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Inledning 

Syfte 

Syftet med planen är att möjliggöra uppförande nya 
bostäder som friliggande småhus och radhus/parhus 
samt en ny förskola. Bebyggelsen ska anpassas till 
kulturlandskapet och ansluta till befintligt 
småhusområde i avseende placering och gestaltning.  
 

Ägoförhållanden 

Planområdet berör fastigheten Aberga 1:2 som ägs av Gunnar Larsson. 

Huvuddrag 

Planen möjliggör uppförande av bostäder som radhus/parhus och friliggande 

småhus samt förskola. Området kommer att nås via Aberga byväg som ansluter 

till väg 706. En gemensam lekyta planeras i områdets norra del.  

Politiska beslut 

Byggnadsnämnden beslutade §164,  2019-06-12, att ge 

Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för området.  

Planhandlingar 

• Plankarta med illustrationsplan och grundkarta 

• Planbeskrivning 

• Fastighetsförteckning 

Utredningar 

• Dagvattenutredning, Tyréns, 2019-12-17 

• Naturvärdesinventering, Calluna, 2020-01-20, rev 20-10-21  

• Trafikbullerutredning, Åkerlöf Hallin Akustikonsult AB, 2019-11-08 

• Geoteknisk undersökning, William Bjureland, 2019-11-17 

• Arkeologisk utredning Societas Archaeologica Upsalanesis, 2019-11 

• Riskutredning, Brandskyddslaget, 2019-10-21 

• Lokaliseringsutredning, Wescon miljökonsult, 2020-04-20 

• Konsekvensbeskrivning med fokus på barn 2020-10-26 

Medverkande tjänstemän 

Planförslaget har utarbetats av plankonsult Anna Hammarbäck från AIX 

Arkitekter i samarbete med kompetenser från Västerås stad och 

fastighetsägare. 

Läge 

Planområdet utgör en tillkommande etapp i ett småhusområde som kallas 

”Aberga byar”. Det omfattar c:a 10 ha och ligger i Mycklinge i anslutning till 

väg 692. 

 
 
Fig 1. Planområdets läge
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Planförslag 

 

Fig 2. Illustrationsplan, Mälark/AIX 

 

Övergripande gestaltningsidé 
Planförslaget är utformat för att möjliggöra en fortsättning på det tidigare 

uppförda småhusområdet ”Aberga byar”. Målsättningen är att skapa en lantlig 

boendemiljö med småhus placerade i mindre grupper, skilda åt genom grönytor 

och omgivna av kulturlandskapet. Bebyggelsen ska anpassas till terrängen och 

landskapet. I denna etapp möjliggörs också en förskola. 

Bebyggelse 

Bebyggelse 

Inom området föreslås bostäder i form av friliggande hus. Inom områdets södra 

del finns även möjlighet att uppföra förskola.  

En gles och småskalig bebyggelse eftersträvas. Utnyttjandegraden är begränsad 

till 20 % BYA per fastighet och fastigheterna är relativt stora, minst 1100 m2 

per fastighet. På fastigheten avsedd för förskola, finns efter 5 års 

genomförandetid möjlighet att uppföra radhus eller parhus med en minsta 

fastighetstorlek om 200 m2 och största BYA 40% av fastighetens storlek. 

Utöver det finns möjlighet att uppföra carport och komplementbyggnader 

enligt Attefallsreglerna. Högsta nockhöjd är begränsad till 8,5 meter och 

högsta tillåtna våningsantal är två våningar.  

Bebyggelsen ska anpassas till terrängen. Bebyggelsen ska ha en sammanhållen 

gestaltning och därför regleras att tak ska utformas med sadeltak eller pulpettak 

med tegelfärgade takpannor och att fasad ska utformas med träpanel.  
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Fig 3. Byggnader i det befintliga småhusområdet Aberga By, Planförslaget är en fortsättning på 

småhusområdet och kommer att utformas med samma karaktär.  

Förskola 

Möjlighet till uppförande av förskola föreslås inom området (S1). Förskolan får 

uppföras i en våning. Byggrättens storlek medger en förskola med fyra 

avdelningar med 15 barn vardera. Fastigheten blir c:a 3500 m2, vilket innebär 

att Boverkets rekommendationer om minst 40 m2 friyta per barn och minst 

3000 m2 förskolegård kommer att kunna uppfyllas.   

Kulturmiljö 

Planförslaget är utformat för att harmoniera med kulturlandskapet och följer 

principen om att placera bebyggelse på eller intill skogshöjder och rama in det 

öppna landskapet och åkermarken 

Stora fastighetsstorlekar med begränsad utnyttjandegrad och begränsad 

volymbildning säkerställer en lantlig gleshet och småskalighet. Bebyggelsen 

ska anpassas till topografin i området. 

Fornlämningar 

En arkeologisk utredning har utförts inför planarbetet av SAU. Inom 

utredningsområdet har inte några spår av förhistoriska aktiviteter påvisats. 

Endast en lämning påträffades, en härd. Härden blev undersökt och borttagen.  

Planområdet är något större än utredningsområdet.  Inför anläggande av den 

planerade anslutningsvägen till det norra skiftet krävs en arkeologisk 

slutundersökning som kommer att utföras innan vägen anläggs.   

Om fornlämningar påträffas i samband med exploateringen måste arbetet 

omedelbart avbrytas och anmälan göras till länsstyrelsen.  

Tillgänglighet 

Bebyggelsens utformning ska säkerställa en god tillgänglighet till husens 

entréer, gång- och cykelvägar och friytor enligt gällande lagstiftning. 

Mark och vatten 

Naturmiljö 

En naturvärdesinventering har genomförts av Calluna. Planområdet består till 

största del av brukad åkermark. I åkermarken finns några mindre åkerholmar 

med block, gräs, buskar och lågvuxna träd. I norr omfattar området tidigare 

betad mark med trivallövskog. I söder ingår ung aspskog. Exploateringen 

kommer att påverka naturmiljön. Störst påverkan får åkermarken. Inom 

området finns småbiotoper som omfattas av det generella biotopskyddet, dessa 

består av åkerholmar, och dike. En åkerholme kommer att behöva tas bort. 

