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Detaljplan för Västerås 2:52 m.fl, Västra Skälby , Västerås,  
 

 
 

 
 

PLANUPPDRAG 
 

Ansökan 
Ansökan om planläggning inkom från Fastighetsnämnden. Hos byggnadsnämn-

den begär Fastighetsnämnden att detaljplan upprättas för fastigheter; Västerås 

2:50, Västerås 2:42, Västerås 2:37, Västerås 2:114 m.fl. Detaljplanen ska utföras 

i överstämmelse med den fördjupade översiktsplanen för Västra Skälby FÖP 58. 

      

Syfte 
Västerås stad växer och det finns en stor efterfråga på nya bostadsbebyggelse och 

näringslivsmark, främst för ytkrävande verksamheter. För att kunna möta denna 

efterfråga krävs att staden planlägger utifrån det och bygger ut infrastruktur till 

de nya bostads- och verksamhetsområdena. 
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Syftet med denna detaljplan är att utveckla området i enlighet med de visioner 

som presenterades i fördjupade översiktsplanen för Västra Skälby FÖP 58.  

 FÖP 58 utpekar del av markyta inom planområdet som framtida mark för nya 

bostäder och verksamheter. Utifrån det kommer detaljplanen att pröva möjlighet-

en för ett fortsätt byggandet av en stadsdel i Västra Skälby där utrymme ges för 

både nya bostadskvarter och verksamheter med utgångspunkt i att det ska vara 

tryggt, tillgängligt och lätt att leva hållbart. Vid planering av olika former av bo-

städer med tillhörande service såsom förskolor, gruppboende, mötesplatser ska 

särskilt fokus läggas på småhustomter. I området för övergången mellan bostäder 

och verksamheter ska en flexibilitet tillämpas i planen för att kunna bygga både 

bostäder och verksamhet eller en kombination av dessa. Detaljplanen syftar även 

till att skydda och utveckla områdets natur- och rekreationsvärden samt säker-

ställa goda trafiklösningar inom planområdet. Även problematik med anslutning-

ar kopplade till Västerleden, gc-trafik inom planområdet och gc-anslutningar till 

angränsande områden ska detaljgranskas enligt FÖP 58. 

Detaljplanen ska utformas med stor flexibilitet för att kunna möta framtidens 

föränderlighet. 

 

Gällande planer 
För området gäller detaljplan översiktsplan ÖP 2026 och fördjupad översiktsplan 

FÖP 58. Den största delen av planområdet är inte detaljplanelagd.  

För en relativt smal markremsa längs Västerleden i den östra delen av planområ-

det gäller Detaljplan för Västerleden söder om E18, Västerås, Dp 1613. 

 

Befintliga förhållanden 
Omfattningen av planen är ganska stor då detaljplanområdet omfattar följande 

fastigheter; Västerås :37, Västerås 2:42; Västerås 2:52 och Västerås 2:114 samt 

en del av fastigheter; Västerås 2:34, Västerås 2:38, Västerås 2:50, Västerås, Väs-

terås 2:53, Dingtuna-Olsta 3:1, Ytterhälla 1:4. 

Planområdet omfattar ca 400 000 kvm och består till största del av jordbruks-

mark och skog. Jordbruksmark är primärt intresseområde av högsta klass (1976). 

Diken och åkerholmar inom området är troligtvis biotopsskyddade och därför 

kommer det att vara nödvändigt med biotopsskyddsdispenser från länsstyrelsen. 

Det finns också behov att ta fram naturinventering. 

Öster om planområdet finns villatomter med relativt nya småhus och nordöst om 

planområdet ligger Skälby idrottsplats. Området gränsar till Västerleden i väst 

och till Köpingsvägen i syd. Strax söder om Köpingsvägen ligger järnvägen, 

drygt 200 m från planområdet. 

Enligt FÖP 58 är en mängd arkeologiska utredningar gjorda i området runt 

Skälby och Gilltuna. De visar att området har en lång bosättningskontinuitet från 

bronsålderns slut fram till våra dagar. Inom planområdet för FÖP 58 finns Berg-

hagens fornborg, flera gravfält, stensträngar och boplatsområden. På området 

finns även äldre bebyggelselämningar. När byggande av bostads- eller verksam-

hetsområden inom FÖP 58 blir aktuella måste en särskild arkeologisk utredning 

göras som fastställer om fornlämningar, ej synliga ovan mark, berörs av de pla-

nerade exploateringsytorna. 

