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Fördjupad översiktsplan för Sätra, FÖP 68, Västerås stad
Upprättad av stadsbyggnadsförvaltningen, Västerås stad,  
13 mars 2020, Dnr KS 2015/01298.

Antagen av kommunfullmäktige 7 maj 2020, § 138.

Denna antagandehandling, Fördjupad översiktsplan för Sätra,  
har tagits fram på strategiska avdelningen på stadsbyggnads
förvaltningen, Västerås stad, på uppdrag av stadsledningskontoret 
och kommunstyrelsen. Ansvarig tjänsteperson är planarkitekt  
Marie Malmström. Företrädare för Västerås stads förvaltningar  
och bolag har medverkat i projektgrupp samt styrgrupp  
(processledningsgrupp samhällsbyggnad).

Illustration, framsida: Tobias Flygar, Studio Flygar

Kartor och foton. Västerås stad, där inget annat anges.

Den fördjupade översiktsplanen för Sätra består av följande  
handlingar:

• Fördjupad översiktsplan för Sätra, FÖP 68

• Hållbarhetsbedömning Fördjupad översiktsplan för Sätra, FÖP 68

• Samrådsredogörelse

• Särskilt utlåtande

• Bilagor

FÖP 68 på Internet

Den fördjupade översiktsplanen och dess handlingar samt utredningar 
finns tillgängliga på Västerås stads webbplats, vasteras.se/sätra
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Förord
Västerås växer och behöver planera för en ökad befolkningstillväxt. Stadens plane
ringsinriktning är idag 230 000 invånare år 2050. Med avstamp i den kommuntäck
ande översiktsplanen ”Västerås 2026”, reviderad 7 december 2017, har en fördjup
ning av översiktsplanen tagits fram för Sätra. 

Sätra är beläget söder om Norrleden, mellan väg 66 och Vallbyleden. Sätra ska ut
vecklas till en ny hållbar stadsdel med en blandning av bostäder med olika bostads
typer, storlekar och upplåtelseformer. Kommersiell service, främst för stadsdelens 
behov, kommer att tillkomma samt en mindre del verksamhetsytor mot väg 66. God 
tillgång på förskolor och skolor ingår i planeringen. 

Inriktningsmålen för Sätra är att där är lätt att leva hållbart, invånarna är stolta över 
sin stadsdel och känner gemenskap och att det är tryggt och  tillgängligt. Sätra 
blir en naturlig del av Västerås med god tillgänglighet, inte minst med gång och 
cykeltrafik och kollektivtrafik till centrum och till Erikslund och andra närliggande 
stadsdelar.

Håkan Svärd  
Processägare, Västerås stad

Camilla Goliath  
Samhällsbyggnadsstrateg, Västerås stad

Marie Malmström 
Planarkitekt, Västerås stad

Ulf Edvardsson 
Projektchef, Västerås stad
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Sammanfattning 
När invånarantalet ökar i Västerås finns det behov av en ny hållbar stadsdel med 
bostäder och tillhörande service. Planen ska även säkerställa och utveckla områdets 
höga natur och rekreationsvärden. Planen ska redovisa huvuddragen i markanvänd
ningen och en övergripande struktur för området samt strategier för genomförandet 
och utgöra en förutsättning och fungera som stöd vid upprättandet av kommande 
detaljplaner inom området.

Planeringen har utgått från en vision för den nya stadsdelen som bygger på tre 
målformuleringar:

• Det är lätt att leva hållbart i Sätra

• Sätraborna är stolta över sin stadsdel och känner gemenskap

• I Sätra är det tryggt och tillgängligt

Som en viktig del i arbetet har en tidig invånardialog genomförts som fokuserade på 
hur platsen används idag och invånarnas medskick till planeringen.

Den fördjupade översiktsplanen för Sätra var ute på samråd under tiden 22 novem
ber 2018 till 21 januari 2019. Under samrådstiden kom det in 102 remissvar. Ytterli
gare två yttranden kom in efter samrådstidens slut. Alla synpunkter, tillsammans med 
Västerås stads svar på dem, finns att ta del av i samrådsredogörelsen.

Utifrån inkomna synpunkter har förslaget förändrats något, även om den huvud
sak liga markanvändningen och strukturen ligger fast. En del förtydliganden och 
 kompletteringar görs i handlingarna för att förbättra förslaget och tydliggöra  
konsekvenser.

Inför utställningsversionen togs ytterligare fyra utredningar fram och resultatet av 
dessa arbetades in i planbeskrivningen.

Planen var på utställning under tiden 1 november 2019 till 31 januari 2020. Under 
utställningstiden inkom 34 yttranden. Dessa finns att ta del av i handlingen Särskilt 
utlåtande. Endast mindre justeringar och förtydliganden har gjorts i planhandlingen 
inför antagandet. 

Området består idag av jordbruks och skogsmark med stora höjdskillnader. Det an
vänds främst som närströvområde för kringboende. Exploatering av ett så stort om
råde som tidigare präglats av en mer lantlig karaktär innebär alltid en stor förändring 
och beräknas medföra en betydande miljöpåverkan och därför har en miljöbedöm
ning av planen tagits fram. Mer om detta finns att läsa i sammanfattningen av den 
medföljande Hållbarhetsbedömningen i slutet av dokumentet. 



FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR SÄTRA          5

Grönstruktur och naturvärden  
– stadsdelens gröna lungor och blå ryggrad
Planens målsättning är att i möjligaste mån minimera intrång i delar med höga 
naturvärden men ändå möjliggöra en lättillgänglig kontakt mellan Sätra och de om
kringliggande stadsdelarna. Planförslaget bygger på ett tillvaratagande av befintliga 
gröna kvaliteter inom området och syftar även till att möjliggöra en ökad biologisk 
mångfald i området genom att addera fler naturtyper till de redan befintliga. Det dike 
som idag finns i de norra delarna i planområdet ska utvecklas till en attraktiv del av 
den offentliga miljön och även fungera som mottagare av ökade flöden av dagvatten 
inom området. 

Rekreation, idrott och friluftsliv
Som en viktig del i planförslaget bevaras och vidareutvecklas rekreationsmöjligheter
na inom området. Idrottshall, idrottsplan och spontanidrott möjliggörs och planför
slaget erbjuder plats för stadsodling som ett viktigt karaktärsskapande inslag.

Tillgänglighet, jämlikhet och orienterbarhet 
Stadsdelens struktur ska skapa förutsättningar som främjar social samvaro och en 
hållbar vardag liksom kunna möta många olika behov. I byggandet av Sätra ska vi 
sträva efter att utforma en stadsdel som är användbar för en så stor del av befolk
ningen som möjligt, utan att det i alla sammanhang krävs en speciell anpassning. 
Aspekter där fysisk planering spelar roll utgörs av tillgänglighet för alla genom en 
tydlig struktur, god överblickbarhet och platser för interaktion och möten. 

Tillit, trygghet och starka mötesplatser
Skolbyggnaderna liksom det planerade allaktivitetshuset kan fungera som viktiga 
noder i stadsdelen. Med funktioner för såväl barn, ungdomar och äldre, liksom för 
föreningsliv, utgör de viktiga platser för möten över generations gränserna. Dessa 
platser, liksom idrottshallen med tillhörande utomhusmiljöer, utgör även möjliga mål
punkter för invånare från olika delar av staden och bidrar därmed till ett mer hållbart 
Västerås.