Ansökan om dispens från biotopskydd ska göras av fastighetsägaren före 

exploatering. Den största åkerholmen bevaras inom naturområde.  

Ett särskilt skyddsvärt träd påverkas, en asp med ca 45 cm i diameter. Som 

kompensation för denna kommer den fällda stammen med död ved att lämnas 

kvar inom området.  

Kvarvarande naturområden kommer att skötas av samfälligheter genom bland 

annat regelbunden röjning av undervegetation och förna (grästillväxt) 
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Areella näringar 

Åkermarksområdet som berörs är totalt 19,4 hektar. Andelen som tas i anspråk 

är totalt drygt 7 hektar (cirka 5,6 hektar i norr och 1,5 hektar i söder). Det 

innebär att 36% av åkermarksområdet som berörs tas i anspråk.   

Park, lek och rekreation 

Inom området planeras öppna ytor som är lämpliga för lek.  

Inom det befintliga småhusområdet, finns två ytor för gemensamt nyttjande 

som är iordningsställda för lek och bollspel. I närområdet finns naturmark som 

är lämplig för lek och rekreation.  

Geotekniska förhållanden 

Enligt SGU (Sveriges geologiska undersökning) består marken av postglacial 

lera och finlera.  

Vattenområden, dagvatten och översvämning 

En dagvattenutredning har genomförts av Tyréns. Dagvattenmängden bedöms i 

och med planens genomförande minska vid ett 10-årsregn från c:a 80 till c:a 

10l/s, under förutsättning att föreslagna dagvattenåtgärder anläggs.  

Genomförandet av planen bedöms inte medföra en negativ inverkan på 

gällande miljökvalitetsnormer för vattenförekomster, avseende god kemisk och 

ekologisk status för ytvatten samt grundvattnets kemiska och kvantitativa 

status. Detta förutsätter att området är fritt från markföroreningar och att 

rekommenderade åtgärder i dagvattenutredningen för rening av dagvatten 

genomförs.  

 

Fig 5. Föreslagen dagvattenlösning för den norra delen av planområdet. De gröna pilarna visar 

riktning på avrinning och avledning av vatten från regnbäddar.  

Åtgärder för fördröjning och rening av dagvatten beskrivs i 

dagvattenutredningen och består av diken, regnträdgårdar och damm.  
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En del av dagvattnet från det norra skiftet föreslås avledas till en befintlig 

damm som ligger mellan de två skiftena. Denna föreslås utvidgas för att kunna 

fördröja dagvatten från det nya och det befintliga området. (I nuläget ligger 

flödesbegränsningen från dammen betydligt högre än den beräknade 

kapaciteten på det mottagande markavvattningsföretagets ledning.) 

Innan planförslaget kan byggas ut ska det utredas om ledningen från 

dikningsföretaget leds in i den befintliga dammen. Om vatten från 

dikningsföretaget leds in i planområdets anläggning så måste 

dagvattenanläggningen dimensioneras för det större tillflödet. Dagvattnet från 

hela det planlagda området måste ledas till någon av 

fördröjningsanläggningarna innan det leds vidare i dikningsföretagets ledning. 

Även när föreslagna dagvattenåtgärder genomförs kan föroreningar från 

planområdet komma att öka avseende koppar och kvicksilver. Lillån har fått 

klassningen ”otillfredsställande” när det gäller näringsämnen. I och med 

exploateringen kommer mängden kväve och fosfor från planområdet att 

minska.  

För att minimera risker för skador på byggnader och infrastruktur vid extrema 

regn är det viktigt att planera höjdsättningen så att dagvattnet på ett säkert sätt 

kan avrinna ytledes via sekundära avrinningsvägar. Kvartersmark som ligger 

nära lågpunkter måste höjdsättas med frånlut från husen. Gator anläggs lägre 

än färdigt golv i byggnader så att de kan fungera som avrinningsvägar vid 

kraftiga regn. Det finns inga områden där vattnet riskerar att bli instängt.  

Bygglov beviljas efter det att dagvattenanläggningar byggts ut.  

 

 

 

 

Infrastruktur 

 

Fig 6. Bilväg i röda linjer. Nya vägar i tillkommande område (rödstreckade) ansluter till 

befintliga Aberga byväg, resp. väg 706). Två nya gångvägar i lila.  

Gång-, cykel- och biltrafik 

Det östra skiftet av planområdet angörs via östra sticket av Aberga byväg som 

förlängs och avslutas med en vändplan. Det norra skiftet av planområdet 

angörs via en ny anslutningsväg från väg 706.  

 

Kvartersgatan inom norra skiftet bildar åt norr en slinga och i öster finns en 

vändplan. Aberga byväg ansluter i två korsningar till väg 706 som ansluter till 

väg 692.  
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Körbanebredden för de nya kvartersgatorna blir 5,5 meter.  

 

En ny gångbana som kopplar det norra skiftet med bebyggelse söderut ska 

anläggas. Ytterligare en gångbana planeras utanför själva planområdet och 

utgör en gen koppling från småhusområdets södra del till väg 692.  

Parkering  

Parkering anordnas på respektive fastighet med c:a 2 bilplatser per fastighet. 

Besöksparkering för 16 platser föreslås i den norra delen av planområdet.  

Kollektivtrafik 

Planförslaget medför inte några ändringar för kollektivtrafiken. 

Avfallshantering 

Ett miljöhus uppförs i norra skiftets södra del. Sortering av avfall sker i 
enlighet med Västerås stads renhållningsordning i samarbete med VafabMiljö 
Kommunalförbund.  

