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Inledning 

Syfte 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i 

området med möjlighet att bygga även samhällsservice i form av en 

förskola.  

Syftet är även att möjliggöra byggnation av ny väg med separerad 

gång- och cykelväg intill, samt värna naturvärdena området hyser.  

 

Ägoförhållanden 

Planområdet omfattar fastigheterna: del av Barkaröby 15:196 (ägs av Västerås 

stad) och del av Barkaröby 6:70, samt Barkaröby 6:72 (privatägda). Även en 

del av markavvattningsföretag (så kallad dikningsföretag) ingår i planområdet 

– Fullerö df 1-6 1950. 

Huvuddrag 

Kommunen är i stort behov av planlagd byggbar mark för bostäder. 

Detaljplaneläggningen skapar lämplig bebyggelseutveckling i områden där det 

råder ett högt bebyggelsetryck. 

Detaljplanen innebär en utbyggnad av bostäder i södra delarna av Barkarö- 

skogen. Planförslaget innehåller cirka 35 villor samt lägenheter i mindre 

flerbostadshus.  Vidare föreslås även en förskola med plats för cirka 140 barn. 

Planen innebär även en utbyggnad av ny huvudgata, gc-väg och kvartersgator 

inom området. 

Området är beläget i Västerås stads sydvästra del, väster om 

Johannisbergsvägen och väg 537. Idag utgörs planområdet av naturmark i form 

av skog och jordbruksmark. Naturen kommer fortsatt att prägla området efter 

att det är utbyggt det vill säga hela Barkarö-skogen efter utbyggnad av etapp 1-

4. Mellan kvarteren sparas större sammanhängande naturområde för rekreation 

och friluftsliv. Bebyggelsen och gatorna anpassas till områdets topografi och 

naturvärden.   

Intentionen i Västerås stads översiktsplan 2026 är att serviceorterna ska ges 

möjligheter att utvecklas. 

Planläggningen överensstämmer med gällande fördjupad 

översiktsplan/planprogram för Barkarö-skogen Pp36 (2018) där området är 

utpekat för bostadsändamål. 

Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplaner. 

Politiska beslut 

Byggnadsnämnden beslutade §206, 2020-08-27, att ge Stadsbyggnads-

förvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för området. 

Planhandlingar 

• Plankarta och grundkarta i skala 1:2000, A2 

• Planbeskrivning 

• Fastighetsförteckning 

Utredningar 

• Dagvattenutredning, SWECO, 2022-05-12 

• Naturvärdesinventering, Calluna AB, 2021-11-30 

• Trafikbullerutredning, bilaga 1-4, SWECO, 2019-11-01 

• PM Geoteknik, Dp Barkarö Eriksbo, SWECO, 2019-12-06 

• PM Geoteknik, Dp Barkarö Eriksbo, WSP, 2022-04-13 

• Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik, Dp Barkarö Eriksbo, 

WSP, 2022-04-13 

• Översiktlig miljöteknisk undersökning, SWECO, 2020-01-23 

Pågående utredningar 

• Vägförprojektering 

• Gestaltningsprogram 

• Trafikbullerutredning inkl tillägg 

• Fördjupad miljöteknisk undersökning 



  

 
5 (34) 

Medverkande tjänstemän 

Planförslaget har utarbetats av planarkitekter Nora Razma och Malin 

Björklund i samarbete med kompetenser från Västerås stad. 

Läge 

Planområdet ligger väster om Johannisbergsvägen/väg 537. Avståndet till 

Västerås stadscentrum är cirka 8 km (fågelvägen). Planområdet avgränsas i 

söder av Eriksboparks villabebyggelse. I öster avgränsas planområdet av 

Johannisbergsvägen/väg 537 som fortsätter mot Västerås centrum eller mot 

Tidö/Lindö. I väster avgränsas planområdet av ett skogsområde och i norr av 

Eriksbo plantskola. Planområdet omfattar cirka 10 hektar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration: Översiktskarta (planområdet är markerat med rött linje). 
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Planförslag 

Övergripande gestaltningsidé 
Detaljplanens övergripande gestaltningsidé bygger på visionen om en 

trädgårdsstad i området med; måttlig täthet, låga hus, trädgårdar till alla hus, 

traditionella gator, torg och platser samt förgårdsmark mot gatan. 

Detaljplanen medger en flexibel utformning där möjligheter finns att uppföra 

villor, mindre flerbostadshus/radhus och en förskola. En varierad bostads-

bebyggelse skapar förutsättningar för en varierad social sammansättning av 

befolkningen och möjligheter att bosätta sig i området oberoende av ålder, 

inkomst och familjesituation. 

Bebyggelse 

Bebyggelse 

Serviceorten Barkarö växer och det finns en stor efterfrågan på småhustomter 

och en förskola i området. Planförslaget möjliggör därför cirka 30 bostäder i 

form av småhus, fyra mindre flerbostadshus alternativt ett flertal radhus; 

bostäder (B). Bostäderna, dvs småhus uppförs som friliggande villor på 

naturnära tomter där fastigheten ska vara minst 900 m2 (d1). Högst 25 % av 

fastigheten får bebyggas inklusive garage, exklusive carport och skärmtak (e2).  

För att skapa en blandning av bebyggelsetyper i området medger planförslaget 

även mindre flerbostadshus eller radhus. Husen föreslås uppföras i den 

sydvästra delen av området. För flerbostadshusen anges en minsta 

fastighetsstorlek på 1400 m2 (d2) och största byggnadsarea får vara 30% av 

fastighetsarean (e3).  

För radhus anges minsta fastighetsstorlek 400 m2 (e4), minsta radhustomt får 

vara 400 m2 (e5) och högst 25 % av fastigheten får bebyggas inklusive garage, 

exklusive carport och skärmtak (e2). 

Naturområdena (NATUR) inom planområdet utgör en kvalitet i området och 

byggnader ska uppföras med hänsyn till befintlig terräng. Gröna mellansläpp i 

området ger samtidigt möjlighet att nå närliggande skogsområde, bevara berg i 

dagen, träd och annan vegetation och bidrar till att det nya bostadsområdet 

präglas av naturen. 

Högsta nockhöjd för huvudbyggnad är 8,5 meter och högsta nockhöjd för 

komplementbyggnad är 5 meter (h1). 

Förskola 

Inom planområdets östra del planeras en förskola med upp till åtta avdelningar 

(S1) med tillhörande personalutrymmen, kök mm. Förskolan föreslås uppföras i 

två våningar med en högsta byggnadsarea på 1000 m2 (e1) där högsta 

byggnadshöjd är 11 meter (h2). Friytan uppfyller och överstiger Boverkets 

rekommendationer om 40 m2 friyta/barn i förskolan samt total friyta om 3000 

m2.  

Förskolans totalyta är ca 11 300 m2 och friyta per barn räknas bli ca 60 m2.  

Förskolan får ett naturnära läge med direktkontakt med pulkabacken och 

skogen mot väster. Det planeras gångstråk till förskolan från det nya 

bostadsområdet (GCVÄG). Förskolan nås även genom den planerade gång- 

och cykelvägen längs med huvudgatan på den västra och norra sidan av 

området. 

I området med betäckning S1 inryms även parkering, utrymme för 

godstransport samt hämtning- och lämningsplatser.  

Skolbyggnadens placering kommer att avgöra hur området kommer att se ut 

och därigenom även lek- och parkeringsytan, miljöbod, förråd etc. Planeringen 

av en ny förskola innebär att hänsyn behöver tas till ett flertal faktorer, såsom 

att det behöver vara säkerställt att leveransfordon för ex mat, sophämtning, 

angöringsplatser för föräldrar, handikappfordon med mera, viss parkering, 

måste vara möjligt vid förskolan. Gällande vändzoner; stora fordon ska kunna 

vända, utan att behöva backa.  
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Byggnadens exakta placering kommer att presenteras vid granskningen. 

Kulturmiljö 

Inom planområdet i skogsområdet finns ett flertal stenmurar som markerar 

äldre ägogränser. Murarna räknas inte som fornlämning. Däremot är murarna 

en viktig historiebärare och något som kan tas upp i gestaltningen av området. 

Planområdet ingår i område Västerås-Barkarö 80-25 i Program för bevarande 

av odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden. Södra Barkarö beskrivs 

som ett omväxlande Mälarlandskap med öppna jordbruksmarker och 

moränkullar med skog och bebyggelse. Det är framförallt hagmarken i 

anslutning till kyrkbyn som är utpekad som värdefull som del av den historiska 

miljön. Bykärnan med bygdegård, kyrka, ridanläggning och bostäder utgör en 

karaktärsfull miljö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur Program för bevarande av odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden 

80-25 (1991). Planområdet är markerat med rött linje. 

Fornlämningar 

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Påträffas 

fornlämningar i samband med markarbetena ska dessa, i enlighet med 2 kap 10 

§ kulturminneslagen, omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas. 

Skyddsrum 

Det finns inte något skyddsrum eller förslag på skyddsrum inom planområdet. 

Tillgänglighet 

Exploateringen har goda förutsättningar att anpassas ur 

tillgänglighetsperspektiv. Föreslagna gator och gång- och cykelbanor ska ha 

acceptabel lutning för att uppnå god tillgänglighet. Planförslaget innebär 

nybyggnation vilket innebär att alla tillkommande byggnader ska vara 

tillgängliga enligt de krav som finns i Boverkets byggregler, BBR. God 

tillgänglighet till husens entréer säkerställs vid bygglovsgivningen utifrån 

befintliga gatuhöjder. 