Bostäder och gestaltning
Bostadsbebyggelsen ska utgöra en komplettering till de intilliggande stadsdelarna. 
I såväl den norra som den södra delen ska det finnas en blandning av olika typer 
av bostäder och upplåtelseformer som existerar sida vid sida. Flerbostadshus och 
radhus finns i båda delarna av planområdet. Här är målsättningen att det ska finnas 
bostäder som passar för alla åldrar, plånböcker och familjekonstellationer. En viktig 
aspekt är att det även bör finnas boende för de riktigt gamla liksom boende för de 
med särskilda behov. Byggnaderna spelar en mycket viktig roll för att målet om en 
hållbar stadsdel ska kunna uppnås. 
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Kultur – från forntid till framtid
I samband med framtagandet av planförslaget har arkeologiska utredningar genom
förts som visar på platsens långa historia. En kulturmiljöutredning har också tagits 
fram för att fånga upp tiden mellan forntid och nutid. Planförslaget bygger på ett 
varsamt möte mellan det gamla och det nya. Inom stadsdelen finns även planer på 
att bygga en offentlig lokal som kan ha funktionen av ett allaktivitetshus. En sådan 
byggnad kan med fördel samnyttjas av skola, föreningsliv och allmänhet, vilket kan 
ge goda möjligheter till möten och interaktion människor emellan. Västerås stad 
har höga ambitioner för kulturens närvaro i ett hållbart samhälle. Under det vidare 
programarbetet för Sätra ska det preciseras hur dessa ambitioner ska förverkligas i 
den nya stadsdelen. 

Barnens Sätra
Inom planområdet planeras det för såväl skolverksamhet som förskola. Alla de 
föreslagna platserna är belägna i direkt anslutning till grönområde för att underlätta  
utflykter, naturpedagogik, idrottsutövande med mera.

En större lekplats som kan utgöra en målpunkt för såväl barn på Sätra som barn från 
andra delar av staden/kommunen ska placeras i mitten av stadsdelen, i den park 
som utgör Sätras gröna midja. Lekplatsen ska kunna erbjuda lekmöjligheter för såväl 
yngre som äldre barn. Intentionen är att den även kombineras med ytterligare akti
viteter som riktar sig till andra målgrupper också. Mindre lekplatser bör även finnas i 
stadsdelens två delar och lekmöjligheter ska även kunna erbjudas på bostadsgårdar 
etcetera. 

Förutom anlagda lekplatser och idrottsytor utgör skogen en otroligt viktig resurs som 
lekmiljö. Här finns möjlighet till såväl kojbyggen som upptäcktsfärder där endast 
fantasin sätter gränsen. 

Handel och service
Planerad markanvändning möjliggör verksamhetsetableringar inom vissa delar av 
planområdet. Främst i den södra delen mot väg 66, men även längs delar av kollek
tivtrafikstråket och ”Lummiga gatan” genom området. 

Trafik och kommunikationer
Stadsdelen planeras i första hand utifrån cyklisters och gåendes perspektiv. Här ska 
vara lätt att leva hållbart. För att underlätta goda vanor och ett hållbart resande ska 
gena cykelvägar och snabb kollektivtrafik finnas på plats från början. Även bilen har 
en plats på Sätra och alla bostäder och samhällsfastigheter kommer att vara tillgäng
liga med bil för angöring och lastning.

Klimatanpassning, hälsa och säkerhet, störningar och risker
Viktiga delar i klimatanpassningen av den fysiska miljön på Sätra handlar om dag
vattenhantering. Dagvattenhanteringen inom området ska utformas så att det finns 
plats för vattnet att ta vägen någonstans, även vid höga flöden. Sockelhöjder på 
byggnader ska anpassas för att klara detta. Höga temperaturer är en annan aspekt 
som är viktig att beakta inför framtiden. För att motverka höga temperaturtoppar 
är det viktigt med god tillgång till vegetation och begränsad andel hårdgjorda ytor 
inom stadsdelen. 
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Norrleden, väg 66 och Vallbyleden, som avgränsar planområdet, medför såväl trafik
buller och en viss risk på grund av förbipasserande transporter med farligt gods. 
Föreslagen bebyggelse ska placeras på säkert avstånd från omkringliggande trafik
leder. Bullerdämpande åtgärder ska vidtas där så är nödvändigt.

Geologi
En geoteknisk undersökning av planområdet har utförts i tidigt skede för att kunna 
ta med markförutsättningar som en del i planeringen av stadsdelen. 

Teknisk försörjning
Nödvändig teknisk infrastruktur – som el, fiber, fjärrvärme, vatten och avlopp –  
kommer att byggas ut till området. Exakt hur försörjningen ska ske och hur den 
tekniska infrastrukturen ska dimensioneras kommer att studeras vidare. Inför fortsatt 
planering är det viktigt med en tydlig exploateringsgrad för att möjliggöra en korrekt 
dimensionering av de tekniska systemen.

Visionsbild över Vattentorget.  
Illustration: Tovatt Architects &  
Planners AB och Mandaworks AB

SÄTRA
• Lätt att leva hållbart
• Stolthet och gemenskap
• Tryggt och tillgängligt
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Markanvändningskarta
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Allmän information
Vad är en fördjupning av översiktsplanen?
En fördjupning av översiktsplanen tas fram när det finns behov av en högre detal
jeringsgrad i mark och vattenanvändning än vad som framgår i den kommunom
fattande översiktsplanen. Hur detaljerad fördjupningen ska vara beror på vilket syfte 
den har. Den ska ge tydlig vägledning och information om hur kommunen ser på 
utvecklingen i det aktuella området ur ett långsiktigt perspektiv. 

Fördjupningen utgör ett mellanled mellan den kommunomfattande översiktsplanen 
och framtagandet av detaljplaner. Fördjupningen är inte juridiskt bindande men ger 
uttryck för kommunens vilja och vision för området och ger vägledning vid upp
rättandet av detaljplaner och efterföljande bygglov. Därmed krävs ytterst starka skäl 
för en avvikelse från planen. 

I och med detta är det av högsta vikt att fördjupningens intentioner genomsyrar även 
fortsatt planering såväl som genomförandeskedet. 

Planens handlingar
Planbeskrivningen innehåller information om hur projektet förhåller sig till den  
kommuntäckande översiktsplanen och andra styrande dokument:

• Information om hur kommunen avser att förhålla sig till olika riksintressen och 
andra allmänna intressen, det vill säga vilka avväganden som görs.

• En redogörelse för själva planförslaget, visionerna och de förutsättningar och 
utgångspunkter som finns för planeringen.

• En mark och vattenanvändningskarta som redovisar planförslaget.

• En enklare beskrivning av konsekvenser som uppstår vid genomförandet

• En sammanfattning av den hållbarhetsbedömning som upprättats, innehållande 
miljökonsekvensbeskrivning och social konsekvensbeskrivning.

Till Fördjupad översiktsplan för Sätra finns en upprättad hållbarhetsbedömning 
benämnd ”Hållbarhetsbedömning Sätra, FÖP 68”. Hållbarhetsbedömningen redogör 
för planförslagets miljökonsekvenser samt konsekvenser utifrån sociala aspekter.

En samrådsredogörelse hör också till planhandlingarna. Den innehåller alla inkomna 
synpunkter på samrådsförslaget, Västerås stads svar på dessa samt en kort beskriv
ning av vilka ändringar som har gjorts.