Teknisk försörjning 

Området kommer att anslutas till kommunalt vatten- och avloppsnät. VA-

ledningar för försörjning av respektive fastighet förläggs i kvartersgata, varför 

u-område införs på plankarta. För beskrivning av områdets dagvattenhantering, 

se rubriken: ”Vattenområden, dagvatten och översvämning”.  

Befintliga transformatorstationer beräknas ha tillräcklig kapacitet för att 

försörja tillkommande bostäder.  

Området försörjs med fiber.  

Genom området löper det två högspänningskablar som inte får blockeras för 

framtida reparation eller förnyelse. Kablarna kan komma att behöva flyttas vid 

exploatering.   

Risker och störningar 

Trafikbuller 

En buller- och vibrationsutredning är utförd av Åkerlöf Hallin Akustik. 

Slutsatsen från rapporten är att Trafikbullerförordningens riktvärden för 

trafikbuller innehålls. Den på illustrationsplanen redovisade bullerskyddsvallen 

krävs inte för att innehålla riktvärdena enligt Trafikbullerförordningen men ger 

visst skydd till den planerade bebyggelsen närmast järnvägen. Se mer under 

rubriken ”Förutsättningar, Risker och störningar” 

Vibrationer 

Vibrationerna i samtliga planerade byggnader blir lägre än riktvärdet 0,3 mm/s 

oavsett stomsystem eller grundläggning. Se mer under rubriken 

”Förutsättningar, Risker och störningar”. 

Farligt gods och skyddszoner 

En riskutredning har genomförts av Brandskyddslaget. 
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Fig 7. Avstånd mellan Mälarbanan och planförslaget 

Det krävs inga byggtekniska åtgärder med anledning av risker med anledning 

av farligt gods. Se mer under rubriken ”Förutsättningar, Risker och 

störningar”.  

Skred och ras 

Enligt Västerås kartportal finns risk för ras och skred väster om planområdet. 

Enligt den geotekniska utredningen är stabilitetsförhållandena generellt inom 

området är relativt goda och risken för ras och skred är liten. Risken är kopplad 

till eventuella arbeten med uppfyllnader eller schakter samt de geotekniska 

förhållandena på den specifika platsen där dessa planeras. I samband med 

projektering och utförande av eventuella uppfyllnader eller schakter ska 

fortsatt utredning göras.  

Förorenad mark 

Det finns inga kända markföroreningar inom området.   
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Genomförandebeskrivning 

Organisationsfrågor 

Genomförandetid 

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

undantag gäller för användningsområde som avser bostäder och förskola, där 

genomförandetiden för bostäder påbörjas först 5 år efter det att planen vunnit 

laga kraft. Dessförinnan får endast förskola uppföras.  

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 

Allmän plats för VÄG, PARK och NATUR förekommer i planförslaget. 

Allmän platsmark i området ska ha enskilt huvudmannaskap, d.v.s. det är de 

boende som ansvarar för drift och underhåll. Skälet är att underlätta en enhetlig 

förvaltning av befintligt anslutande område och det nya området.  

Allmän platsmark med användning VÄG avser ett 1 meter långt vägavsnitt 

som är en del av den nya angöringsgatan till området som ansluter till väg 706. 

Bakgrunden till detta är att den statliga vägen 706 måste anslutas till allmän 

plats: väg, och därmed säkerställs möjligheten att anlägga dike. Detta 

vägavsnitt ska - liksom hela den nya anslutningsvägen - ha enskilt 

huvudmannaskap och skälet är att området omfattas av vägrätt och att 

planläggningen befäster befintliga förhållanden. 

Området som planläggs som allmän plats omfattas av vägområde som gäller 

för allmän väg, rv 706. På detta sätt säkerställer planen befintliga förhållanden 

och möjliggör ny anslutningspunkt över dike till rv 706. Trafikverket är 

väghållare för den allmänna vägen.  

Ansvarsfördelning för genomförande 

Detaljplanen genomförs på privat initiativ vilket innebär att utbyggnaden av 

vägar, tekniska ledningar och anläggningar, lekplatser och bostadskomplement 

inom mark som avses bilda samfällighet utförs genom exploatörens försorg 

och på dennes bekostnad. 

Avtal 

Exploateringsavtal ska tecknas mellan exploatör och kommun.  

Planavtal har tecknats mellan och exploatören avseende kostnader för 
detaljplanens framtagande. 
 
Samverkansavtal har tecknats för ny väganslutning till väg 706 mellan 

Trafikverket. I avtalet regleras respektive parts åtagande och finansiella ansvar 

för åtgärden. 

Namnfrågor 

Inom kvartersmark föreslås följande gatunamn för lokalgator: Aberga ängsväg. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 

Planen möjliggör bildande av nya fastigheter för bostäder och en förskola. 

Förskolefastigheten kan bebyggas med radhus/parhus istället för förskola.  

Minsta fastighetsstorlek friliggande hus är 1100 m² och minsta fastighetstorlek 

för radhus och parhus är 200 m2. 

Ansökan om avstyckning, fastighetsreglering samt bildande av 

gemensamhetsanläggning, servitut och ledningsrätt sker till 

Lantmäterimyndigheten.  

Ledningsrätter 

Planområdet kommer att ingå i verksamhetsområdet för spillvatten och 

dricksvatten. Mälarenergi kommer att ansvara för drift och underhåll av 



  

 

11 (23) 

anläggningarna. För att säkerställa drift av allmänna ledningar införs 

markreservat för allmänna underjordiska ledningar i kvartersgatan.  

Gemensamhetsanläggningar och samfälligheter 

Gemensamhetsanläggning kan bildas för vägar, lek- och uteplatser, 

dagvattenanläggningar, tekniska anläggningar, naturområden och övrig 

kvartersmark som avses utgöra område för bostadskomplement. Blivande 

fastighetsägare svarar för den framtida driften av gemensamhetsanläggningar 

efter bildandet av samfällighet. För in-/utfart till området kan 

gemensamhetsanläggning bildas. 