Framkomligheten för räddningstjänstens fordon genom räddningsväg måste 

säkerställas. 

Trygghet 

Planförslaget är utformat med hänsyn till de naturliga förutsättningarna i 

området med diken och topografiska höjder. Det medför till exempel att 

bebyggelsen främst är placerad kring bostadsgatorna istället för att orientera 

sig mot huvudgatan. Det är därför viktigt att huvudgatan samt gc-vägar 

utformas för att boende och besökare tryggt ska kunna röra sig genom området.  

Här menas både mellan de nya och kommande bostadskvarteren vid senare 

etapper. Längs huvudgatan kommer det att anläggas en gång- och cykelväg. 

Gång- och cykelvägen kommer att sträcka sig från planområdets östra del 

(Johannisbergsväg/väg 537) till västra del (skogsområdet). En kortare strecka 

kommer att anläggas mellan förskola och Eriksbo Parkområde. Detta för att 

koppla samman bostadsområdena samt underlätta hämtning- och lämning av 

barn för dom som bor på Eriksbo Park. 



  

 
8 (34) 

Mark och vatten 

Naturmiljö 

Calluna har på uppdrag av Västerås stad tagit fram en naturvärdesinventering 

(NVI) inom planområdet. 

Vid inventeringen identifierades två naturvärdesobjekt. Båda objekten erhöll 

påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3). Dessa naturvärdesobjekt består av 

trädklädda miljöer med variation i både trädart och ålder, se figur 1. 

• Objekt nr 1: Skog och träd. Flerskiktat solbelyst bryn med stor 

variation i såväl trädskikt som buskskikt. Rikligt med blommande och 

bärande buskar och träd. 

• Objekt nr 2: Skog och träd. Åkerholme med lövträdsvariation med 

både triviala och ädellövträd. I området finns blommande och bärande 

träd och buskar, stark population av mistel och förekomst av brudbröd.  

De delar av planområdet som har påtagligt naturvärde kommer att delvis 

bevaras i sin ursprungliga storlek. Objekt nr 1 kommer att minskas, detta 

eftersom en ny huvudgata och gång- och cykelväg kommer att anläggas 

tvärsöver objektet. De delar av objekt 1 som inte berörs kommer att bevaras 

som naturmark (NATUR). Objekt nr 2; hela åkerholmen där träd med mistel 

finns kommer att bevaras och skyddas speciellt i detaljplanen då även dispens 

från artskyddsförodningen krävs (n1, n2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Identifierade naturvärdesobjekt. Urklipp ur naturvärdes-inventering (Calluna, 

2021). 

Rekreation, friluftsliv och lek 

I området finns mycket goda möjligheter till utelek och rekreation. Nordväst 

om planområdet finns ett stort skogsområde som har möjlighet att fungera som 

rekreationsskog för boende i området och som en resurs för en förskola.  

Delar av skogsmarken i planområdet ska bevaras och på dessa platser kommer 

det finnas möjlighet till spontan utelek. Dessa platser ska nås genom stigar och 

gång- och cykelvägar genom området. Det finns även möjlighet att använda 

förskolegården för lek utanför förskoleverksamhetens öppettider. 

Någon parkmark kommer inte inrymmas i detta planförslag utan endast 

naturmark. 



  

 
9 (34) 

Geotekniska förhållanden 

Markförhållandena inom planområdet är mycket varierande, både vad gäller 

djup och utbredning. Jorden har i många fall egenskaper som tillåter en viss 

belastning från byggnader utan att det uppkommer skadliga sättningar. I vissa 

fall kommer det troligtvis att krävas pålning. Generellt förekommer ingen risk 

för stabilitetsproblem eller stora marksättningar vid måttliga utfyllnader. 

Marken inom undersökningsområdet består överst av torrskorpelera ovan lera 

eller fast lagrad friktionsjord. Inom den östra delen i skogspartiet förekommer 

moränpartier i marknivå. Bergöverytan har inte undersökts i föreliggande 

undersökning, se figur 2. 

 
Figur 2. Lerdjupstolkning över planområdet. Inom områdets östra delar förekommer de 

största lermäktigheterna (lila). WSP Sverige AB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundläggningsrekommendationer för bostadsbyggnation i två våningsplan på 

torrskorpelera inom planområdet. A) ytlig grundläggning. B) Ytlig grundläggning, 

kompensationsgrundläggning eller alternativt grundläggning på plintar. C) 

Kompensationsgrundläggning. WSP Sverige AB. 

Grundläggning 

▪ Område A 

För bostadsbyggnation i ett eller två våningsplan som utförs på fast lagrad 

morän föreslås ytlig grundläggning med platta på mark. Markhöjningar inom 

områden där jorden består av morän ovan berg kan utföras relativt fritt. 

För bostadsbyggnation i ett eller två våningsplan på torrskorpefast lera, direkt 

ovan morän och berg, föreslås ytlig grundläggning med platta på mark. 

Markhöjningar bör begränsas till 1 meter, men erfordrar vidare detaljerade 

studier i detaljprojekteringsfasen. 

▪ Område B 

Jorden består i området av lerdjup varierande mellan 2 - 4 meter. 

Grundläggning inom denna del av området bör i detta skede, på grund av 



  

 
10 (34) 

kvarvarande osäkerheter, förutsättas utföras med fribärande golv ovan 

stödpålar. Det rekommenderas att objektspecifika undersökningar utförs i 

detaljprojekteringsskedet. En bättre förståelse av jordar och jorddjup i lägena 

för planerade byggnader skulle kunna omvärdera ovanstående 

rekommendation. 

Markhöjningar bör begränsas till 0,5 meter, men erfordrar vidare detaljerade 

studier i detaljprojekteringsfasen. 

▪ Område C 

Jorden inom område C består av mäktiga lager lera och grundläggning ska 

förutsättas utföras med fribärande golv ovan stödpålar. Ungefärliga 

pålningslängder kan i detta skede uppskattas till 4-10 meter. Markhöjningar 

begränsas till 0,5 m, men bör i möjlig mån undvikas. Utförs markhöjningar i 

anslutning till stödpålade byggnader kan behov av lokal lastkompensering 

erfordras i anslutning till entréer etcetera. Negativ mantelfriktion på pålar bör 

även beaktas. 

Planerade gator kan inom område A och B grundläggas utan någon form av 

förstärkning. 

Inom område C kan sättningsminskande åtgärder, genom med exempelvis 

lastkompensering, erfordras om betydande markhöjningar erfordras och/eller 

sättningskänslig infrastruktur planeras. 

Stabilitet  

Planområdets totalstabilitet är med dagens nivåer tillfredställande och utan risk 

för ras, skred och erosion. 

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) 

Inom området förekommer främst lera i relativt stora mäktigheter och på grund 

av denna infiltration kan inte användas i större del av området (nästan 

obefintlig infiltration i lera). 

I de östra områdena inom planområdet så är omöjligt att bygga någon form av 

dagvattenanläggning på grund av det höga grundvattentrycket. 

Inom den västra delen av planområdet där moränpartier förekommer i 

marknivå erfordras ytterligare provtagning för att säkerställa 

infiltrationskapaciteten i moränen. 

Markmodelleringar kopplat till dagvattenhantering (0 – 0,5 meter) kan utföras 

inom hela planområdet utan att det skapar sättningar i den underliggande leran. 

Det rekommenderas att eventuella dagvattendammar anläggs inom områden 

med stora lermäktigheter enligt Figur 2. 

VA-ledningar  

VA-ledningar kan förutsättas anläggas med normal ledningsbädd inom 

området. 

Rekommendationer 

För byggnation erfordras objektspecifika geotekniska undersökningar för att 

verifiera angivna grundläggningsrekommendationer då mer information kring 

planerad byggnation finns att tillgå. 

Inom den norra delen av skogsområdet har endast ett fåtal geotekniska 

undersökningspunkter utförts eftersom vegetation omöjliggjorde geotekniska 

fältarbeten. Det rekommenderas att ytterligare geotekniska fältundersökningar 

utförs för att styrka de antaganden som har gjorts i föreliggande undersökning. 

Det rekommenderas att ytterligare grundvattenobservationer utförs i installerat 

grundvattenrör för att verifiera den nu uppmätta grundvattennivån. Det 

rekommenderas att mätningar utförs månadsvis under en tid för att få en bättre 

bild av grundvattenförhållandena inom området. 
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Vattenområden, dagvatten och översvämning 

Sweco har på uppdrag av Västerås stad tagit fram en dagvattenutredning inom 

planområdet. 

Utifrån befintlig utformning av området och tillgängliga höjddata har en analys 

av flödesvägar och lågpunkter vid extrema regnhändelser (150 mm, större än 

100-års återkomsttid) utförts. I Figur 3 visas lågpunkter och ytliga flödesvägar 

inom planområdet vid dessa händelser. Dagvattnet inom området rinner vid 

kraftiga regn (då dagvattensystemen är fyllda) ytligt generellt i sydlig och 

östlig riktning. Inom planområdet finns några mindre lågpunkter. Öster om 

planområdet finns en större lågpunkt där vatten vid kraftiga regn (eller andra 

händelser som förhindrar vattnet att rinna i trummorna under väg 537) kan 

ställa sig till ett djup om ca 1 meter (i diket vid den norra trumman). Vattnet 

bräddar över vägen vid nivån +3,08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Lågpunkter och ytliga flödesvägar vid kraftiga regn, Sweco 2022. 