De utredningar som gjorts inför framtagandet av fördjupningen av översiktsplanen 
finns som bilagor till handlingen. Resultatet av dessa har utgjort förutsättningar för 
resultatet. Till utställningsversionen av planen har ytterligare fyra utredningar tagits 
fram.
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Planens giltighet
FÖP 68 Sätra är en fördjupning av den kommuntäckande översiktsplanen, Västerås 
översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 (revidering godkänd av kommunfullmäk
tige 7 december 2017). Den är som sådan giltig från antagandet av planen och 
tillsvidare.

Preliminär tidplan, planprocess

23 november 2015   Beslut om planuppdrag, kommunstyrelsen

7 november 2018   Beslut om samråd, kommunstyrelsen

22 nov 2018–21 jan 2019  Samråd

23 oktober 2019    Beslut om utställning, kommunstyrelsen

1 nov 2019–31 jan 2020   Utställning

Maj 2020    Antagande av handling, kommunfullmäktige

Genomfört plansamråd
Den 7 november 2018 beslutade kommunstyrelsen att förslag till fördjupad över
siktsplan för Sätra, inklusive alla tillhörande handlingar, daterad 22 november 2018, 
skulle skickas ut på samråd. Samrådet pågick mellan den 22 november 2018 och  
21 januari 2019.

Planförslaget var under samrådstiden tillgängligt på Västerås stads webbplats  
vasteras.se/sätra, på stadsbiblioteket och i Stadshusets entré. Utöver annonsering  
och utskick till direkt berörda skickades även vykort med information ut till boende  
i de kringliggande stadsdelarna. 

Ett samrådsmöte hölls i Hagabergsskolans matsal på kvällen den 29 november 2018. 
Utöver detta tillfälle fanns det även möjlighet att träffa Västerås stads representanter 
på stadsbiblioteket under eftermiddagen den 5 december 2018 och på ICA Maxi 
Erikslund under eftermiddag/kväll den 6 december 2018. 

Intresserade har även kunnat ta del av en 3Dvisualisering av planförslaget på 
projektets hemsida eller via det visualiseringsbord som finns i Stadshusets entré. Det 
gick också att titta på förslaget i ett visualiseringsbord på  Expectrum. 

INKOMNA SYNPUNKTER

Under samrådstiden kom det in 102 remissvar. Ytterligare två yttranden kom in efter 
samrådstidens slut.  Dessa, tillsammans med Västerås stads svar på dem, finns att ta 
del av i samrådsredogörelsen som följer med utställningshandlingarna.

En stor andel av synpunkterna är positiva till förslaget i sin helhet och framför allt till 
hållbarhetsinriktningen och ambitionen att här ska vara lätt att leva hållbart. Några 
remissinstanser, och många privatpersoner, hade dock synpunkter som gällde trafik
föringen inom och i anslutning till området. En del invånare uttryckte oro för hur en 
ny stadsdel kommer påverka trafikflödet i omkringliggande vägnät.
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Utifrån inkomna synpunkter har förslaget förändrats något, även om den huvud
sak liga markanvändningen och strukturen ligger fast. En del förtydliganden och 
 kompletteringar görs i handlingarna för att förbättra förslaget och tydliggöra  
konsekvenser.

Inför utställningsversionen har ytterligare fyra utredningar tagits fram och resultatet 
av dessa har arbetats in i planbeskrivningen.

Genomförd utställning
Kommunstyrelsen beslutade den 23 oktober 2019 (§412) att ställa ut det reviderade 
förslaget till fördjupad översiktsplan för Sätra (FÖP 68) med tillhörande hållbarhets
bedömning för granskning. Utställningen pågick under tiden 1 november 2019 till  
31 januari 2020. Under utställningstiden fanns planhandlingarna tillgängliga i Stads
husentrén, på Stadsbiblioteket samt på Västerås stads webbplats, vasteras.se/sätra. 

Utställningen annonserades i lokalpressen och kungörelse/information om utställ
ningen skickades till berörda statliga och regionala organ, kommunala nämnder, 
styrelser och bolag, fastighetsägare, organisationer med flera.

INKOMNA SYNPUNKTER

Under utställningstiden inkom 34 yttranden. Av dessa var 9 utan erinran. Utifrån 
de inkomna synpunkterna har endast mindre justeringar och förtydliganden skett i 
planhandlingen inför antagandet. Mer om detta går att läsa i det Särskilda  
utlåtandet som medföljer planen.

Medverkande i framtagande av planhandling
Fördjupningen av översiktsplanen för Sätra har tagits fram på strategiska avdel
ningen på stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad, på uppdrag av stadslednings
kontoret och kommunstyrelsen. Ansvarig tjänsteperson för fördjupningen är 
plan arkitekt Marie Malmström. Projektchef Ulf Edvardsson och representanter för 
Västerås stads förvaltningar och bolag har medverkat i projektgrupp samt styrgrupp 
(processledningsgrupp samhällsbyggnad tillika styrgrupp). Medverkande i fram
tagandet av planförslaget har varit Tovatt Architects & Planners AB och  
Mandaworks AB.
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Inledning
Bakgrund
Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 antogs av kommunfullmäktige 
i december 2017. Sätra finns utpekat i översiktsplanen som ett område som ska 
utvecklas till en ny stadsdel och där en fördjupning av översiktsplanen behövs. 
Området är beläget i den nordvästra delen av Västerås och gränsar till stadsdelarna 
Erikslund, Hagaberg och Vallby/Brottberga. Enligt översiktsplanen ska området söder 
om Norrleden utvecklas till en ny stadsdel med i huvudsak bostäder. 

Syfte
Syftet med fördjupningen av översiktsplanen för Sätra är att möjliggöra byggan
det av en ny hållbar stadsdel i Västerås, där tyngdpunkten ligger på bostäder med 
tillhörande service. Den ska även säkerställa och utveckla områdets höga natur och 
rekreationsvärden. 

Planen ska redovisa huvuddragen i markanvändningen och en övergripande struktur 
för området samt strategier för genomförandet. Planen ska utgöra en förutsättning 
och fungera som stöd vid upprättandet av kommande detaljplaner inom området.

Avgränsning av planen
Planområdet är drygt 80 hektar stort och är lokaliserat i den västra delen  
av staden. Området avgränsas av väg 66, Norrleden, Vallbyleden och stadsdelarna 
Eriksborg och Hagaberg. Från Sätra är det cirka 5 kilometer till resecentrum.

Stadsbyggnadsidé – Avsiktsdeklaration
Där land och natur möter stad finns förutsättningarna för att skapa ett dynamiskt 
möte mellan människa och miljö. Med avstamp i stadsbyggnadsidén vill vi bygga en 
hållbar och modern variant av den klassiska trädgårdsstaden, som lånar element av 
såväl innerstad som landsbygd. 

Bebyggelsen i Sätra ska komplettera den bebyggelse som finns i de omgivande 
stadsdelarna.

DET ÄR LÄTT ATT LEVA HÅLLBART I SÄTRA

Sätraborna rör sig på ett enkelt, snabbt och hållbart sätt både inom Sätra och till och 
från stadsdelen. I Sätra finns alla funktioner som stödjer en hållbar livsstil. Ny teknik 
bidrar till smarta lösningar inom transport, service, energi och byggnation. Det är 
enkelt och självklart att låna och dela är det nya äga.  
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Den cirkulära ekonomin är central i ett hållbart samhälle och i detta begrepp ingår 
delningsekonomi som en viktig del.