Markavvattningsföretag 

Mellan de två skiftena av planområdet finns ett markavvattningsföretag, Hälla-

Uppsala df 1955. Detta markavvattningsföretag består av täckdiken som leder 

vattnet först norrut mot järnvägen och sedan österut mot Lillån. Planområdet 

överlappar båtnadsområdet för markavvattningsföretaget. 

Vid exploatering av etapp 1 har en fördröjningsdamm med en area på drygt 

900 m2 anlagts centralt i området. Den befintliga dammen är dimensionerad 

med en flödesbegränsning på 15 l/s/ha. Dammen tar emot vatten från en 

bebyggd yta på ungefär 6 ha. Flödesbegränsningen från dammen ligger därmed 

högre än den beräknade kapaciteten på markavvattningsföretagets ledning på 

1,1 l/s ha.  

För att ansluta planområdet till markavattningsföretagets ledningssystem 

behöver ett avtal med Hälla-Uppsala df upprättas. 

Innan planförslaget kan byggas ut ska det utredas om ledningen från 

dikningsföretaget leds in i den befintliga dammen. Vatten från områdets 

dikningsföretag får inte att ledas in i områdets dagvattensystem.  Dagvattnet 

från hela det planlagda området måste ledas till någon av 

fördröjningsanläggningarna innan det leds vidare till dikningsföretagets 

ledning. 

 

Fig. 8. Läge på markavvattningsföretaget i förhållande till plangränsen (ESPRI och 

Länsstyrelsens Västmanland) 

Fastighetsindelningsbestämmelser 

Planen omfattas inte av några fastighetsindelningsbestämmelser.  

Konsekvenser för fastighetsägare och andra berörda 

Fastigheten Mycklinge 5:1 avstår mark som blir kvartersmark och allmän 

platsmark.  

 

Markavvattningsföretaget Hälla-Uppsala df 1955 kommer att få en ökad 

belastning och ett avtal måste upprättas.  

 

Fördröjningsmagasin för dagvatten inom Aberga 1:6 kommer att utökas.  

 
Väg till åker inom Aberga 1:2 behöver säkerställas i en ny sträckning vid 
planens genomförande. Avsikten är att ny anslutning ska ske från en befintlig 
väg som går parallellt med järnvägen i väst-östlig riktning. Vägen ligger inom 
marksamfälligheten Mycklinge s:1 och fastigheten Aberga 2:8. 
Delägandefastigheter i Mycklinge s:1 är Aberga 1:2 och 2:8.  
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Fråga om bildande av servitut för rätt till väg kan komma att prövas vid en 
lantmäteriförrättning efter ansökan från fastighetsägare, alternativt kan berörda 
parter komma att inrätta ett avtalsservitut för att säkerställa rättigheten. Vid 
förrättning hanteras fråga om intrångsersättning. 
 

Tekniska frågor 

Ledningsflytt  

Genom området löper det två högspänningskablar som inte får blockeras för 

framtida reparation eller förnyelse. Kablarna kan komma att behöva flyttas vid 

exploatering.   

Trafik 

Exploatören ansvarar för utbyggnaden av infrastruktur inom området.  

Teknisk försörjning 

Exploateringsområdet kommer att anslutas till kommunalt VA och driftas av 

Mälarenergi. Elförsörjning sker via befintliga transformatorstationer. Fiber 

kommer att finnas i området. Se vidare under rubriken ”Planförslaget, Teknisk 

försörjning”.  

Anmälan och tillstånd 

Fornlämningar 

Inför anläggande av den planerade vägen krävs en arkeologisk 

förundersökning som kommer att utföras under planprocessen.  

Biotopskydd 

Exploatören ansvarar för ansökan om dispens för eventuell exploatering av 

biotopskyddade områden. Ansökan har skickats in till länsstyrelsen för dispens 

från biotopskydd enligt 7 kap 11 § i miljöbalken.  

Förorenad mark 

Det finns inga kända markföroreningar inom eller i anslutning till området.  

Damm 

Tillstånd för damm ska sökas från Miljö och hälsa då den innehåller dagvatten.  

Ekonomiska frågor 

Kostnader 

Kostnader för exploatering, ledningsdragning, nödvändiga utredningar och 

andra åtgärder belastar exploatören. 

Eventuell flytt av befintliga ledningar bekostas av exploatören.  

Planavtal har tecknats med fastighetsägaren.  

Exploatören bekostar anläggande av VA-nätet. Anslutningsavgift för resp. 

fastighet står resp. kommande fastighetsägare för.  

Kommande fastighetsägare söker bygglov och står för kostnaden för det.  

Ekonomiska frågor 

Kostnader 

Vid inrättande av gemensamhetsanläggning kan fastighetsägare bli tvungna att 

betala ersättning för upplåtet utrymme.  

Plankartan medger en byggrätt där kvartersmark med enskilt byggande och 

kvartersmark för annat ändamål än enskilt byggande kombineras. I byggrätten 

där plankartan möjliggör användning Förskola (S1) finns även möjlighet för 

användning Bostäder (B) för att skapa en flexibilitet i detaljplanen. Möjlighet 

finns då att marken kan användas för annan användning än enskilt byggande 

vilket innebär att de särskilda markåtkomst- och ersättningsreglerna enligt PBL 

(2010:900) blir tillämpliga. 
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På fastigheten med kombinationsbestämmelsen ryms en förskola med 4 

avdelningar om 15 barn/avdelning, vilket innebär totalt 60 barn. Det är en 

mindre förskola än kommunen normalt planerar att driva. Det finns däremot 

möjlighet att driva förskolan i privat regi. Om ingen förskola beviljats bygglov 

under de 5 första åren av planens genomförandetid kan därefter som ett 

alternativ bostäder byggas.   
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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). 