I dagsläget avvattnas planområdet i fyra avrinningsområden. Nedan, i figur 4 

visas avrinningsområdena. Skogsområdet avvattnas (rosa avrinningsområde i 

Figur 4) norr om planen igenom planområdet vid extrema regnhändelser. Vid 

exploatering av området behöver det tas hänsyn till att vattnet även i framtiden 

kan ta sig igenom området utan att skada bebyggelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Avrinningsområdena (rosa, gult, grönt, och blått område) inom planområdet. 

Blå linjer visar ytliga flödeslinjer vid extrema regn. 

Höjdsättning och skyfallshantering (100-årsregn) 

Vid skyfall (100-årsregn) ska vattnet från utredningsområdet kunna ledas via 

sekundära avledningsvägar så att byggnader inte skadas. Inom 
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utredningsområdet behöver höjdsättningen anpassas så att vattnet vid 

extremregn leds bort från byggnaderna. För att vatten inte ska orsaka skada på 

byggnaderna behöver dessa anläggas minst 0,2 meter högre än angränsande 

gator eller andra skyfallsvägar. 

Avledning av skyfall rekommenderas via gator. Kan inte hela gatan lutas åt 

öster kan det rosa avrinningsområdet behöva avledas genom det befintliga 

bostadsområdet söder om planområdet. Alternativt att vatten kan ledas via den 

södra plangränsen ut från området. 

I Figur 5 visas översiktligt förslag till sekundär avrinning inom 

utredningsområdet vid extrema regn (100-årsregn) då dagvattensystemen är 

fulla (kapaciteten överskrids). De gula ytorna I figuren visar vart dagvatten vid 

kraftiga regn behöver kunna ta sig fram och yta behöver reserveras mellan 

tomterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Förslag på sekundära avrinningsvägar vid skyfall (100-årsregn) då det 

allmänna dagvattennätet är fullt. De gula ytorna visar vart dagvatten vid kraftiga regn 

behöver kunna ta sig fram och yta behöver reserveras mellan tomterna. 

En väl utformad och genomtänkt höjdsättning av området är en förutsättning 

för att minimera risken för att skador på bebyggelse ska uppstå vid händelse av 

kraftiga regn. Med en planerad höjdsättning kan det säkerställas att vattnet 

inom området vid behov styrs till platser där det orsakar minst skada vid 

extrema nederbördshändelser. 

Höjdsättning i anslutning till husfasader bör utformas enligt Figur 6. Detta 

motsvarar en utkastare på cirka 20 centimeter samtidigt som marken närmast 

fasad hårdgörs i syfte att undvika belastning på byggnadens dräneringssystem. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 6. Principiell höjdsättning enligt Alm och Pirard (2014). 

 

Placeringen av byggnaderna måste tillåta att vattnet kan ta sig bort från 

utredningsområdet utan att instängda områden skapas. Skapas instängda 

områden kan lokala översvämningar ske vid kraftiga regn. 

Rekommendationer för fortsatt arbete relaterat till dagvattenhantering 

Vid arbetet med en detaljplan är det grundläggande att reglera den 

markanvändning som krävs för att möjliggöra föreslagen dagvattenhantering. 

Detta omfattar normalt att reservera mark som behövs för 



  

 
13 (34) 

dagvattenanläggningar och sekundära avrinningsvägar, fastslå marknivåer samt 

i den mån det är nödvändigt att begränsa bebyggelse eller markytans 

utformning. I dagvattenutredningen ges ett förslag på anläggningar och ytor 

som behöver plats för att en tillfredställande dagvattenhantering ska kunna 

erhållas inom planområdena. 

Nedan ges förslag på planbestämmelser som bör implementeras inom 

planområdet. 

▪ Skyfallsvägar säkras (n3, n4) 

▪ Färdigt golv anläggs minst 0,2 meter över angränsande skyfallsväg (b1) 

▪ Takvatten ska avledas ovan mark (b2) 

▪ Mark reserveras för dagvattenanläggningar (dagvatten1, dike1) 

Vid fortsatt arbete med planen är det viktigt att åtgärder för dagvatten följs upp 

och implementeras inom planområdet. Plats för fördröjnings- och 

reningsanläggningar behöver reserveras i plankartan. 

Föreslagna dagvattenlösningar bör utredas mer detaljerat när ett mer arbetat 

utformningsförslag för området finns samt för att säkerställa genomförbarheten 

med områdets förutsättningar. 

Konkreta dagvattenlösningar kommer att tas fram till granskningsskedet. 

Infrastruktur 

Gång-, cykel- och biltrafik 

Planområdet kommer att trafikeras från Johannisbergsvägen/väg 537.  

Huvudgatan (GATA2) får en 7 meter markerad gatubredd för att säkerställa att 

mötande bussar kan passera varandra på ett trafiksäkert sätt. På den södra sidan 

av huvudgatan planeras en separerad gång- och cykelbana. Gång- och 

cykelbanan får en bredd om 4 meter (GCVÄG). Mellan körbanan och gång- 

och cykelvägen föreslås ett utrymme för grönska/dike att anläggas med syfte 

att ta hand om dagvatten och för att bidra till gatans karaktär. 

Kvartersgator föreslås utformas med en 6,5 meter gatubredd och 1,5 meter 

breda sidoområden/svackdiken för att ta hand om dagvatten (GATA1). Gatorna 

inne i bostadskvarteren utformas för låga hastigheter för att minimera risker för 

trafikbuller och för att bidra till trygga gaturum.  

 

Vägprojektering bland annat gatuutformning och gatusektioner kommer att 

presenteras vid nästa planskede, dvs vid granskning. 

Utöver gång- och cykelvägar längs de nämnda gatorna och intill förskolan 

inom området föreslås även rekreationsstråk/gröna mellansläpp inom allmän 

plats som kommer att binda ihop befintliga och kommande bostadsområdena 

med varandra. 

Parkering och angöring 

Parkering ska lösas inom kvartersmark av fastighetsägare. Infarten till området 

sker via Johannisbergsvägen/väg 537 i planområdets östra del. Infarten till 

planområdet sker från Eriksbovägen vägen. Eriksbovägen planläggs som 

allmän platsmark (kommunal gata). 

Angöring till förskolan ska ordnas inom förskolans fastighet. 

 

Förskolans parkering ska ordnas inom kvartersmarken. För att uppnå bra 

funktion (dagvattenhantering) och estetik på parkeringsytorna föreslås följande 

åtgärder på aktuellt område. Parkeringsytorna bör beläggas med genomsläpplig 

beläggning, såsom permeabel asfalt, marksten med genomsläppliga fogar eller 

olika slags gräsarmeringar, till exempel betonghålsten eller raster av plast. 

Alternativt är att marken lutar till en gräsbeklädd översilningsyta och sedan ett 

dike för rening och fördröjning av dagvattnet. 
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Exempel på användning av genomsläppliga1 material på parkeringsytor2. 

Kollektivtrafik 

Inom aktuellt planområde (etapp 1) föreslås inga nya busshållplatser, dock en 

ny sträcka föreslås för busslinje 22 när området byggs fullt ut, dvs alla fyra 

etapper av Barkarö-skogen.  

Närmsta busshållplats finns vid korsningen Johannisbergsväg/väg 537 och 

Eriksbo byväg i områdets sydöstra del. Det finns goda kommunikations-

möjligheter inom en snar framtid när Trafikverkets gång- och cykelbana 

anläggs. Trafikverket kommer att anlägga en ny gång- och cykelväg längs 

Johannisbergsvägen/väg 537 mot planområdets östra del. Gång- och 

cykelvägen kommer att sträcka sig mellan Ekbacken/Enhagen och Tidö/Lindö. 

Projektets byggstart kommer preliminärt att ske under 2023.  

 
1 Sedumtak - Veg Tech AB 

Avfallshantering 

Avfall ska hanteras enligt Västerås stads lokala renhållningsordning.  

Avfall föreslås hanteras i gemensamma miljöbodar och ytor för detta har 

reserverats vid infarten till bostadsområde (E1 Avfallsanläggning/miljöbod). 

Sopbilar behöver därför inte köra in på bostadsgatorna utan hämtar avfall vid 

infarten/utfarten till varje bostadsområde. Bostadsgatorna blir därmed tryggare 

och säkrare för framför allt barn i området. 

För att motverka lukt- och bullerproblematik bör avstånd mellan 

insamlingsplats och närmaste bostad vara cirka 15-20 meter. 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Den tillkommande bebyggelsen ska anslutas till det kommunala vatten- och 

avloppsnätet (VA). Ledningar placeras i vägområdet och anslutningspunkter 

skapas. Hur anslutningarna ska utformas kommer att utredas närmare i det 

fortsätta planarbetet. 

Dagvatten 

Analys av planområdets jordarter har utförts utifrån SGU:s jordartskarta och 

resultatet visas i Figur 7. Området är idag ett oexploterat jordbruks- och 

skogsområde där marken består till största del av glacial lera. Inom 

planområdet förkommer också områden med sandig morän, storblockig yta, 

postglacial finsand och moränrygg. Jorddjupet varierar mellan 3–5 meter enligt 

SGU:s modell för jorddjup.  

Infiltrationsmöjligheterna bedöms som goda inom området med sandig morän. 