På Sätra känns det nära till allt. Stadsdelen erbjuder många funktioner som invå
narna efterfrågar och det är lätt att ta sig till olika målpunkter. Sätra är en självklar 
del av Västerås men har också skogen och landet inpå knutarna. Här möts stad och 
landsbygd och stadsdelen kan erbjuda innovativa och kreativa odlingsytor.

SÄTRABORNA ÄR STOLTA ÖVER SIN STADSDEL OCH KÄNNER GEMENSKAP

Sätra är en stadsdel som invånarna är stolta över och som de vill visa upp för andra. 
Sätra är en stadsdel för alla västeråsare och som även är omtalad utanför  Västerås. 
På Sätra byggs broar mellan människor och möten möjliggörs vilket bidrar till 
engagemang för stadsdelen. Byggnader och allmän platsmark rymmer många olika 
funktioner. 

Sätra är unikt och ligger i framkant gällande hållbarhet, struktur, arkitektur och 
teknik.

I SÄTRA ÄR DET TRYGGT OCH TILLGÄNGLIGT 

Sätra har en blandning av bostadstyper och storlekar som bidrar till mångfald. Broar 
mellan generationerna byggs och olika funktioner för välfärd och rekreation för olika 
ålderskategorier blandas. Sätra är en levande stadsdel där det finns platser för möten 
mellan människor, arbetsplatser och service. Dag och natt. Året runt. 

Sätras identitet och invånarnas känsla av delaktighet bidrar till en trygg och har
monisk stadsdel som alla är välkomna att ta del av. Här finns förutsättningarna för 
invånarna att leva i ett socialt hållbart samhälle.

Nyckelfrågor 
Under arbetet har ett antal nyckelfrågor utkristalliserats som särskilt viktiga att 
beakta i planeringen av Sätra:

KOPPLINGEN TILL ANDRA STADSDELAR

Med Sätras placering i utkanten av den nuvarande staden, på en plats som utifrån 
topologin ”vänder ryggen till” de andra stadsdelarna, är det extra  viktigt hur stads
delen kopplas till grannarna och den övriga staden. Stadsdelen Sätra ska integreras 
med närliggande stadsdelar på ett naturligt sätt. Det ska vara lätt att på ett i längden 
hållbart sätt ta sig hit och härifrån. Cykelvägar och en väl utbyggd kollektivtrafik är 
av högsta vikt i utformningen av Sätra. Sätra kan även innehålla funktioner som kan 
stärka andra stadsdelar och på så sätt medföra ett flöde till och från stadsdelen.



14          FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR SÄTRA

KLIMATSMARTA LÖSNINGAR

Sätra kommer behöva klimatanpassas till såväl redan aktuella som kommande 
klimatförändringar. Detta innefattar fysiska åtgärder som bland annat tillräckligt 
dimensionerade system för dagvattenhantering, gott om svalkande grönska för att 
minska behovet av kylning vid värmeböljor, effektiv och hållbar energiförsörjning. Det 
innebär även åtgärder för att underlätta en hållbar livsstil för stadsdelens invånare.

SOCIAL HÅLLBARHET

I och med planeringen av Sätra tar vi också steget mot att verka för en ort som för 
lång tid framöver och med gemensamma vägval skapar jämlika förutsättningar och 
en stark tillit som leder till en aldrig sviktande tro på en god framtid. Målet är en 
hållbar stadsdel även vad gäller sociala aspekter såsom jämlikhet, delaktighet, trygg
het, gemenskap, stolthet och identitet. Mötesplatser, offentliga rummets utformning, 
service, möjlighet till cirkulär ekonomi och en blandning av bostadstyper är några 
centrala frågor för  möjliggörandet av social hållbarhet som hanteras i planeringen 
och i förverkligandet av stadsdelen.

NATUR- OCH KULTURVÄRDEN

Planeringen och byggandet av en hållbar stadsdel innefattar ett tillvaratagande av 
det som finns på platsen idag. Utgångsläget är delvis skog med höga rekreativa och 
ekologiska värden och en plats som bär spår av mänsklig närvaro under mycket lång 
tid. 

STÖRNINGAR OCH RISKER

Sätra omges på två sidor av Norrleden respektive väg 66. Båda är källa till buller från 
trafiken och rekommenderad väg för farligt gods. 

Planområdet riskerar även delvis att svämmas över vid stora nederbördsmängder och 
dagvattenåtgärder är därmed av största vikt.
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Invånardialog
Utöver alla utredningar som har tagits fram inför ett färdigt planförslag har det även 
genomförts en invånardialog via webben. Tyngdpunkten har legat på hur området 
används idag, medskick inför planeringen och eventuella önskemål inför framtiden. 

Inför dialogen annonserades möjligheten att tycka till via Västerås stads webbplats, 
Facebook och affischering i mataffärer i närområdet. Information kom även hem i 
brevlådan till boende i de intilliggande stadsdelarna samt till berörda boende på den 
angränsande landsbygden. 

Intresset att delta var mycket stort och cirka 250 synpunkter kom in under tiden som 
dialogen pågick, 14 juni till 12 augusti 2018. De inkomna synpunkterna rör mesta
dels användningen av skogen, men även behovet av cykelbanor, trafiksituationen 
längs Norrleden, Vallbyleden och trafiksituationen på Eriksborg och Hagaberg. 

Resultatet från dialogen används som planeringsunderlag i framtagandet av försla
get. Hänsyn har tagits till synpunkterna, dock har inte alla kunnat uppfyllas. Inkomna 
synpunkter har även vidarebefordrats till berörda förvaltningar. En sammanställning 
av invånardialogen finns att läsa på Västerås stads webbplats, vasteras.se/sätra. 

Dialogkartan med alla synpunkter inlagda.
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De inkomna synpunkterna bekräftade att skogen har stor betydelse för såväl var
dagsrekreation som för barnens lek och för idrottsföreningarna som bland annat 
övar orientering i området. Skogen spelar även en viktig roll i skolornas idrottsunder
visning. Stor hänsyn har tagits till skogen i planeringen av den nya stadsdelen. Bland 
annat har förslaget bearbetats så att mer skog sparas för att undvika påverkan på 
grillplatsen och områden viktiga för lek. 

Västeråsarna uttrycker även en önskan om åtgärder som kan bidra till en bättre 
trafiksituation på Norrleden och då framför allt i korsningspunkterna. Den framtagna 
trafikutredningen visar även den på behovet av cirkulationsplatser såväl i korsningen 
Vallbyleden/Norrleden som i de tillkommande korsningspunkterna från Sätra ut på 
Norrleden. Planförslaget speglar detta och föreslår att cirkulationer byggs. 

Behovet av bättre cykelmöjligheter längs Norrleden och Vallbyleden och en god 
koppling till Erikslund fångas också upp och visas i planförslaget.

Elevprojekt med Wijkmanska gymnasiet
Efter samrådet har ett samarbete med elever från Wijkmanska gymnasiet genomförts. 
Eleverna har läst och granskat förslaget samt arbetat vidare med egna förslag och 
idéer utifrån tre givna teman: Transporter, Ekologiskt fotavtryck och Bostäder. 

Elevarbetet kan ses som en kvalitetsgranskning av planförslaget och deras idéer finns 
med som inspiration i genomförandeskedet.



FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR SÄTRA          17

Planområdet   
och dess omgivning
Området består idag av jordbruks och skogsmark som främst används som närströv
område för kringboende. Platsen präglas av relativt stora nivåskillnader med skogs
bevuxna höjder och lågt liggande åkermark av lägre brukningsvärde. Den högsta 
punkten i området är cirka 45 meter över havet medan de lägsta delarna ligger på 
cirka 30 meter över havet. 

Sätra delas av från kringliggande stadsdelar av en höjdrygg som går i nordöstlig
sydvästlig riktning och en höjdrygg som följer Vallbyleden. Ytterligare en höjdrygg 
som fungerar som vattendelare skär rakt genom området i östvästlig riktning. I norr 
avgränsas planområdet av Norrleden som utgör en tydlig markör för Västerås stads
gräns i de här delarna av staden.

Planområdet och intilliggande stadsdelar.
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Exploatering av ett så stort område som tidigare präglats av en mer lantlig karaktär 
innebär alltid en stor förändring av landskapsbilden. Från att endast ha hyst ett fåtal 
friliggande röda stugor i landsbygdsmiljö till att bli en ny stadsdel i staden Västerås 
med cirka 2 000 bostäder. 

En exploatering av den här storleken beräknas dessutom, utöver en förändring av 
landskapsbilden, medföra betydande miljöpåverkan. Därför har en miljöbedömning 
av planen tagits fram. Mer om detta finns att läsa i sammanfattningen av den med
följande Hållbarhetsbedömningen, i slutet av dokumentet. Hållbarhetsbedömningen 
innehåller både en miljökonsekvensbeskrivning av planen samt en social konsekvens
beskrivning.

Markägoförhållanden
Större delen av planområdet ägs idag av Västerås stad. Fyra fastigheter har dock 
annan ägare, dessa är Brottberga 6:14, Brottberga 6:13, Brottberga 6:17 samt 
Brottberga 6:19. Inom dessa fastigheter finns de enda befintliga byggnaderna inom 
planområdet, varav två används som permanentbostad. Tanken är att så många som 
möjligt av de befintliga byggnaderna ska kunna finnas kvar även efter omvandlingen 
av området.
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Styrande dokument  
och angränsande projekt
Västerås översiktsplan
Västerås översiktsplan 2026 pekar ut Sätra som ett av de områden där  Västerås 
ska växa och utvecklas för att kunna erbjuda en del av de cirka 40 000 bostäder 
som behövs till 2050. I översiktsplanen har 13 strategier för en hållbar utveckling av 
Västerås tagits fram. Utav dessa har 11 strategier en direkt koppling till planeringen 
av Sätra:

HÄLSA, VÄLBEFINNANDE OCH JÄMLIKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

En socialt hållbar planering innefattar delaktighet från invånarna, och det gäller 
såväl närboende, som berörs av framväxten av en ny stadsdel i  deras närhet, som de 
som ska bo på Sätra. Det är därmed viktigt att framtida invånare och närboende ges 
möjlighet att delta i en demokratisk dialog och påverka stadsdelens utformning såväl 
genom formella samråd som genom mer informell dialog.

På Sätra ska det finnas rum för alla. Målet är en stadsdel där invånarna känner trygg
het, stolthet och gemenskap. Behovet av rekreation ska med råge kunna tillgodoses 
inom eller i stadsdelens närhet och alla invånare ska garanteras likvärdig tillgång och 
rätt till det offentliga rummet.

ENKELT ATT GÅ OCH CYKLA 

Stadsdelen planeras i första hand utifrån cyklisters och gåendes perspektiv. Här är 
det lätt och smidigt att ta sig till alla målpunkter med hjälp av cykeln och till fots, 
både inom Sätra och till resten av staden. Även bilen har en plats på Sätra och alla 
bostäder och samhällsfastigheter kommer att vara tillgängliga med bil för angöring 
och lastning. Parkering för rörelsehindrade ska tillgodoses enligt bestämmelser i 
plan och bygglagen.

KULTURLIV GER ATTRAKTIVITET 

Vikten av ett rikt kulturliv genomsyrar planeringen och konsten deltar i planerings
processen redan från början, för att på så sätt bli medskapare i utformningen av en 
ny stadsdel. Kultur ska även ses som ett vidare begrepp än enbart konst och tillgäng
liggörs här av såväl goda möjligheter till odling som tillgång till andra kulturyttringar 
som idrott och spännande arkitektur. 

KOLLEKTIVTRAFIKEN SOM RYGGRAD 

Kollektivtrafik premieras i byggandet av Sätra och bussen finns på plats från dag 
ett. Här ska det vara lätt att leva hållbart och cykeln eller bussen ska vara attraktiva 
val. En ny kollektivtrafikgata kommer att gå genom hela Sätra och möjliggör goda 
förbindelser med såväl Erikslund som centrum.
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ATTRAKTIV REGIONSTAD 

De höga ambitionerna att Sätra ska vara en hållbar plusenergistadsdel med klimat
smarta lösningar där det är lätt att leva hållbart bidrar till hela stadens attraktivitet.

LEVANDE INNERSTAD 

Sätras placering i Västerås medför att projektet inte har någon direkt koppling till 
den här strategin. Det är trots det viktigt att skapa en bra infrastruktur som gör det 
enkelt att ta sig mellan Sätra och innerstaden med hjälp av hållbara transportslag, 
såsom cykel och kollektivtrafik och på det viset underlätta en hållbar livsstil.

BOSTÄDER FÖR ALLA 

Sätra ska kunna erbjuda en blandning av olika bostadstyper, upplåtelseformer och 
boendelösningar. Här ska finnas såväl det egna hemmet för den nyblivna småbarns
familjen som ett smidigt lägenhetsboende med närhet till rekreation och service. 
Stadsdelen ska utgöra ett komplement till de kringliggande stadsdelarna och kunna 
erbjuda boende som passar såväl den lite tunnare som den tjockare plånboken.

KULTURARV OCH UTVECKLING I SAMKLANG 

På Sätra är historien i allra högsta grad närvarande i vardagen. Här bor du granne 
med såväl lämningar från tidig bronsålder som med ett soldattorp från 1600talet. En 
viktig del i planeringen av den nya stadsdelen har handlat om att bevara så mycket 
som möjligt av historien utan att för den skull backa från utveckling av platsen. Nutid 
tar plats bredvid dåtid. Sätra är en fantastisk plats att bo på, det tyckte de redan på 
stenåldern!

BALANSERAD KOMPLETTERING 

Sätra utgör en komplettering av den befintliga stadsbebyggelsen innanför Norrleden. 
De intilliggande stadsdelarna med mestadels villabebyggelse kompletteras med en 
mer diversifierad bebyggelse med en blandning av flerbostadshus, radhus och enbo
stadshus och den nya stadsdelen tillför en förbättrad offentlig service i de nordvästra 
delarna av staden.

GRÖN OCH BLÅ IDENTITET 

Från Sätra är det relativt långt till Mälaren, men den blå strukturen finns närvarande 
även här. Det befintliga dagvattendiket vidareutvecklas när stadsdelen bebyggs 
till att bli en blå ryggrad genom stadsdelen. Det ska fungera som uppsamling av 
dagvatten och som rekreativt stråk som tillför skönhet och biologisk mångfald till 
stadsdelen. 

Den gröna identiteten finns ständigt närvarande på Sätra. Större delen av den befint
liga skogen sparas och rekreationsmöjligheterna vidareutvecklas i delar av den. Även 
bland bebyggelsen är det gröna tillgängligt genom parker, odlingslotter, offentlig 
fruktträdgård och gatuträd som ger svalka under varma sommardagar.