Hållbarhetsbedömning 

Ekologisk hållbarhet 

Mycklinge är ett lågexploaterat område som ligger långt bort för tätbebyggda 

områden och bland annat tack vare det hålls både trafikbuller och 

luftföroreningar på väldigt låga nivåer.  

Negativt är att befolkningsunderlaget är för litet för att ha bra kollektivtrafik 

till området. Även om fler flyttar till området och fler större hus byggs inom 

området så kommer området att behålla gles karaktär och så kommer det inte 

vara möjligt att skapa bra kollektivtrafikförbindelse till området. Istället 

beräknas bilanvändningen att öka.  

Brukningsvärd jordbruksmark och skogsmark kommer att tas i anspråk för ny 

bebyggelse och vägar. Det medför en negativ påverkan för såväl 

resurshushållning som miljöer med biologisk mångfald. I den öppna marken 

finns småvatten som bedöms lämpliga för groddjurslek.  

Den nya bebyggelsen innebär att den hårdgjorda ytan ökar och därmed även att 

dagvattenflöden ökar. Även när föreslagna dagvattenåtgärder genomförs kan 

föroreningar från planområdet komma att öka avseende koppar och 

kvicksilver. Lillån har fått klassningen ”otillfredsställande” när det gäller 

näringsämnen. I och med exploateringen kommer mängden kväve och fosfor 

från planområdet att minska.  

 

Social hållbarhet 

Området ligger cirka 10 km från Västerås centrum.  Närmaste dagligvarubutik 

finns på Bjurhovda dit avståndet är c:a 6 km. Förskola, skola och idrottsplats 

finns i Tortuna.  

Närmaste kollektivtrafik är cirka 1 kilometer bort vid väg 692. Detaljplanen 

möjliggör att större friliggande hus byggs. Lekplats kommer att anordnas inom 

området och det finns intill området många ytor för spontan lek, idrott och 

rekreation. I det intilliggande småhusområdet finns en bollplan och lekplats.  

Exploateringen antas vara för liten för att utgöra underlag för närmare service 

än vad som finns idag. Vid uppförande av förskola skapas möjlighet att 

samnyttja lokaler för aktiviteter/möten som civilsamhället eller staden vill 

genomföra. 

Ekonomisk hållbarhet 

Mycklinge ligger i anslutning till byn Tortuna, där finns skola och förskola, en 

bygdegård och kyrka samt idrottsplats. 

Samlad bedömning 

Bebyggelse i landsbygd med lågeffektiv markanvändning av mark som idag 

utgör goda förutsättningar för såväl odling som biologisk mångfald, och som 

skapar bilberoende, är å ena sidan negativt ur hållbarhetssynpunkt. Å andra 

sidan är en levande landsbygd med ökande befolkning en förutsättning för att 

kulturlandskapet ska vårdas och brukas, skolor ska drivas och att fler jobb 

skapas på landsbygden. Utbyggnaden i och med planförslaget möjliggör för 

nya målgrupper att befolka landsbygden och välja en livsstil nära natur och 

kulturmiljö. Utvecklingen i Mycklinge/Aberga by skapar en sammanhängande 

by med möjlighet till gemensamt ansvarstagande för underhåll av infrastruktur 

och friytor och delade resurser. Sammantaget bedöms exploateringen vara 

positiv ur hållbarhetssynpunkt, antaget att en levande landsbygd är en 

förutsättning för ett hållbart samhälle.   
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Förutsättningar 

Tidigare ställningstaganden 

Riksintressen 

Planförslaget berör inte några riksintressen enligt 3 och 4 kap. Miljöbalken 

(MB). 

Översiktliga planer 

Planförslaget bedöms vara förenligt med ÖP 2026 (revidering antagen 2017) . 

Översiktsplanen anger att synen på byggande på landsorten är positiv under 

förutsättning att bebyggelsen får en lämplig lokalisering och att husens 

utformning och placering anpassas till det omgivande landskapet och hänsyn 

tas till natur- och kulturmiljö och det allmänna friluftslivet. 

Översiktsplanen anger att inför byggandet av en grupp om sex eller fler 

bostadshus ska prövning ske genom upprättandet av detaljplan. Vid 

prövningen ska hänsyn tas till målen om god mark- och resurshushållning, 

exempelvis behovet av utbyggnad av vägnät, möjligheter att cykla och åka 

kollektivt, närhet till samhällsservice, möjligheter till bredbandsanslutning 

samt planens riktlinjer rörande jord och skogsbruksmark. Vid bedömningen tas 

också hänsyn till om tillkommande bostäder kombineras med lokal verksamhet 

och därmed bidrar till en levande landsbygd.  

Komplettering av befintliga byar/grupper av hus föredras framför spridd 

bebyggelse. I riktlinjer för byggnation på jordbruksmark står att brukningsvärd 

jord- och skogsbruksmark i första hand ska användas till biologisk produktion, 

där speciellt jordbruksmarken ska prioriteras och att ny bebyggelse är möjlig 

att pröva även om det innebär avsteg från grundprincipen rörande 

brukningsvärd jord- och skogsbruksmark.  

Planområdet ligger 1,7 km från den utpekade serviceorten Tortuna.  

Detaljplaner, fastighetsplaner och områdesbestämmelser 

Planområdet är inte detaljplanelagt. Planområdet ansluter till detaljplan 1652, 

som vunnit Laga Kraft 2008-09-30 och detaljplan 1776, som vunnit laga kraft 

2012-09-24. 

 

Fig 9. Gällande detaljplan 1652, lagakraftvunnen 2008-09-30 och 176 lagakraftvunnen 2012-

09-24 i mörk gul. Skiss över planförslaget i ljus gul.  

Bedömning av miljöpåverkan 

Byggnadsnämnden har i beslut 164, 2019-06-12 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. 



  

 

16 (23) 

34 § plan- och bygglagen. Samråd om behovsbedömning har skett med 

Länsstyrelsen som delar kommunens bedömning.  