 

 

 

2 www.alltimark.se  

https://www.vegtech.se/inspiration/sedumtak/
http://www.alltimark.se/
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Figur 7. Jordarter inom planområdet (SGU, 2022). 

I områden med lera är vanligen förutsättningarna för infiltration av dagvatten 

begränsad då infiltrationskapacitet hos lera oftast är låg eller väldigt låg. 

Information om grundvattennivåerna inom planområdet kan ha stor betydelse 

vid utformning av området, samt vid planering och anläggning av framtida 

dagvattenanläggningar. WSP har under 2022 genomfört en geoteknisk 

utredning. Fyra grundvattenrör har installerats inom och i närhet av 

planområdet. Mätning i rören har genomförts vid två tillfällen. I tre av 

punkterna har artesiskt grundvatten uppmätts, vilket innebär att 

grundvattentrycket ligger över markytan. 

Beräkningar av dagvattenflöden och föroreningsbelastning visar att dagvatten 

från planområdet behöver fördröjas och renas för att nå de krav som definierats 

ur dagvattensynpunkt. Åtgärderna behöver sträva efter att uppnå ett utflöde 

från planområdet som inte ökar i jämförelse med före exploatering vid 1- och 

20-årsregn. Den totala fördröjningsvolymen som behövs för att uppnå 

rekommendationerna är 910 m3 för 20-årsregnet och 350 m3 för 1-årsregnet 

inom planområdet. Småhus (enbostadshus, radhus, parhus, kedjehus) ska 

fördröja takvatten ovan mark inom den egna fastigheten. För övriga är kravet 

att utflödet från fastigheten begränsas till 15 l/s, ha (10-års regn). 

För att föroreningskoncentrationerna för den antagna markanvändningen inte 

ska öka efter exploatering och riskera att MKN för recipienten överskrids krävs 

rening av dagvattnet. 

Det föreslås tre olika alterantiv att lösa dagvattensituationen i området. 

Alternativ 1 anses som mest lämplig, eftersom infart till området har placerats i 

den norra delen av området, se figur 8.  

I alternativ 1 föreslås dagvatten från avrinningsområdet fördröjas i 

diken längs med huvudgatan. Med fördröjning i ett dike som är 650 meter 

långt, 0,5 meter bottenbredd, 3,5 meter brett och ett djup om 0,5 meter fås en 

teoretisk fördröjningsvolym på 650 m3. På grund av längdslutningen kommer 

den tillgängliga fördröjningsvolymen att minska. Genom att dela upp diket i 

flera sektioner kan en större volym erhållas. 

Efter fördröjning och rening leds vattnet i diken längs gatan vidare mot någon 

av utsläppspunkterna i öster. I detta alternativ behöver gatan ha en lutning mot 

öster för att vattnet ska kunna ledas mot utsläppspunkten. Idag finns en höjd 

som hindrar avledning mot öster, vilket gör att höjdsättningen inom området 

behöver ändras för att detta alternativ ska vara genomförbart. 
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Figur 8. Översiktliga förslag till systemlösning inom planområdet 
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El, tele och fiber 

Elnät finns i området. Kapacitet i elnätet till området är begränsad och 

nätförstärkning kan vara nödvändig innan nyanslutning medges. Förstärkning 

kräver ny kabel från Barkarö genom tänkta områden i norr vilket i sin tur 

innebär att fungerande kabelsträcka måste säkras och vara tillgänglig. 

Värme 

Ambitionen för bostäderna är att de uppförs med god isolering samt att de 

förses med uppvärmningssystem som har hög verkningsgrad. Den energi som 

behöver tillföras bör baseras på förnyelsebara energikällor såsom sol, vind, 

vatten och biobränslen. De moderna styr- och reglersystemen ska borga för att 

öka hållbarheten genom att hitta lösningar som minskar energiförbrukningen. 

 

Risker och störningar 

Verksamhetsbuller 

Intilliggande verksamhet; Eriksbo plantskola kan orsaka ett visst buller i 

området. Nödvändiga bullerutredningar tas fram till granskningsskedet. 

Trafikbuller 

Buller vid bostäder. Området kommer knappt att påverkas av trafikbuller från 

Johannisbergsvägen/väg 537 och Eriksbo byväg. Bullermätningar visar att 

varken planområdet eller närliggande bostadsområde inte påverkas av 

ljudnivåer, högre än lagstadgade, från trafiken varken i dagsläget eller i 

framtiden (år 2040). På ett avstånd av 12,5 meter från vägmitt är ekvivalent 

ljudnivå 2 meter ovan mark (2019) som högst 50 dB (A) år 2040, se figur 9. 

De planerade bostäderna kommer att ligga som närmast 11 meter från vägmitt 

vilket ger att riktvärdet för trafikbuller vid fasad och för uteplats klaras. 

 

Även den maximala ljudnivån utomhus vid uteplats i anslutning till bostad 

 
3 Vägledning och riktvärden för buller på skolgård (naturvardsverket.se), uttag 2022-05-17. 

klaras inom planområdet, dvs ljudnivån ligger inom 70 – 75 dB (A), se gärna 

bullerutredning (bilaga 2). 

Ljudnivåerna överstiger därmed inte riksdagens fastställda riktvärden för 

trafikbuller (Förordning 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader). 

Buller vid skolgård. Regeringen har beslutat om en förordning som innehåller 

riktvärden för buller utomhus från spår-, väg- och flygtrafik.  

Trafikbullerförordningen gäller dock enbart bostäder. För utemiljöer vid skolor 

och förskolor har Boverket tagit fram en vägledning Gör plats för barn och 

unga! samt Naturvårdsverket har riktlinjer för skolgårdar. Naturvårdsverkets 

riktlinjer anger3 att den ekvivalenta ljudnivån från trafiken inte bör överskrida 

50 dBA på de delar av en ny skolgård som är avsedda för lek, vila och 

pedagogisk verksamhet. Riktlinjer för äldre skolgård bör inte överskrida 55 

dBA. Den maximala ljudnivån på dessa ytor bör inte överskrida 70 dBA. Det 

motsvarar riktvärden som gäller för uteplatser vid bostadshus. 

En trafikbullerutredning har utförts av SWECO, 2019. Uppmätta trafiksiffror 

på Eriksbo byväg och Johannisbergsvägen/väg 537 har räknats upp för ett 

framtidsfall till år 2040.  

Trafikutredningen gjordes för området om enbart bostäder skulle byggas. En 

mer noggrann och platsspecifik bullermätning kommer att presenteras när 

förskolans exakta placering bestäms.  

 

 

 

 

 

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/buller/buller-pa-skolgard/
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Figur 9. Ekvivalent ljudnivå, Sweco 2019. 

Verksamhetsbuller. Eriksbo plantskola, som ligger vid den norra delen av 

planområdet, har under de senaste åren ändrat verksamhetsinriktning från 

enbart jordbruk (odling) till jord- och skogsbruk. I dagsläget ser situationen 

följande ut:  

• Aktuell verksamhet har ett större timmerlagring mot väster, mot 

skogen 

• Inom fastigheten pågår olika slags vedhantering, såsom vedlagring och 

torkning i växthus och utomhus mot planerade tomter.  

• Verksamheten äger ett större vedmaskin, som orsakar ett visst oljud 

• Inne i området pågår flis- och jordbehandling 

• Oljud kommer även från maskiner som transporterar och lastar både 

ved, flis och jord. 

• Fastigheten önskar expandera verksamheten ännu mera. 

 

Avstånd mellan plantskolan och planområdet gör att bullerfrågor samt 

specifika lukter från ved och timmer bör beaktas. Kommunen gör bedömning 

att planområdet kommer att påverkas av ovan nämnd verksamhet.  

Nya bullermätningarna kommer att tas fram innan detaljplanen skickas ut på 

granskning. 

Luftföroreningar 

Genomförandet av planen bedöms inte medföra att gällande 

miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids. Genomförandet av planen bör 

inte medföra att de gränsvärden som satts i Västerås handlingsplan för 

utomhusluft (antagen 2013) överskrids. 

Störningar 

Planförslagets användningssätt bedöms inte vara störande för omgivningen. 

Skred och ras 

Centralt inom planområdet finns ett antal mindre områden där det är möjlig 

risk för ras och skred vilket ska studeras vidare under planarbetet. 

Förorenad mark 

En översiktlig miljöteknisk undersöknings inom del av förre detta plantskola 

togs fram av Sweco år 2020. Det aktuella området planeras att bebyggas med 

bostäder och hänförs därav till kategorin känslig markanvändning, KM, enlig 

Naturvårdsverkets terminologi. 

Syftet med undersökningen var att översiktligt undersöka de delar av det före 

detta plantskoleområdet som planeras att bebyggas med bostadshus, bla 

Eriksbo Trädgårdsstad. 

Undersökning med avseende på bekämpningsmedel utfördes översiktlig i både 

jord och grundvatten. Undersökning med avseende på metaller och alifatiska- 

samt aromatiska kolväten och PAH utfördes översiktligt i jord (inte 

grundvatten). 

Den utförda undersökningen påvisade viss förekomst av metaller i marken 

(KM). Gemensamt för de påträffade förhöjda metallhalterna (barium, kobolt 

samt nickel) var att samtliga påträffades i ett stickprov från 1–1,5 meter djup 
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under markytan. Provet togs ut på bedömt naturligt lagrad lera i den östra delen 

av området (SW1901), se figur 10. Den påträffade halten barium bedöms inte 

medföra någon risk för människors hälsa eller miljön. De påträffade halterna 

av kobolt och nickel som uppmätts i det naturligt lagrade materialet bedöms 

inte utgöra något hinder för den planerade bostadsbebyggelsen. Halterna kan 

härröras från bakgrundshalter i naturligt lagrat material. 