LIVSKRAFTIG LANDSBYGD MED STARKA SERVICEORTER 

Denna strategi har ingen direkt koppling till Sätra.
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RESURSHUSHÅLLNING OCH KLIMATANPASSNING 

En hållbar stadsdel kräver även ett helhetstänk vad gäller resurssnålt byggande, 
energihushållning och anpassning för att klara ett förändrat klimat. Målsättningen är 
att det ska vara lätt att leva hållbart på Sätra och det innefattar ett så litet ekologiskt 
fotavtryck som möjligt för såväl invånare som byggd miljö.

KREATIVT NÄRINGSKLIMAT 

Sätra är möjligheternas plats. På gränsen mellan stad och land i direkt anknytning 
till Erikslund finns här plats för såväl kontorsverksamhet som för den kommersiella 
stadsodlingen knuten till butiker och restaurangverksamhet.

Gällande planer
Det har tidigare tagits fram en fördjupning för Sätraområdet, ÖP 47, som antogs av 
kommunfullmäktige 1994. Syftet med planen var främst att utgöra beslutsunderlag 
för Norrledens läge mellan Skerikesvägen och Surahammarsvägen. I och med den 
starka utvecklingen av Erikslund som ligger i anslutning till Sätra, tillsammans med 
de nya strategierna i Västerås översiktsplan 2026, är många av ställningstagandena 
inaktuella. Planens giltighet upphävdes därmed i och med antagandet av revide
ringen av Västerås översiktsplan 2026, i december 2017.

Inom Sätra finns en gällande detaljplan belägen i korsningen Norrleden/ Vallbyleden. 
Den anger bostäder/kontor i max tre våningar för den del som ligger inom planom
rådet för FÖP 68 Sätra. Gustavsbergs gård omfattas även den av en gällande detalj
plan för bostäder och 2016 antogs en detaljplan för Västra sjukhuset (Eriksborg) som 
också har viss påverkan på planområdet för FÖP 68 Sätra.

Samband med pågående projekt
Utvecklingen av Erikslund pågår och i och med fördjupningen av översiktsplanen 
för Erikslund, FÖP 63, finns möjlighet till ytterligare expansion av Erikslundsområdet 
norrut och västerut. Erikslund är idag ett av de största handelsområdena i Sverige 
och är som sådan en viktig målpunkt för boende på Sätra. Goda cykel och gång
vägar mellan dessa stadsdelar är därmed av största vikt för att underlätta för in
vånarna att välja ett hållbart transportmedel när de ska handla. FÖP 63 öppnar även 
upp för möjligheten till etablering av bostäder inom de norra delarna av Erikslund, 
vilket ytterligare stärker vikten av goda kopplingar mellan stadsdelarna.

Den 21 mars 2019 togs beslut om att ta fram en ny detaljplan för de norra delarna 
av Sätra. Detaljplaneringen pågår parallellt med framtagandet av Fördjupad över
siktsplan för Sätra, FÖP 68. Detaljplanen beräknas gå ut på samråd i samband med 
antagandet av FÖP 68.
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Omvärldsfaktorer som 
påverkar planeringen
Boverket har i sin Vision för Sverige 2025 beskrivit fyra megatrender som föränd
rar världen i rask takt. De fyra megatrenderna är Ett ändrat klimat, En globaliserad 
värld, En urbaniserad värld och En digitaliserad värld. Dessa påverkar även Västerås i 
 högsta grad och vi måste förhålla oss till dem i planeringen av Sätra.

Ett ändrat klimat 
Sedan många år är det ett faktum att människans utsläpp av växthusgaser och de 
ökande halterna av dessa i vår atmosfär påverkar planetens klimat och därmed 
människors och ekosystemens livsvillkor. Jordens medeltemperatur stiger och som 
en effekt av detta minskar istäckets varaktighet  på Östersjön och i Västerhavet. 
Nederbördsmängder och mönster förändras och vi upplever redan nu problem med 
perioder av såväl extrem nederbörd som perioder med extremt torrt och varmt väder. 
Detta kan medföra svårigheter med såväl dricksvattenförsörjning som ras och skred, 
samt behov av kylning av våra bostäder och viktiga serviceinrättningar. Antalet  
klimatflyktingar i världen kommer också att öka vilket även det kan komma att 
beröra Västerås.

I planeringen av en ny stadsdel finns det goda möjligheter att redan från början 
arbeta förebyggande för att ta hand om dessa förväntade problem. Viktiga angrepps
sätt handlar om att möjliggöra lokalt omhändertagande av stora flöden av dag
vatten. Delvis genom att behålla befintlig och anlägga ny grönska för såväl omhän
dertagande av dagvatten som för reglering av det lokala klimatet. 

Det är också viktigt att vi redan i detta skede planerar för energi och transport
lösningar där planetens resurser används så effektivt som möjligt. 

Även i valet av material i samband med byggnationen av alla nya bostäder är det 
viktigt att vi ser till energiförbrukning, i byggskedet och framför allt ur ett livscykel
perspektiv och därmed väljer material som är miljömässigt hållbara över tid.

En urbaniserad värld 
Sveriges befolkning passerade nyligen 10 miljoner och redan 2026 beräknas vi vara 
11 miljoner invånare. Inom EU bor 68 procent av unionens medborgare i städer och 
andelen stadsbor ökar hela tiden. 2050 beräknas hela 85 procent av befolkningen i 
EU bo i städer.

Städer konsumerar redan idag 70 procent av den totala energi som förbrukas inom 
EU och står för 75 procent av alla växthusgaser. Tänk då hur stor andel av energi
konsumtionen och koldioxidutsläppen som städerna kommer att vara ansvariga för 
2050! Det är helt enkelt omöjligt för EU att uppnå sina miljömål om de inte vänder 
sig till städerna och förmår dem att minska sin klimatpåverkan och sin energi
konsumtion. Städernas roll blir allt viktigare för att uppnå uppsatta miljö, energi 
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och klimatmål. Smart Cities är ett av EU:s verktyg för att påskynda omställningen av 
Europas städer till fossilfria och resurssnåla samhällen. 

Även Västerås växer. De förutsättningar vi planerar utifrån pekar på att Västerås  
kommer ha 230 000 invånare år 2050. Utbyggnaden av Sätra och satsningen på 
att göra Sätra till en hållbar stadsdel är ett av många steg vi tar för att möta den 
förväntade befolkningsökningen och möjliggöra byggandet av de cirka 40 000 
bostäder som inom de kommande åren behöver byggas, samtidigt som vi arbetar för 
en hållbar värld.

En globaliserad värld 
Utbyte mellan länder och världsdelar av såväl människor som varor och tjänster är 
idag inte en ovanlighet. Sedan mitten av förra seklet har världens gränser alltmer 
suddats ut för att främja en ökad rörlighet och teknikutveckling. Ingångna avtal  
mellan stater har gjort det möjligt att resa och kommunicera med människor på 
andra sidan jorden. Hela världen är på sätt och vis vårt gemensamma vardagsrum. 
Detta medför stora möjligheter för människor att resa och ta del av andra kulturer, 
men det innebär också stora påfrestningar på vår natur och påverkar vårt klimat. 
Detta hör ihop med den fjärde framtidstrenden.