Platsanalys 
Området är en del av Mälardalens jordbrukslandskap som karaktäriseras av 

öppen jordbruksmark med dungar av träd eller skog på kullar eller 

åsbildningar.  Landskapet är flackt med långa siktlinjer. Stora arealer åkermark 

ramas in av mer kuperade skogsområden.  

Själva planområdet ligger mestadels på flack åkermark. I åkermarken finns 

några mindre åkerholmar med lågvuxna träd. I norr omfattar området tidigare 

betad mark som övergår i gles skog. I söder finns ungskog. I väster angränsar 

planområdet till en brynmiljö som hänger samman med gårdsmiljö. Strax norr 

om planområdet går järnvägen. Det föreslagna bebyggelseområdet kommer att 

ansluta till det nyuppförda småhusområdet kring Aberga Byväg.  

 

Fig10 Vy från öst 

Bebyggelse 

Bebyggelse 

Det anslutande befintliga bostadsområdet består av småhus på generösa tomter. 

Intill planområdet ligger Uppsala gård. Själva planområdet är obebyggt.  

Särskilt boende 

Inga särskilda boenden finns inom området något behov för dessa har inte 

heller uppmärksammats . 

Kulturmiljö 

Området är inte särskilt utpekat som värdefull kulturmiljö i något tidigare 

framtaget planeringsunderlag och omfattas inte av riksintresse för kulturmiljö, 

men är en del av kulturlandskapet.  

Fornlämningar 

En arkeologisk utredning har utförts inför planarbetet av SAU. Inom 

utredningsområdet har inte några spår av förhistoriska aktiviteter påvisats. 

Endast en lämning påträffades, en härd. Härden blev undersökt och borttagen.  

Planområdet är något större än utredningsområdet. Inför exploatering av 

anslutningsväg krävs en arkeologisk förundersökning som kommer att utföras 

under planprocessen.  

Se mer under rubrik ”Planförslaget, Fornlämningar” 

Mark och vatten 

Naturmiljö 

En naturvärdesinventering har genomförts av Calluna. I denna beskrivs 

planområdet utgöras till största delen av brukad åkermark. I åkermarken finns 

några mindre åkerholmar med block, gräs, buskar och lågvuxna träd. I norr 

omfattar området tidigare betad mark som är fuktig till frisk och som övergår i 

gles skog. I söder ingår ung aspskog. I väster gränsar området till en brynmiljö.  
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Vid inventeringen identifierades sex objekt med generellt biotopskydd; 

åkerholmar, småvatten och ett dike.  

Vid inventeringen avgränsades totalt sex naturvärdesobjekt. Ett 

naturvärdesobjekt har påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3), och fem 

naturvärdesobjekt bedöms ha visst naturvärde (naturvärdesklass 4).  

Ett särskilt skyddsvärt träd påverkas, en asp med ca 45 cm i diameter.  

Totalt sex naturvårdsarter har noterats, tre i samband med 

naturvärdesinventeringen och tre som rapporterats in i Artsöksportalen. Bland 

dessa nämner inventeringen särskilt sånglärka och gulmåra. Av 

naturvårdsarterna var sånglärka och gulsparv rödlistade. Det är troligt att fler 

naturvårdsarter påträffats om inventeringen utförts under det att fågellivet är 

aktivt och under vegetationsperioden. Inga av dessa arter behöver 

uppmärksammas för att de är upptagna i artskyddsförordningen. Områdets 

högsta naturvärden utgörs av trädklädd mark med en gammal asp, gamla 

björkar och död ved.  I inventeringen påtalas att det finns behov av att 

ytterligare utreda under säsongen april-maj om groddjurslek förekommer i 

området. Dessa småvatten ingår inte längre i planområdet.    

Fig 11 Naturvärdesinventeringens resultat där naturvärdesobjekten med naturvärdesklass och 

biotopskyddsobjekt framgår samt planerad bebyggelse 

Areella näringar 

Planförslaget som omfattar c:a 10 ha är huvudsakligen belägen på åkermark.  

Åkermarksområdet som berörs är totalt 19,4 hektar. Andelen som tas i anspråk 

inom planområdet är totalt drygt 7 hektar (cirka 5,6 hektar i norr och 1,5 hektar 

i söder). Det innebär att 36% av åkermarksområdet berörs.  

Riktlinjer 
Enligt MB 3§ 4 kap får brukningsvärd jordbruksmark endast tas i anspråk för 

bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose 

väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från 

allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 
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Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk. 

Enligt en kartläggning som Kungliga lantbruksstyrelsen gjorde 1971 är marken 
klassificerad som 4 på en skala där 10 är klassificerad som den mest 
brukningsvärda åkermarken. 
 
Lokaliseringsstudie 
Wescon Miljökonsult har upprättat en Lokaliseringsstudie med anledning av 

att planförslaget innebär exploatering på jordbruksmark. 

 

I denna anges att den del av jordbruksmarken som tas i anspråk visserligen 

brukas, men har ett lågt jordbruksvärde då marken är slamningsbenägen.   

 

Planens genomförande bedöms vara av väsentligt samhällsintresse.  

 

12 alternativa placeringar har utretts, och placeringen enligt planförslaget visar 

sig enligt utredningen vara det mest lämpade efter att ett flertal aspekter har 

utvärderats, till exempel ingrepp i (kultur-)landskapet, tillgång till 

infrastruktur, avstånd till kollektivtrafik, odlingsförhållanden samt andra 

skyddsobjekt.  

 

 

 

 
Fig 12. Järnväg markerad med röd linje, befintliga vägar med vit linje, planområdet med blå 

linje. Den del av skiftet som lämnas orörd i grönt.  

 

Park, lek och rekreation 

Inom etapp 1, det befintliga småhusområdet, finns två ytor för gemensamt 

nyttjande som är iordningsställda för lek och bollspel. I närområdet finns 

naturmark som är lämplig för lek och rekreation.  