När det gäller bekämpningsmedel och övriga analyserade organiska ämnen var 

halterna mycket låga och underskred rapporteringsgränsen för analysmetoden. 

Bekämpningsmedel påträffades inte i något av de analyserade 

grundvattenproverna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Ritning med provpunkter för jord respektive grundvatten inom del av f.d. 

Eriksbo plantskola, blivande Eriksbo Trädgårdsstad. Även delområden för samlingsprov 

redovisas i ritningen. 

Efter det att slutgiltig plangräns och lokalisering av bostäder fastslagits, 

rekommenderas en fördjupad riskbedömning genomföras där medelhalter och 

ett platsspecifikt riktvärde för kobolt och nickel (eventuellt barium) kan 

beräknas och bedömas mot planerad markanvändning. 

Vid framtida ombyggnads- och/eller schaktarbeten eller dylikt inom området 

ska förekomsten av metallföroreningar beaktas. Massor från området får ej 

återanvändas utan föregående kontroll av föroreningshalter. Återanvändning av 

överskottsmassor inom eller utanför fastigheten ska anmälas enligt 

Naturvårdsverkets föreskrifter om “Återanvändning av avfall i 

anläggningsändamål”. Förorenade massor ska tas om hand av godkänd deponi 

eller behandlingsanläggning. 

Innan schaktning, saneringsarbete eller andra åtgärder startas i ett förorenat 

område måste en skriftlig anmälan skickas till miljö- och konsumentnämnden. 

Anmälan ska göras minst sex veckor innan åtgärd. 

En fördjupad riskbedömning/utredningar kommer att tas fram till 

granskningsskedet. 

Radon 

Nya byggnader ska alltid uppföras radonsäkert. Rikt- och gränsvärden för 

radon är fastställda av Boverket och Folkhälsomyndigheten och regleras i 

Boverkets byggregler. Nya byggnader ska ha ett årsmedelvärde av 

radonstrålning under 200 Bq/m3.  

Radonskyddet beaktas och kontrolleras vid bygglovsgivningen. 

Olycksrisker 

Framkörningstider  

Planen föreslår bostadsbebyggelse i form av småhus, mindre 

flerbostadshus/radhus samt en förskola. Räddningsstyrkans framkörningstid får 

inte enligt aktuellt kommunalt handlingsprogram för räddningstjänst 

överskrida 15 minuter. Fastställd tidsram överskrids inte. 
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Brandvattenförsörjning  

Planområdet ska, enligt Räddningstjänsten Mälardalen (RTMD) aktuella 

handlingsprogram, brandvattenförsörjas från brandpostnät med minsta 

kapacitet 600 l/min och med maximalt inbördes avstånd mellan brandposter 

150 meter. 
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Genomförandebeskrivning 

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. 

Huvudmannaskap 

Västerås stad är huvudman för allmän platsmark inom området. 

Ansvarsfördelning för genomförande 

Västerås stad initierar fastighetsbildning inom planområdet. 

Västerås stad ansvarar för att bygga ut huvudgata, lokalgator och gång- och 

cykelvägar. Mälarenergi upprättar anslutnings- och förbindelsepunkter till 

kommunalt vatten, avlopp, el och fiber. 

Mälarenergi är elnätsansvarig i området. 

Utbyggnad inom kvartersmark utförs och bekostas av kommande byggherrar 

eller fastighetsägare. Byggherrarna/fastighetsägare ska samråda med 

kommunen om mark- och golvhöjder för att säkerställa dagvattenhanteringen i 

området. 

Västerås stad ansvarar för varigenom mark tilldelas marknadens byggaktörer 

utifrån de förutsättningar och kriterier som staden anger vid varje 

markanvisningstillfälle. 

Avtal 

Inget särskilt markanvisnings- eller exploateringsavtal avses upprättas. 

Markanvisningsavtal kan bli aktuell i det fall om exploatering sker av ett helt 

kvarter.  

Arrenden och nyttjanderättsavtal 

Kommunal mark, bland annat en del av fastighet Barkaröby 15:196 arrenderas 

idag ut för jordbruksändamål. Arrendet kommer att avslutas i samband med 

planens genomförande. 

Olika former av nya nyttjanderättsavtal tecknas vid behov, framförallt 

avseende upplåtelser inom kvartersmark. Det kan handla om tillfälliga 

upplåtelser under byggtid eller mer permanenta upplåtelser för till exempel 

ledningar som kan behöva säkras. 

Namnfrågor 

Det nya bostadsområdet inom planområdet föreslås få namnet: Eriksbo 

trädgårdsstad. Planområdets nya gator föreslås få namnet: Eriksboväg, 

Aromavägen, Fagerövägen, Åkerövägen och Oranievägen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Förslag på gatunamn. 
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Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 

Planområdet ägs idag av Västerås stad samt två privata fastighetsägare. 

Området som planläggs för bostäder och kommer att säljas när detaljplanen 

vunnit laga kraft och nya fastigheter, totalt cirka 5 ha kan bildas. Nuvarande 

fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den fastighetsförteckning som 

tillhör detaljplanen. 

För att tillskapa de väg- och naturområden, kvartersmark och enskilda 

bostadsfastigheter som erfordras för planens genomförande så måste 

fastighetsbildningsåtgärder vidtas. Med fastighetsbildning avses bland annat 

nybildning av fastigheter genom avstyckning, ändring av fastigheters gränser 

genom fastighetsreglering. Fastighetsbildningsåtgärder prövas i en 

lantmäteriförrättning som handläggs av Lantmäterimyndigheten i Västerås. 

Bostadsfastigheter bildas genom avstyckning och fastighetsreglering. Det är 

ägarna till berörda fastigheter som ansöker om och bekostar dessa åtgärder hos 

Lantmäterimyndigheten. 

• Minsta fastighetsstorlek anges till 900 m2 för småhustomter.  

• Minsta fastighetsstorlek för radhus anges till 400 m2 och minsta 

radhustomt ska vara 400 m2.  

• Minsta fastighetsstorlek för flerbostadshus anges till 1400 m2. 

Ledningsrätter 

Allmänna ledningar inom planområdet bör säkerställas genom ledningsrätt. 

Ledningsägaren ansöker om ledningsrätt vid Lantmäterimyndigheten. 

Gemensamhetsanläggningar och samfälligheter 

För det fall som kvartersmark indelas i flera fastigheter kan det bli aktuellt att 

inrätta gemensamhetsanläggning för att tillgodose fastigheternas gemensamma 

behov av till exempel kommunikationsytor, parkering, gemensam gård, 

grönytor, ledningar med mera.  

Vid en anläggningsförrättning bestäms gemensamhetsanläggningens 

omfattning, deltagande fastigheter samt andelstal för utförande och drift, med 

mera. Ansökan om inrättande av gemensamhetsanläggning görs av 

fastighetsägaren till lantmäterimyndigheten i Västerås kommun. 

För att förvalta de gemensamhetsanläggningar som kan inrättas, kan 

samfällighetsförening/-ar bildas. 

Markavvattningsföretag (dikningsföretag) 

I och med att området kommer ingå i Mälarenergis verksamhetsområde finns 

det möjlighet att ompröva det befintliga markavvattningsföretaget (även kallat 

dikningsföretag) Fullerö df 1-6 1950 eller teckna en överenskommelse mellan 

delägarna och Mälarenergi om skötseln av diket. 

Konsekvenser för fastighetsägare och andra berörda 

• Planförslaget medför att fastighetsregleringar och annan 

fastighetsbildning kan genomföras för befintliga fastigheter inom 

planområdet. 

• Planförslaget medger att cirka 40 m2 av nuvarande jordbruksmark (del 

av Barkaröby 6:70) ändras till allmän platsmark i form av gata, gång- 

och cykelväg. Fastigheten Barkaröby 6:70 avstår mark till fastigheten 

Barkaröby 15:196. 

• Planförslaget medger att cirka 10 ha av nuvarande skogs- och 

jordbruksmark (del av Barkaröby 15:196) ändras till bostads- och 

förskoleområde, samt allmän platsmark i form av natur, gata, gång- 

och cykelvägar. 

• Planförslaget medger att fastighet Barkaröby 6:72 planläggs som 

kvartersmark för bostäder. 

• Dikningsföretag Fullerö df 1-6 1950; mindre ändringar i diket kommer 

att ske för att fördröja dagvattnet inom planområdet. Kan komma att 

omprövas eller teckna ny överenskommelse. 
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Tekniska frågor 

Trafik, gator, gång- och cykelvägar 

Västerås stad ansvarar för utbyggnad av infrastruktur och anläggningar inom 

allmän platsmark. Eftersom det i detaljplanen i första hand planeras för 

styckebyggda tomter som avses säljas direkt till privatpersoner ansvarar 

Västerås stad också för utbyggnad av kvartersgator och övriga anläggningar 

inom kvartersmark. 

Teknisk försörjning 

Mälarenergi och andra ledningsägande bolag bekostar utbyggnad av 

ledningsnäten vilket finansieras genom anslutningsavgifter enligt taxa. 

Eventuella flyttkostnader av befintliga ledningar och kablar bekostas 

huvudsakligen av Västerås stad. 