En digitaliserad värld 
De senaste tjugofem årens utveckling har på många sätt inneburit en revolution för 
vårt sätt att leva och kommunicera. Det gör att det ofta går att utföra sitt arbete 
hemifrån, oavsett var arbetskamraterna finns i världen, vilket vi ska underlätta när 
vi planerar Sätra. Ändå har vi bara tagit de  första stegen på en lång resa mot en 
digitaliserad värld. Denna resa kommer troligtvis innebära än större förändringar för 
såväl transportsystem som i våra bostäder och hur vi organiserar våra gemensamma 
behov. 

Digitaliseringen medför stora möjligheter såväl inom kommunikation och  service 
som för att minska och reglera vår energianvändning. Exempel på detta är så kallad 
”smart teknik”, där olika tekniska lösningar används för att reglera energianvänd
ning, underlätta tillgänglighet och dela information.
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Nationella och  
internationella mål  
att förhålla sig till
Sverige har ett flertal nationella mål som självklart berör oss alla och därmed  
påverkar hur vi planerar våra städer.

Miljömålet God bebyggd miljö
Miljömålet God bebyggd miljö är extra grundläggande i samhällsplaneringen. 
Riksdagens definition beskriver väl målet med planeringen av Sätra och alla andra 
stadsdelar i Västerås:

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur och kultur
värden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras 
och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning 
med mark, vatten och andra resurser främjas.”

Andra nationella mål
Utöver miljömålen finns det ett flertal andra mål som påverkar planeringen, såsom 
Folkhälsomålen, Landskapskonventionen med flera. Hur Västerås och översikts
planeringen förhåller sig till de olika nationella målen kan du läsa mer om i Västerås 
översiktsplan 2026, i avsnittet Allmänna intressen.

Barnkonventionen
Barnkonventionen, eller FN:s konvention om barnets rättigheter som den egentligen 
heter, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Barnkonventionen 
syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få 
komma till tals. Sverige ratificerade barnkonventionen 1990, som ett av de första 
länderna. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag.

Barnperspektivet är centralt i en hållbar utveckling. Barns, ungdomars och  
kommande generationers behov måste alltid beaktas. Att tillgodose barns rättigheter 
och behov måste vara en av de mest centrala grunderna för hållbar utveckling – 
också inom fysisk planering. Därför är det särskilt angeläget att fokusera på barn och 
unga och deras miljöer i planeringen av en ny stadsdel. 

I varje beslut om markanvändning, bebyggelse, infrastruktur och rumslig utveckling 
påverkas barns livsmiljöer och framtid.



FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR SÄTRA          25

FN:s mål Agenda 2030
2015 antog världens länder 17 globala mål för hållbarhet som ska uppnås till 2030. 
Dessa syftar till att utrota hunger och fattigdom, förverkliga de mänskliga rättig
heterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt 
säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen 
är integrerade och odelbara, i den meningen att de ömsesidigt påverkar varandra, 
och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling; den ekologiska, den 
sociala och den ekonomiska.  

Även om en del av dessa steg på vägen kan ses som irrelevanta i sammanhanget 
Sätra, så påverkar våra handlingar möjligheten att uppnå dessa mål i resten av 
världen. Hur väl vi klarar att uppnå målet om en hållbar stadsdel berör alltså även 
möjligheterna att i stort uppnå exempelvis mål 6: Rent vatten och sanitet i världen 
liksom mål 14: Hav och marina resurser.

Det mål som tydligast kopplas till fysisk planering är mål 11: Hållbara städer och 
samhällen. Det syftar till säkra, motståndskraftiga och inkluderande städer som på 
ett hållbart sätt möter de utmaningar och krav som den omfattande urbaniseringen 
medför och där rättighets och rättviseperspektivet är en stark drivkraft. Alla ska 
ha rätt till en bostad och en god livsmiljö. Hållbar stadsutveckling omfattar såväl 
hållbart byggande och hållbar planering av bostäder som av offentliga platser som 
torg, parker, transporter, avfallshantering etcetera. Detta ställer krav på tvärsektoriellt 
samarbete och utvecklade former för dialog med invånare och näringsliv. Hållbar 
stadsutveckling ska särskilt ta hänsyn till behoven hos kvinnor och flickor, personer 
med funktionsnedsättning, samt till barn, ungdomar och äldre. 

Även mål 3: Hälsa och välbefinnande, mål 7: Hållbar energi för alla, mål 10: Minskad 
ojämlikhet och mål 12: Hållbar produktion och konsumtion med flera kan påverkas 
med hjälp av, eller som en följd av, fysisk planering.
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Riksintressen
Riksintresse – kommunikationer
Väg 66 är utpekad som riksintresse för kommunikationer och tillhör även 
det funktionellt prioriterade vägnätet. Det innebär bland annat att det ska 
råda en kontinuitet i tillgänglighetsstandard, att det ska vara smidigt att ta 
sig fram, att en jämn hastighet ska kunna hållas samt att där ska vara så få 
störningar som möjligt. Utöver det finns även mål om en så kort restid som 
möjligt för den genomgående trafiken. Trafikverket är väghållare för väg 66.

Riksintresse – kulturmiljövård
I planområdets närhet ligger ett större område som är utpekat som riks-
intresse för kulturmiljövården: Svartåns dalgång med Skultuna Mässingsbruk 
(U19). Motivering: Dalgångsbygd med bymiljöer där bebyggelsekontinuitet 
från yngre järnåldern framgår av gravfälten intill byarna. Sveriges äldsta  
mässingsbruk.

I Sätras närområde finns även ett område längre åt nordost som är utpekat 
som kulturmiljöhänsynsområde i utredningen ”Västeråsbygden”. Området är 
särskilt värdefullt ur kulturmiljösynpunkt och särskild varsamhet ska iakttas 
vid eventuell exploatering inom detta område.

Planerad bebyggelse på Sätra bedöms inte ha negativ påverkan på riks-
intresset eller hänsynsområdet. Det är dock viktigt att ta hänsyn till riks-
intresset i senare skeden av planeringen, särskilt för de norra delarna av 
Sätra.

Riksintressen gränsande till planområdet.

Riksintressen
Riksintresse – kommunikationer
Väg 66 är utpekad som riksintresse för kommunikationer och tillhör även det  
funktionellt prioriterade vägnätet. Det innebär bland annat att det ska råda en  
kontinuitet i tillgänglighetsstandard, att det ska vara smidigt att ta sig fram, att en 
jämn hastighet ska kunna hållas samt att där ska vara så få störningar som möjligt. 
Utöver det finns även mål om en så kort restid som möjligt för den genomgående 
trafiken. Trafikverket är väghållare för väg 66.

Riksintresse – kulturmiljövård
I planområdets närhet ligger ett större område som är utpekat som riksintresse för 
kulturmiljövården: Svartåns dalgång med Skultuna Mässingsbruk (U19). Motivering: 
Dalgångsbygd med bymiljöer där bebyggelsekontinuitet från yngre järnåldern fram
går av gravfälten intill byarna. Sveriges äldsta mässingsbruk.

I Sätras närområde finns även ett område längre åt nordost som är utpekat som 
kulturmiljöhänsynsområde i utredningen ”Västeråsbygden”. Området är särskilt 
värdefullt ur kulturmiljösynpunkt och särskild varsamhet ska iakttas vid eventuell 
exploatering inom detta område.