Tillgänglighet 

Bebyggelsens utformning ska säkerställa en god tillgänglighet till husens 

entréer, gång- och cykelvägar och friytor enligt gällande lagstiftning. 
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Geotekniska förhållanden 

Marken inom fastigheten utgörs i huvudsak av vegetationsjord på 

torrskorpelera. Underlagrat torrskorpeleran påträffas friktionsjord av sandig 

morän. Ställvis inom området påträffas lera i botten av torrskorpeleran, ovan 

den sandiga moränen. I de mest nordliga delarna av området utgörs marken av 

fyllningsmaterial av lera samt grusig sandig lera. Block eller berg har påträffats 

på djup om c:a 3,0 till 5,0 meter. Det ska observeras att som framgår av 

jorddjupskartan ska jorddjupen förväntas öka i nordlig riktning och mot den 

åkermark som är belägen mellan de två delområdena.  

Enligt SGU (Sveriges geologiska undersökning) består marken av postglacial 

lera och finlera.  

 

Fig 13. SGU:s jordartskarta 

 

Vattenområden, dagvatten och översvämning 

En dagvattenutredning är utförd av Tyréns.  

 

Fig 14. Rinnvägar i området (Tyréns) 

Den naturliga avrinningen sker mot Lillån i öster som är närmaste recipient, 

och som mynnar ut i Sågån. Vattendragen är påverkade av övergödning. Sågån 

mynnar ut i Oxfjärden, Mälaren. Miljökvalitetsnormen är satt till God 

ekologisk status 2027 och god kemisk ytvattenstatus.  

Området är inte anslutet till det kommunala dagvattennätet och ingår inte i 

kommunens verksamhetsområde för dagvatten.  
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Mellan de två delarna av planområdet finns ett markavvattningsföretag, Hälla-

Uppsala df 1955. Detta markavvattningsföretag består av täckdiken som leder 

vattnet först norrut mot järnvägen och sedan österut mot Lillån.  

Vid exploatering av etapp 1 har en fördröjningsdamm med en area på drygt 

900 m2 anlagts centralt i området. Den befintliga dammen är dimensionerad 

med en flödesbegränsning på 15 l/s/ha. Dammen tar emot vatten från en 

bebyggd yta på ungefär 6 ha. Flödesbegränsningen från dammen ligger därmed 

högre än den beräknade kapaciteten på markavvattningsföretagets ledning på 

1,1 l/s ha.  

 

Fig 15 Lågpunkter i området 

Mellan de två delarna av planområdet finns en större lågpunkt vars utbredning 

ungefär motsvarar båtnadsområdet för markavattningsföretaget. Enligt 

genomförd lågpunktsanalys föreligger ingen risk för stillastående vatten. De 

ytliga rinnvägarna indikerar att vattnet vid skyfall rinner mot nordöst, i riktning 

mot Lillån.  

Planområdet utgörs nästan helt av postglacial och glacial lera och 

möjligheterna för infiltration inom området bedöms som dåliga.  

En grundvattenmätning som gjordes under 2008 visar på en trycknivå på 0,3 

meter från markytan.  

Dagvattenhantering i samband med exploatering av planförslaget redovisas 

under rubriken ”Planförslag,  Dagvatten och översvämning”. 

Planförslagets bestämmelse om att nivå på färdigt golv ska vara minst 0,3 

meter säkerställer att bebyggelsen inte riskerar att översvämmas.  

Strandskydd 

Planområdet omfattas inte av strandskydd.  

Djurhållning 

C:a  50 meter från planområdet finns hundkennel och tillstånd för att hålla 

kaniner 

Infrastruktur 

Gång-, cykel- och biltrafik 

Planområdet kommer att angöras söderut det östra skiftet från Aberga Byväg 

som ansluter till väg 706 och det nordvästra skiftet via en ny anslutningsväg 

från väg 706. Befintlig anslutning till väg 706 strax norr om den nya planerade 

anslutningen utgår. Väg 706 ansluter i norr till väg 711 och i söder till väg 692 

som leder till Västerås tätort.  

Parkering och angöring 

Det finns inga befintliga parkeringsplatser inom området. 



  

 

21 (23) 

Kollektivtrafik 

Närmaste busshållplats Stolpbo finns vid vägskälet vid väg 692, c:a 500 m från 

planområdet. Busshållplatsen trafikeras av busslinje 24 mellan Västerås 

Centralstation, Brandthovda och Tortuna/Orresta. Bussen går regelbundet i 

stort sett varje timme från 06.20 på morgonen till 22.00.  

Teknisk försörjning 

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

planområdet. Uppvärmning sker med luftvärmepumpar.  

Risker och störningar  

Trafikbuller 

Trafikbuller - Trafikbullerförordningen 2015:216.  

• Högst 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasader till lägenheter större än 35 
m2.  

• Högst 55 dB(A) ekvivalentnivå och 70 dB(A) maximalnivå utanför minst 
hälften av bostadsrummen i varje lägenhet större än 35 m2.  

• Högst 65 dB(A) ekvivalentnivå vid lägenheter på högst 35 m2.  
Uteplatser med högst 70 dB(A) maximal och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 
 
Bullerutredning 
En bullerutredning är utförd av Åkerlöf Hallin Akustik.  
 
Bullret från trafiken utanför planområdet, främst järnvägstrafiken på 

Mälarbanan och i viss mån vägtrafiken på väg 692, är i dag och år 2040 högst 

55 dB(A) ekvivalent ljudnivå inom hela planområdet.  

Ekvivalentnivåerna inom hela området är 2-9 m över mark högst 55 dB(A).  

1,5 m över mark är ekvivalentnivåerna högst 50 dB(A).  

De maximala ljudnivåerna bestäms av tågtrafiken. Maximalnivån bestäms av 

godstrafiken och överstiger inte 70 dB(A) oftare än två gånger per timme.  