Vatten- och avloppsledningar, elledningar, tele och bredband finns framdraget 

till planområdet. 

Utbyggnad av nya VA-ledningar kommer huvudsakligen att ske i den 

planerade huvudgatan samt lokalgatorna. Höjdsättningen av gatorna och 

områden för bebyggelse måste anpassas till planerade självfallsledningar för 

spillvatten. 

Planområdet kommer att anslutas till det kommunala vatten- och 

avloppsledningsnätet. 

Befintliga spillvattenledningar finns utbyggda söder och öster om planområdet 

i Eriksbo byväg och i Johannisbergsvägen.  

Söder och öster om planområdet i Eriksbo byväg och längs Johannisbergs-

vägen finns dricksvattenledningar. Från dessa ledningar kan en utbyggnad ske 

till det planerade området. 

Anmälan och tillstånd 

Vattenverksamhet 

Västerås stad gör anmälan eller tillståndsansökan om vattenverksamhet där så 

krävs, till exempel avseende nyanläggning av avskärande diken.  

Fornlämningar 

Om fornlämningar påträffas i samband med exploateringen måste arbetet 

omedelbart avbrytas och anmälan göras till länsstyrelsen enligt 2 kap. 10 § 

kulturmiljölagen om fornlämningen berörs av exploaterings- eller markarbeten. 

Biotopskydd 

Västerås stad ansvarar för dispensansökan för de fall biotopskyddade objekt 

kan komma att påverkas av exploateringen. 

Förorenad mark 

En fördjupar riskbedömning/utredning kommer att tas fram till 

granskningsskedet. 

Ekonomiska frågor 

Kostnader 

Som huvudprincip bekostar Västerås stad, i egenskap av markägare i 

planområdet, detaljplan, utredningar, fastighetsbildning samt utbyggnad av 

infrastruktur och anläggningar inom allmän plats. Detta finansieras genom 

försäljning av byggklar tomtmark vilket totalt sett bedöms lämna ett överskott 

till staden. 

 

Mälarenergi och andra ev. ledningsdragande bolag bekostar utbyggnad av 

ledningsnäten vilket finansieras genom anslutningsavgifter enligt taxa. 

Avgifter 

Västerås stad bekostar detaljplanen inklusive de utredningar som krävs för 

detaljplanens antagande. Andra avgifter förknippade med blivande byggnation, 

såsom till exempel nybyggnadskarta och bygglov samt erforderliga 

anslutningsavgifter bekostas av respektive blivande fastighetsägare eller 

exploatör.  
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Konsekvenser 

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer syftar till att skydda människors miljö och hälsa. Planens 

genomförande bedöms inte medföra negativ påverkan på gällande 

miljökvalitetsnormer för utomhusluft (SFS 2010:477); vattenförekomster (SFS 

2004:660); kemiska föreningar i fisk och musselvatten (SFS 2001:554); eller 

omgivningsbuller (SFS 2004:675). 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft (SFS 2010:477)  

Kommunen bedömer att miljökvalitetsnormer för utomhusluft efterföljs 

(Miljöbalken 5 kap. § 1, §2, §3).  

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller (SFS 2004:675)  

Planförslaget kommer att bearbetas mellan samråd och granskning.  

Detaljstudier av markförhållanden, samt yttranden och ytterligare utredningar 

kommer att påverka byggnationens omfattning och placering. En fördjupad 

bullerutredning kommer att tas fram när bebyggelsestrukturen är utredd 

ytterligare. Gällande riktvärden för trafikbuller ska inte överskridas. 

Miljökvalitetsnormer för vatten (SFS 2004:660)  

Sammantaget bedöms planförslaget medföra varken positiva eller negativa 

konsekvenser för miljöaspekten vatten. Utbyggnaden enligt planförslaget 

kommer dock att medföra en ökad ytavrinning och en ökad 

föroreningsbelastning, bland annat till följd av en ökad andel hårdgjord yta och 

ökad trafik inom området. De föreslagna åtgärderna som presenteras i planen 

reducerar föroreningshalterna i dagvattnet. Rening kommer främst ske genom 

infiltration i diken och sedimentation i områden för dagvattenanläggningar. 

Utifrån ovanstående bedöms föroreningsutsläpp från planområdet efter 

exploatering kunna hållas på en låg nivå. Vattnet från planområdet kommer 

således att renas innan det släpps från området. Kommunen bedömer därför att 

planförslaget inte försvårar möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormer för 

recipienten Mälaren– Västeråsfjärden (Miljöbalken 5 kap. § 1, §2, §3). 

Miljökonsekvenser 
Planen medför inte sådan användning som kan antas innebära betydande 

miljöpåverkan. Riksintressen påverkas inte direkt av planen och den nya 

exploateringen som föreslås bedöms påverka mark och vatten marginellt. 

Motiveringen till detta är att planen berör ett förhållandevis litet geografiskt 

område i anslutning till befintlig bebyggelse. En miljöbedömning, med 

tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har därför inte upprättats i enlighet 

med 4 kap. 34 § plan- och bygglagen. Samråd om miljöbedömning har skett 

med Länsstyrelsen som delar kommunens bedömning. 

Ekonomiska konsekvenser 
En utbyggnad av området kommer att innebära investeringskostnader för både 

Västerås kommun och framtida exploatörer då området inte är bebyggt tidigare 

och ny infrastruktur krävs. Detaljplanen syftar till att utveckla Barkarö som en 

av nio serviceorter i Västerås kommun. Detaljplanen bedöms ha positiv 

inverkan på landsbygdsutveckling och samtidigt bidra till ökat underlag för 

både kollektivtrafik och andra verksamheter att etablera sig i Barkarö-skogen. 

Sociala konsekvenser 

Barnkonsekvenser 

All planering ska utgå från människan och särskilt då fokus på barn och unga i 

fysisk planering. Målet är en socialt hållbar stad, för alla. 

Detaljplanen är förenlig med barnkonventionen genom att förskolan är 

placerad i ett läge med goda förutsättningar för lek och upplevelser vilket 

främjar sociala aktiviteter och barnens utveckling. Fler förskoleplatser är 

positivt för hela staden. 

Lokaliseringen av förskolan är central i bostadsområdet och 
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förskoleverksamheten kan nyttja närområdets kvaliteter såsom naturen och 

samutnyttja pulkabacken. 

Hållbarhetsbedömning 
Detaljplanen innebär ianspråktagande av ett skogsområde och jordbruksmark, 

vilket påverkar livsmiljöer och arters möjlighet till spridning negativt. Ett 

minskat skogsområde innebär en negativ påverkan på ekologisk hållbarhet. 

Detaljplanen har utformats så att de värden som pekas ut i 

naturvärdesinventeringen (Calluna, 2021) ska bevaras.  

Planområdets läge innebär risk för en stor andel bilresor. Cykelförbindelserna 

till Västerås centrala delar får anses vara goda men för tillfället begränsade.  

Området kommer att kollektivtrafikförsörjas med buss i linjetrafik när alla fyra 

etapper av Barkarö-skogen byggs. Långa avstånd och avsaknad av lokal 

service och arbetsplatser, samt möjligheten att ordna parkering inom den egna 

fastigheten, kommer sannolikt att medföra ett högt bilinnehav och därmed även 

en stor andel bilresor.  

Planförslaget innebär negativ påverkan på dagens naturmiljö, samtidigt innebär 

planförslaget en möjlighet till naturnära boende i närheten av kulturhistoriskt 

värdefull miljö. Barkarö är under utbyggnad och planförslaget innebär en 

möjlighet till fler bostäder i närheten vilket ökar underlaget för service och 

kollektivtrafik. I förlängningen bedöms planförslaget bidra till en positiv 

landsbygdsutveckling i Västerås. 
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Förutsättningar 

Tidigare ställningstaganden 

Riksintressen 

Planområdet ingår likt stora delar av södra delen av kommunen i riksintresset 

för rörligt friluftsliv, Mälaren med öar och strandområden, enligt 3 och 4 kap. 

Miljöbalken (MB). Inom området ska främst det rörliga friluftslivets intressen, 

särskilt beaktas. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får endast 

tillkomma om de inte möter hinder från de aktuella intressena. 

Tätortsutbyggnad är dock tillåten. 

Nordost om planområdet finns riksintresse för kulturmiljövård Fullerö, där 

Fullerö slott och dess herrgårdspräglade jordbrukslandskap med alléer ingår. 

Öster om planområdet finns även riksintresse för naturvård, Barkarö-Fullerö (3 

kap 6 § MB) med anledning av värdena; geovetenskap och ädellövskog. 

Översiktliga planer 

Översiktsplan 

Detaljplanen överensstämmer med Västerås Översiktsplan 2026 (revidering 

antagen 2017). Av strategierna i översiktsplanen så är det främst till livskraftig 

landsbygd med starka serviceorter som detaljplanen bidrar till genom 

komplettering av bebyggelse i anslutning till Barkarö som är en av nio stadens 

serviceorter.  

Översiktsplanens riktlinjer för serviceorterna är: 

• Varierat bostadsutbud 

• Blandning av verksamheter och bostäder 

• Närhet till strövområden och mötesplatser 

• Trygga och säkra gång- och cykelvägar 

• Bra tillgång till kollektivtrafik 

 

Utbyggnaden av Barkarö-skogen kommer att pågå under längre tid eftersom 

området har delats in i fyra etapper. Tillsammans ska alla utbyggnadsetapper 

inom Barkarö-skogsområdet kommer att bidra till att uppnå ovannämnda 

riktlinjerna. 

