellan byggherren, Teknik- och 

Fastighetsförvaltningen samt Mälarenergi AB och godkännas i samband med bygglovgivning. 

El- och teleledningar 

Vid eventuella schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras av byggherren.  

Gång- och cykelväg 

Byggherren ansvarar för projektering och anläggning av gång- och cykelvägen på allmän platsmark 

utmed Ekebyvägen. Byggherren skall kontakta Teknik- och fastighetsförvaltningens gatu- och 

trafikenhet innan så att de kan granska och godkänna ritningarna. Byggherren ska samråda med 

teknik- och fastighetsförvaltningen om tidplan för genomförande av gång- och cykelvägens 

utbyggnad.   

Gång- och cykelvägen ska byggas enligt kommunal standard vilket innefattar bland annat belysning 

och asfalt. I projekteringsskedet ska exploatören rådgöra med ansvarig på gatu- och trafikenheten, 

teknik- och fastighetsförvaltningen, som ska godkänna handlingarna inför övertagande och framtida 

drift. 

Gång- och cykelväg på allmän platsmark mellan åkermark i väst och bostadsområde i öst projekteras 

och anläggs av Västerås stad. 

Hastighetsdämpande åtgärder byggs i kommunal regi då det rör åtgärder på befintlig kommunal väg.  

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Detaljplanen har upprättats av Stadsbyggnadsförvaltningen genom Åsa Rudhage och Felix 

Blomstergren. Medverkande tjänstemän har varit representanter från Stadsbyggnadsförvaltningen, 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Teknik- och fastighetsförvaltningen, Barn- och 

ungdomsförvaltningen, Sociala nämndernas förvaltning, Mälarenergi, Mälardalens brand- och 

räddningsförbund samt Vafab miljö AB. 
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