De planerade bostäderna kan utformas utan hänsyn till bullret från trafiken 

utanför området. Även uteplatser, skolgårdar etc. kan förläggas valfritt utan 

hänsyn till detta trafikbuller.  

Vibrationer  

Riktvärde är högst 0,3 mm/s i komfortvägda vibrationer i byggnaderna på 
grund av trafik.  
 
Förväntade vibrationer från järnvägstrafiken har beräknats. Beräkningarna 
visar att vibrationerna i trähus med platta på mark blir 0,04 mm/s och för 
godståg 0,22 mm/s. För trähus med källare av betong minskar vibrationerna till 
2/3.  

Farligt gods och skyddszoner 

Riktlinjer 
Länsstyrelsen i Västmanlands län tillämpar en riskpolicy som tagits fram 

gemensamt av länsstyrelserna i Stockholm, Västra Götaland och Skåne län. 

Riskpolicyn innebär att riskhanteringsprocessen ska beaktas i framtagande av 

detaljplaner inom 150 meter från vägar och järnvägar med transporter av 

farligt gods. Detta medför att det ställs krav på att olycksrisker förknippade 

med Mälarbanan undersöks vid ny bebyggelse och ändrad markanvändning 

inom det aktuella planområdet.  

Riskpolicyn innebär att riskhanteringsprocessen ska beaktas i framtagande av 

detaljplaner inom 150 meter från vägar och järnvägar med transporter av 

farligt gods. Riskpolicyn redovisar inga detaljerade rekommendationer 

avseende skyddsavstånd men det redovisas en zonindelning för möjlig 

markanvändning i förhållande till järnväg, se figur 
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Fig 16. Zonindelning avseende markanvändning i anslutning till väg/järnväg med transport av 

farligt gods  

 

Mälardalens Brand- och Räddningsförbund (MBR) har tagit fram riktlinjer för 

planering och byggande invid järnväg inom Västerås stad. Enligt denna kan 

generellt alla typer av bebyggelser förläggas 100 meter från järnväg.  

   
Endast Mälarbanan har identifierats som riskkälla med avseende på potentiella 

olycksrisker med akut påverkan på människors liv. Mälarbanan ligger inom 

150 meter från det aktuella planområdet och ska därför beaktas vid ny 

bebyggelse och ändrad markanvändning inom det aktuella planområdet.  

Järnvägstrafiken på Mälarbanan förknippas med följande olycksrisker som kan 

påverka omgivningen:  

- urspårning  
- tågbrand   
- olycka med farligt gods  

Det minsta avståndet mellan järnvägen och det aktuella planområdet är cirka 

100 meter.  

Avståndet mellan Mälarbanan och planområdet överstiger de rekommenderade 

skyddsavstånden som anges i MBR:s riktlinjer för planering och byggande 

invid järnväg enligt vägledning 1.  

Det har inte identifierats några ytterligare riskkällor som bedöms påverka 

riskbilden inom det aktuella planområdet. I sydost angränsar planområdet mot 

väg 692 och ca 200 meter väster om planområdet går väg 706. Vägarna är inte 

klassade som rekommenderad transportled för farligt gods. Trafiken på 

vägarna bedöms inte innebära några olycksrisker som behöver beaktas vid 

utbyggnaden av det aktuella planområdet och kommer därför inte beaktas 

vidare i utredningen.   

Skred och ras 

 

Fig 17. Aktsamhetsområde för ras och skred  

 

Enligt Västerås kartportal finns risk för ras och skred väster om planområdet.  
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Lukt och allergener 

C:a  50 meter från planområdet finns hundkennel och tillstånd för att hålla 

kaniner.  

De grundläggande kraven när det gäller planering för djurhållning i anslutning 

till den byggda miljön och vice versa finns i 2 kap. PBL. Här ställs krav på att 

kommunen ska beakta hälsorisker mot omgivningen från olika verksamheter.   

Enligt Vägledning för planering för och invid djurhållning (Boverket 2011:6) 

ska skälig hänsyn ska tas till befintliga bebyggelse-, äganderätts- och 

fastighetsförhållanden som kan inverka på planens genomförande. På 

landsbygden bör djurhållning och dess omgivningspåverkan vara i högre grad 

acceptabel än i miljöer där sådan normalt inte förekommer.   

Förorenad mark 

Inga kända markföroreningar finns på platsen.  

Olycksrisker  

Enligt yttrande från Mälardalens Brand- och Räddningsförbund planeras inga 

verksamheter som kan medföra olycksrisker inom eller utanför planområdet. 

Planområdet ligger inte heller inom någon känd riskkällas riskområde, således 

finns inga riskkällor utanför planområdet som kan påverka människor och 

miljö inom planområdet 

Förutsättningar för räddningsingripanden  

Mälardalens Brand- och Räddningsförbund skriver i sitt yttrande att 

Räddningsstyrkans framkörningstid enligt aktuellt kommunalt 

handlingsprogram för räddningstjänst inte får överskrida 20 minuter. Fastställd 

tidsram överskrids inte.  

Planområdet ska enligt aktuellt handlingsprogram brandvattenförsörjas från 

brandpostnät med minsta kapacitet 600 l/min enligt rekommenderade avstånd 

nedan alternativt 900 l/min och med ett maximalt avstånd om 1000 meter till 

närmaste brandpost. 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. Därefter skall 

avstånd från uppställningsplats för fordon till angreppspunkt vid byggnad 

enligt BBR 1 inte överstiga 50 meter.   

Det finns endast en befintlig brandpost i området. Kapaciteten för denna var 

vid senaste mätningen endast 540liter/minut. Närmaste brandpost med bättre 

flöde finns mer än tre kilometer bort. Ett brandpostnät minsta kapacitet 600 

l/min och med maximalt inbördes avstånd mellan brandposter 150 meter måste 

anläggas i området. Alternativt skall en brandpost med minst 900 liter anläggas 

inom 1000m från den sämst belägna byggnaden i området. 

 

 