Planprogram för Barkarö-skogen, PP36 

Detaljplaneområdet ingår i planprogrammet för Barkarö-skogen, PP36 som 

togs fram 2018-08-27. Planprogrammet är inte juridiskt bindande likt en 

detaljplan däremot är den vägledande. Planprogrammet omfattar ca 37 ha 

jordbruks- och skogsmark mellan Johannisbergsvägen och Ruavägen. 

Planprogrammet är uppdelad i fyra etapper där planområdet främst ingår i 

etappen som benämns som Eriksbo trädgårdsstad. I planprogrammet föreslås 

att man ska eftersträvan av trädgårdsstad i området med; måttlig täthet, låga 

hus (max 2 vån), trädgårdar till alla hus, traditionella gator, torg och platser 

samt förgårdsmark mot gatan. I västra delen av planområdet föreslogs ett 

trygghetsboende på 2-3 våningar alternativt en förskola eller näridrottsplats. 

Aktuellt planområde pekas ut för bostadsbebyggelse och överensstämmer med 

fördjupning av översiktsplanen, dvs planprogram för Barkarö skogen pp36, se 

figur 11. 
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Figur 11. Avgränsning för planprogrammet Barkarö-skogen (röd streckad linje) med 
etappindelning, pp36. 

Detaljplaner, fastighetsplaner och områdesbestämmelser 

Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare. 

Däremot söder om planområdet finns gällande detaljplan för del av Barkaröby 

6:11, dp 1655. Detaljplanen antogs 2009 och anger bostäder med kontor och 

hantverk, samt förskola och gruppboende. 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 

Enligt Västerås stads handlingsplan för bostadsförsörjning (2019), vid 

planering av nya bostadsområden är det viktigt att i ett tidigt skede analysera 

 
4 Ärende 7. Handlingsplan för bostadsförsörjning 2020-2.pdf (vasteras.se) 

behov av och skapa förutsättningar för att kunna bygga nya väl fungerande 

samhällsfunktioner i området, så som service, förskolor och skolor, 

idrottsanläggningar, kultur och bostäder. Dessa är samhällsfunktioner som 

behöver finnas för att skapa hållbara och väl fungerande bostadsområden. I 

handlingsplanen nämns fyra mål för att tillgodose bostadsbehovet i 

kommunen: 

• Bostäder för alla, 

• Bostäder för fler, 

• Bostäder på rätt plats, 

• Bostäder på rätt sätt4. 

Bedömning av miljöpåverkan 

Byggnadsnämnden har i beslut 2020-08-27 tagit ställning till att detaljplanen 

inte ger en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 3§ miljöbalken. 

En miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har därför 

inte upprättats i enlighet med 4 kap. 34 § plan- och bygglagen. Samråd om 

miljöbedömning har skett med Länsstyrelsen som delar kommunens 

bedömning. 

Platsanalys 
Tidigare plantskoleområdet avgränsas i sydöst av Johannisbergsvägen/väg 537. 

I söder angränsar området till ett bostadsområde med villor. Västerut återfinns 

skogsmark medan marken norrut främst består av åkrar. 

Området är relativt flackt. Höjdskillnaden mellan befintlig gata i öster och 

högsta punkten i planområdet är cirka 10 meter (+10 och +2 RH2000). 

Befintlig skog kommer att avverkas när området bebyggs. Landskapet kommer 

att få en mer öppen karaktär. 

Planområdet angränsar till ett bostadsområde (Eriksbo Park) som planerades 

och bebyggdes under första och andra decenniet av 2000-talet. 

https://www.vasteras.se/download/18.70f625cd16d25bc20282a704/1568960500806/%C3%84rende%207.%20Handlingsplan%20f%C3%B6r%20bostadsf%C3%B6rs%C3%B6rjning%202020-2.pdf
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Bebyggelse 

Bebyggelse 

I den nordvästra delen av området finns ett äldre bostadshus i en och 

halvvåning med inredd vindsvåning. Huset har utvändig beklädnad av stående 

träpanel som rödfärgats. Huset har sadeltak, burspråk under takfallet och 

taktäckning; tegelpannor. 

I övrigt ingen befintlig bebyggelse finns inom planområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: Västerås stad  

Intilliggande bostadskvarter Barkaröby (Eriksbo Park) ingår i detaljplan dp 

1655, laga kraft vunnet 2009, som tillåter friliggande bostadshus i en till två 

våningar med högsta totalhöjd i 8,5 meter. 

Bostäderna i kvarteret Barkaröby uppfördes under 2010 – 2020 i en, en och 

halv och två plan utan källare. Fasaderna är mestadels av liggande träpanel i 

ljusa färger, men även hus i putsad fasad och i mörka kulörer förekommer. 

Taken, mestadels sadeltak eller platt tak, är belagda med betongpannor.  

Eriksbo parkområdet i bilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: Västerås stad 
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Offentlig och kommersiell service 

Västerås stadskärna ligger cirka 8 km nordost om planområdet. Där finns såväl 

allmän som kommersiell service och handel. Skolor och förskolor finns inom 2 

kilometers avstånd från området. 

Kulturmiljö 

Landskapsrummen och den skogklädda höjdryggen utgör en naturlig indelning 

av området, bla Barkarö-skogen, i tre park/naturrum och fyra 

bebyggelseområden.  

Naturrummet i Eriksbo trädgårdsstad bidrar till att landskapskaraktären 

bevaras samtidigt som behovet av ytor för rekreation och mötesplatser 

tillgodoses.  

En del av Eriksbo-trädgårdsstad består av äldre skog och bevaras som 

naturområde. I den östra delen föreslås en befintlig pulkabacke utökas och 

kompletteras med grillplats och en mindre lekplats. Förslaget visar en 

bebyggelsestruktur som ger möjlighet att spara skog inom bostadskvarteren. 

Denna skog har framförallt en funktion i att skapa en lummig karaktär, ta hand 

om dagvatten lokalt och utgöra en lekmiljö för barn. 

Några av dom befintliga jordbruksdiken flyttas och vidgas som 

fördröjningsmagasin för dagvatten. Det föreslagna dagvattensystemet utformas 

så att det i delar är vattenförande året om, har en varierad bottenstruktur och 

vegetation med både vattenväxter, buskar och träd. Dammarna utformas med 

flacka slänter och avsatser för djurlivet och för personsäkerhet. Omgivande 

naturmark är av betydelse för områdets karaktär och kommer sannolikt att 

nyttjas för rekreation av boende i området. Flertalet gator och gångvägar leder 

ut till omgivande naturmark.  

I den aktuella detaljplanen kommer enskilda objekt som träd med mistel, 

enskilda skyddsvärda träd och liknande att bevaras. 

Det finns ingen kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som den nya bebyggelsen 

behöver förhålla sig till. 

Fornlämningar 

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Påträffas 

fornlämningar i samband med markarbetena ska dessa, i enlighet med 2 kap 10 

§ kulturminneslagen, omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas. 

Skyddsrum 

Det finns inte något skyddsrum inom planområdet. 

Mark och vatten 

Naturmiljö 

En övergripande inventering av skogsområdet och åkermark genomfördes år 

2017 när planprogrammet för Barkarö skogen togs fram. År 2021 utfördes 

naturvärdesinventering (NVI) enligt svensk standard på fältnivå med 

detaljeringsgrad medel, samt med tilläggen värdeelement och fördjupad 

artinventering av invasiva arter (Calluna). 

Syftet med NVI var att beskriva och värdera naturområden av betydelse för 

biologisk mångfald inom ett avgränsat område. 

Inventeringsområdet omfattar 12,5 ha varav 4 ha är skogsmark som avverkades 

cirka år 2010. Angränsade skogsmark utgörs även den av produktionsskog. 

Resterande mark utgörs av jordbruksmark med vallodling.  

Inventeringen påvisade att det finns två områden med klassning som 

naturvärdesobjekt.  

Ett mindre/avlångt område vid skogen; lövträdsrik brynmiljö och ett större 

område inom åkermarken bla en åkerholme där brudbröd och ett antal mistel 

påträffats. Mistel är fridlyst och inom åkerholmen har ca 100 individer 

påträffats både i rönn och lönn. 
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Åkerholme med mistel. foto: Västerås stad 
 
Rekreation, friluftsliv och lek 

Området ingår i riksintresse för det rörliga friluftslivet och är utpekat för sin 

närhet till Mälaren. Det finns inga tydliga stråk eller rekreationsstråk i 

planområdet men däremot ett flertal jakttorn i skogsområdet.  

Såväl delar av skogsområdet som öppna landskapsrum lämpar sig väl att 

utvecklas som mindre park eller rekreationsskog.  

I Västerås stads grönstrukturplan finns riktlinjen att alla ska ha tillgång till en 

park inom 300 m från bostaden (promenadväg), parkerna bör hänga samman i 

rekreationsstråk. I Grönstrukturplanen anges även att alla grannskapsparker ska 

innehålla lekplats och bollytor. Dessutom ska det i närheten av bostaden finnas 

en närpark för lek och umgänge men det måste inte vara en anlagd lekplats. 

Tillgänglighet 

Området är kuperat med höjderna mellan +3 och +13. Planområdet används av 

närboende och besökare för rekreation och promenader. I dagsläget finns inga 

gator eller stigar inom planområdet. 