Planområdet är en del av stadens ”port” västerifrån via Köpingsvägen. Områdets 
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utformning har därmed stor betydelse för det intryck som besökare får av Väs-

terås. Vid detaljplaneläggning ska riktlinjerna för gestaltning leda arbetet med 

områdets utformande. 

Vid framtagandet av detaljplan måste särskilt hänsyn tas till befintlig bebyggelse 

avseende avstånd, höjd och utformning. Det är av största vikt att förslaget har en 

landskapsanpassad karaktär, form och rumslighet. Detta gäller för både bostads-

bebyggelse och tillkommande industriområde. För området är också grundläg-

gande att bevara skogen vid borgen och att spontan idrottsytor/motionsspår som 

idag finns inom området som kallas Berghagen bevaras. 

 

Detaljplanen har stöd i ÖP 2026 rev 2017 framför allt när det gäller strategierna 

för hållbar utveckling: Bostäder för alla och Kreativt näringsliv. Stämmer även 

med strategierna för Hälsa, välbefinnande och jämlika förutsättningar, Balanse-

rad komplettering, Enkelt att gå och cykla. Stämmer inte helt med strategierna 

för Resurshushållning och Klimatanpassning där en punkt är att livsmedels- och 

energiproduktion ska prioriteras på brukningsvärd mark. 

 

Behovsbedömning om betydande miljöpåverkan 
Planens genomförande kommer att innebära en påverkan på miljön, då det ofrån-

komligen uppkommer en negativ verkan på miljön när ett idag obebyggt område 

exploateras i den omfattning som detaljplanen syftar till att pröva. Planen ska 

följa intentioner i FÖP 58 men den har ingen tillhörande miljökonsekvensbe-

skrivningen. Vid behovsbedömningen har beaktats att den totala effekten av pla-

nen är ganska betydande tack vare projektets storlek och fysiska utsträckning. 

Omfattningen av planområdet är mycket stor och den föreslagna exploateringen 

med verksamheter, bostäder och förskola/förskolor samt gruppbo-

stad/gruppbostäder innebär en förändrad landskapsbild. Planens genomförande 

bedöms ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses i Miljöbalken (MB) 6 

kap 11 § miljöbalken. En miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbe-

skrivning ska därför upprättats enligt kraven i plan- och bygglagen (PBL) 4 kap 

34 §. Samråd sker med Länsstyrelsen. 

 

Bedömning/analys 
Utifrån de förutsättningar som beskrivs och med de krav på utredningar som fö-

reslås bedöms det finnas goda möjligheter att pröva en planläggning enligt pla-

nens syfte.  

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande. 

I samband med planläggningen bör följande utredningar utföras och även speci-

fika frågor utredas och beaktas; 

 social konsekvensanalys inklusive barnperspektiv 

 lokaliseringsstudie för byggande på jordbruksmark 

 arkeologisk undersökning 

 naturinventering 

 dagvattenutredning 

 geoteknisk undersökning 

 trafikutredning, särskilt för frågor kopplade till Västerleden, lösningar för 
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gång- och cykeltrafik, nya gc-vägar och ny gc-port under Västerleden (ÖP58) 

 bullerutredning gällande buller från vägtrafik och från tågtrafik samt buller 

från befintliga verksamheter i angränsande områden, särskilt från tung verk-

samhet söder om Köpingsvägen 

 gestaltningsbeskrivning gällande stadsbild/landskapsbild med hänsyn till att 

stadsdelen är en ”port” till staden västerifrån samt hänsyn till befintlig be-

byggelse. 

 höjdsättning av mark och gator 

 riskutredning farligt gods på väg och järnväg - eventuellt 

 luftföroreningar - eventuellt 

 

Prioritering 
Planen har prioritet 2. 

 

Förslag till beslut 
 

1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för del av Väs-

terås 2:52 m.fl, Västra Skälby , Västerås, enligt Stadsbyggnadsförvaltningens 

skrivelse, daterad den 2020-05-12. 

2. Planens genomförande bedöms ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses 

i MB 6 kap 11 §. En miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbe-

skrivning, behöver därför upprättats enligt kraven i PBL 4 kap 34 §. 
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