Trygghet 

Väl upplysta gång- och cykelvägar är viktiga för så väl tillgängligheten som 

tryggheten inom bostadsområden. De måste uppfylla tillgänglighetskraven i 

Boverkets byggregler.  

För en ökad säkerhet och trygghet bör god belysning ordnas. 

Geotekniska förhållanden 

Inom den östra delen av utredningsområdet på åkermarken har det under 2019 

utförts en geoteknisk undersökning av Sweco, benämnd DP Eriksbo, Barkarö. 

Enligt den geotekniska undersökningen stora delar av området består av glacial 

lera, det finns även mindre inslag av postglacial finsand och sandig morän 

inom planområdet. Djup till berg skattas till 3-5 meter enligt SGU:s 

jorddjupskarta.  

I den geotekniska utredningen har man delat upp utredningsområdet i två 

delområden, se figur 12. 

Utredningen har studerat stabiliteten, sättningsförhållanden och möjligheten till 

lokalt omhändertagande av dagvatten samt schaktning. Utifrån resultatet 

kommer utredningen fram till grundläggningsrekommendationer (för resultatet 

i sin helhet se utredningen). 

I område 2 är leran lösare jämfört med område 1 och bedöms vara under- till 

normalkonsoliderad, det betyder att sättningar pågår och eventuella påförda 

laster leder till större sättningar. Området har även artesiskt grundvatten. 

Kombinationen med det artesiska grundvattnet och den lösa leran medför att 

nödvändiga markjusteringar, fyllningar, kommer orsaka betydande sättningar 

under mycket lång tid. Förutom område 2 så har delar av område 1 artesiskt 

grundvatten och bör därför övervägas för exploatering. 
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På grund av det täta lerlagret och det artesiska grundvattnet så är möjligheten 

till naturlig infiltration av grundvatten låg i utredningsområdet. Däremot ger 

det möjlighet till täta fördröjningsdammar på markytan.    

På grund av markförhållandena så behöver alla typer av schaktning och 

förändringar i marknivåer i område 2 och angränsande delar av område 1 

föregås av noggranna undersökningar med bedömning av dess konsekvenser 

utifrån områdets grundvattenbalans och grundvattnets strömning i området. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
Figur 12. Områdesindelning. Utdrag ur geoteknisk utredning, Sweco, 2019. 

År 2022 utfördes ytterligare en geoteknisk utredning, detta eftersom 

planområdet har utökats. WSP Sverige AB har utfört en översiktlig geoteknisk 

(PM) och markteknisk undersökning (MUR). Resultatet visar att marken inom 

undersökningsområdet består överst av torrskorpelera ovan lera eller fast 

lagrad friktionsjord. Inom den östra delen i skogspartiet förekommer 

moränpartier i marknivå. Bergöverytan har inte undersökts i föreliggande 

undersökning, se Figur 2 på sidan 9. 

Det har i utförda undersökningspunkter inte påträffats några fyllnadsmassor. 

Lera. Lerans mäktighet varierar mellan ca 1 – 9,5 meter. De översta 1 – 2 

metrarna är torrskorpefast och under lagras av en varvig lera som på större 

djup övergår till en siltig sulfidhaltig lera. 

Fast botten. Inom undersökningsområdet har ingen riktad undersökning 

utförts för att bestämma djup till fast botten eller till bergöverytan. Utförda 

sonderingar inom området har utförts till djup mellan 1,5 – 11,5 meter under 

markytan och bedöms ha stoppslagits i fast lagrad friktionsjord. 

Vattenområden, dagvatten och översvämning 

Idag finns inget kommunalt dagvattennät inom planområdet. Dagvatten 

avrinner ytligt från skogsmarken i sydlig riktning mot Eriksbo park. I den norra 

delen av det befintliga bostadsområdet finns en torr fördröjningsdamm som 

fördröjer naturvattnet innan det leds igenom bostadsområdet, via kanten på 

åkermarken och ner i en brunn/ ledning (en på var sida vägen) som leds under 

väg 537 och vidare i åkerdräneringen (som också är ett 

markavvattningsföretag) mot Mälaren.  

 

Cirka 250 meter norr om de första brunnarna finns ytterligare brunnar (på var 

sida om vägen) som leds till åkerdräneringen, se figur 13. 

Vid den östra gränsen till planområdet finns ett båtnadsområde till 

markavvattningsföretaget Fullerö df nr 1-6 1950. Fullerö df övergår sedan till 

markavvattningsföretaget Fullerö inv nr 1 år 1937. Ett markavvattningsföretag 

innebär normalt att flödet till företaget inte får öka vid en exploatering. I Figur 

14 visas avvattningsföretagen och båtnadsområdena. 
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Figur 13. Översiktsbil över damm, befintliga diken samt brunnar, utdrag ur 

dagvattenutredning, Sweco, 2022. 

 
Figur 14. Blårandiga fält visar båtnadsområden för markavvattningsföretagen, rosa 

markeringar visar brunnarnas lägen (Länsstyrelsen, 2022). 

I Figur 15 visas dagvattnets väg från planområdet till recipienten Mälaren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Dagvattnets väg från planområdet till recipienten Mälaren, utdrag ur 

dagvattenutredning, Sweco, 2022. 

Dagvatten och översvämningsrisk har undersökts genom en 

dagvattenutredning på planförslaget; Dagvattenutredning till detaljplan för 

Eriksbo trädgårdsstad, dp 1939, Västerås, 2022. Läs sammanfattning av 

utredning under rubriken Planförslag > Vattenområden, dagvatten och 

översvämning. 

Infrastruktur 

Gång-, cykel- och biltrafik 

I dagsläget saknas gator i planområdet. 
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Johannisbergsvägen som löper längs med planområdets västra gräns i 

dagsläget är den enda möjliga infartsvägen till planområdet. Gatuområdet är 

6,5 meter brett utan strikt trafikseparering.  

Västerås centrum nås med bil via Johannisbergsvägen och cykelavstånd till 

Västerås centrum är ca 9 km, dock i dagsläget finns inga anlagda cykelvägar 

mellan Eriksbo Park och Enhagen.  

Kollektivtrafik 

I dagsläget finns två busshållplatser vid planområdet bland annat i korsningen 

vid Eriksbo byväg/väg 537. Från dessa hållplatser finns det möjlighet 

(förortslinje 23) att ta sig till Västerås centrum eller Tidö-Lindö. 

Regionaltrafik och länstrafik (buss och tåg) utgår från Västerås resecentrum 

cirka 8 km från planområdet.  

Teknisk försörjning 

Kommunalt VA och elnät finns utbyggt i Barkarö och Eriksbo park. Eftersom 

planområdet utgörs av oexploaterad jord- och skogsbruksmark finns ingen 

infrastruktur i dagsläget.  

Risker och störningar 

Trafikbuller 

Trafik längs omkringliggande bilvägar medför att en trafikbullerutredning 

måste göras på planförslaget. Läs sammanfattning av utredning under rubriken 

Planförslag > Risker och störningar > Trafikbuller. 

Olycksrisker 

Under byggtiden kan förekomsten av arbetsfordon och tung trafik till och från 

arbetsplatsen föranleda försämrad framkomlighet på befintliga vägar. 

 
5 Vägledning Ras, skred, erosion (ver. 2021_1.4.1) (swedgeo.se) 

Farligt gods och skyddszoner 

Planområdet berörs inte av farligt gods. 

Luftföroreningar 

Planområdet bedöms inte påverkas av luftföroreningar från omgivande vägar 

eller verksamheter. 

Skred och ras 

Enligt Västerås kartportal och SGI:s ras, skred och erosionskarta finns 

förutsättningar för ras och skred inom planområdet eftersom området består av 

finkornig jordart, se figur 16. 

För att skred ska kunna inträffa krävs att jorden består av lera och/eller silt och 

att marklutningen är tillräckligt stor. Dessa naturliga förutsättningar gör att 

skred kan uppstå mer eller mindre spontant, men inte nödvändigtvis5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16. Förutsättningar för ras och skred. Utdrag ur Västerås kartportal. Planområdet 

markerat i blått. 

https://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/
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Förorenad mark 

En översiktlig miljöteknisk undersökning inom del av före detta Eriksbo 

plantskola har genomförts, 2020-01-23. I Figur 17 visar avgränsningen av 

utredningen. Utredningen har genomförts då området tidigare har använts av 

en plantskola som använt sig av bland annat ogräsbekämpning och 

svampmedel. Då marken planeras för bostäder är det KM nivåerna för känslig 

markanvändning som ska uppnås.  

Utredningen visar på viss förekomst av förhöjda nivåer av metallerna barium, 

kobolt och nickel i marken. Halterna av barium som påträffats bedöms inte 

medföra några risker för människors hälsa eller miljön. Inte heller halterna av 

kobolt och nickel bedöms utgöra några hinder för den planerade 

bostadsbebyggelsen. Halterna kan härröra från bakgrundshalter i naturligt 

lagrat material. När det gäller halterna av bekämpningsmedel och övriga 

analyserade organiska ämnen var halterna mycket låga och underskred 

rapporteringsgränsen för analysmetoden. Vad gäller bekämpningsmedel 

påträffades det inte i något av de analyserade grundvattenproverna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 17. Avgränsning av den översiktliga miljötekniska undersökningen, Sweco, 2020. 

Radon 

Mätningar av radonvärden i närområdet (Eriksbo Park) visar generellt på 

årsmedelvärde under 200 Bq/m3. Området bedöms således inte vara inom 

radonriskområde. 