Planerad bebyggelse på Sätra bedöms inte ha negativ påverkan på riksintresset eller 
hänsynsområdet. Det är dock viktigt att ta hänsyn till riksintresset i senare skeden av 
planeringen, särskilt för de norra delarna av Sätra.

Riksintressen gränsande till planområdet.
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Hållbart stadsbyggande 
En resilient stadsdel med smarta lösningar
I begreppet hållbart stadsbyggande ligger ett tidsperspektiv inbakat. Viktigt är att 
Sätra inte bara ska vara en funktionell del av dagens Västerås, utan även kunna möta 
de förändringar som framtiden kräver av stadsdelen. Vi måste alltså bygga en robust 
och flexibel livsmiljö, där omsorgen om människorna och mellanrummen är minst lika 
stor som omsorgen om byggnaderna. En stadsdel som är resilient och kan förändras i 
takt med att förutsättningarna ändras. 

Detta medför att en flexibilitet måste byggas in i alla strukturer, såväl i det stora som 
i det lilla. Dagens parkeringshus ska ha fler funktioner och kan i framtiden användas 
för något annat. Bostäderna måste kunna förändras utifrån behoven hos de boende. 
Tillräcklig plats ska finnas för att kunna bygga ut/bygga om/bygga fler förskolor/
skolor när behoven förändras. Det offentliga rummet ska kunna klara de förändringar 
som framtiden medför utan att dess viktiga roll som ett gemensamt demokratiskt 
livsrum går förlorad. 

Det är dessa gemensamma rum (parkerna, gatorna och torgen) som tillsammans 
med människorna gör staden till stad. Husen utgör stadens väggar och tak och är 
som sådana viktiga men får inte vara enda fokus. Vi planerar inte enbart för bostäder 
utan vi planerar staden. Målet är goda livsmiljöer!

Flerfunktionalitet och ekosystemtjänster
Ett sätt att möta kraven på ett hållbart stadsbyggande är att bygga in en flerfunktio
nalitet i stadsdelen. Där byggnader ska kunna omvandlas när behoven förändras och 
där plats finns för rekreation och omhändertagande av exempelvis stora dagvatten
flöden i samband med kraftig nederbörd. Genom systemlösningar och en helhetssyn 
kan ytor användas på flera olika sätt. Med naturen och ekosystemen som förebild 
kan gator och parker användas för såväl transport och rekreation som för dagvatten
hantering, stadsodling och klimatreglering i stadsdelen. Gatuträden bidrar med luft 
rening, klimatreglering och dagvattenhantering. Tak kan användas för energiutvin
ning eller stadsodling och inte minst som en del i kedjan med fördröjande åtgärder 
vid höga vattenflöden.

Ekosystemtjänster är ett vitt begrepp, som används för att visa den nytta vi  
människor har av naturens arbete. Exempel på detta är luftrening, bullerdämpning,  
pollinering av våra grödor och även den hälsofrämjande effekt som naturen har på 
oss människor. Det är också att maskar och bakterier gör jorden bördig och att gräs
mattorna i staden renar regnvatten från tungmetaller och andra skadliga partiklar.

Naturen och parker spelar en viktig roll i den byggda staden, inte bara för dess 
roll som plats för rekreation och biologisk mångfald i vår direkta närhet utan även 
genom grönskans betydelse för klimatanpassning och stadens resiliens. Ett föränd
rat klimat kan komma att medföra att de stora vattenflöden som tidigare har varit 
en sällsynthet istället kommer oftare, avlöst av längre perioder med intensiv torka. 
Dagvattensystemen måste därför dimensioneras på så sätt att de både kan fördröja 
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och ta omhand stora flöden samtidigt som de, ur gestaltningssynpunkt, ska kunna 
fungera även under längre torra perioder.

Bevarandet av så mycket befintliga träd som möjligt samt plantering av nya gatuträd 
spelar också en viktig roll för Sätras förmåga att hantera såväl stora vattenflöden 
som långa perioder med höga temperaturer, då träd har en viktig klimatutjämnande 
effekt på mikronivå. Skuggan från stora träd är en viktig pusselbit i staden för att 
klara värmeböljor.

Samverkan med föreningslivet
Resiliens handlar även om ett flexibelt och anpassningsbart samhälle utöver de 
fysiska ramar som bebyggelsen utgör. Här är det människorna som står i centrum och 
mötet människor emellan. Stadens fysiska struktur bidrar med scenen, men det är 
invånarna som fyller platsen med liv. 

Ett samhälle byggs upp av flera delar: den privata sfären, det offentliga samhället, 
civilsamhället och näringslivet. Delarna behöver fungera bra var för sig men även 
tillsammans. Det offentliga och näringslivet bidrar med viktiga funktioner och service 
som skola, förskola, idrottsplats och äldreboende samt kommersiell service för stads
delens behov. 

Civilsamhällets organisationer består av människor som engagerar sig på många oli
ka sätt och inom många olika områden. Varje enskild organisation har sitt eget syfte 
och ändamål som kan se olika ut. Föreningar bildas för att personer med ett gemen
samt intresse kommer samman och jobbar ideellt mot samma mål. Föreningar bildas 
för sin egen skull, kommunen kan stötta på olika sätt och föreningar och kommunen 
kan samarbeta i olika frågor. I vissa fall kan kommunen ge föreningar uppdrag. 

Civilsamhällets olika uttryck bidrar till samhället genom förbättrad folkhälsa, person
lig utveckling, social sammanhållning, trygghet, engagemang, demokrati, kultur
upplevelser, idrottsupplevelser, friluftsliv, känsla för naturen, samhällsengagemang, 
utbildning och mycket mer. I den fortsatta processen av byggandet av Sätra ska civil
samhället engageras och samverkan mellan staden och föreningslivet uppmuntras.

Klimatsmarta val
Resiliens i samhällsbyggandet handlar även om möjligheten att som invånare  
kunna göra klimatsmarta val i vardagen. Genom att redovisa klimatutsläpp ur ett  
konsumtionsperspektiv synliggörs utsläpp som sker utanför ett geografiskt avgränsat 
område. 

Hushållens konsumtion står idag för två tredjedelar av den totala mängden kon
sumtionsbaserade klimatutsläpp i Sverige. Per invånare i Sverige uppgår koldioxidut
släppen ur ett konsumtionsbaserat perspektiv till cirka 10 ton per år. En hållbar nivå 
per invånare i världen beräknas uppgå till max 1–1,5 ton och måste nås senast 
runt år 2035, med minskningar på 10–15 procent per år fram tills dess. Resterande 
tredje del kommer från offentlig konsumtion och investeringar. Livsmedel, transporter 
och boende står för drygt 80 procent av utsläppen från hushållens konsumtion. En 
hållbar stadsdel behöver därmed få till stånd klimatsmarta lösningar i första hand 
inom boende, livsmedel och mobilitet, där rådighet och möjlighet att påverka ser 
olika ut. 
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På Sätra ska det vara minst lika lätt och smidigt att välja cykel eller kollektivtrafik för 
att ta sig till målpunkter inom stadsdelen eller till resten av staden, som att ta bilen. 
Cykeln eller bussen har på längre sträckor svårt att konkurrera med bilen sett till 
restid men kan istället erbjuda andra fördelar såsom exempelvis möjlighet att komma 
ända fram till dörren, gratis parkering och stora hälsovinster. Det är dessutom demo
kratiska transportsätt, tillgängliga för såväl unga som gamla. Här har vi stor möjlig
het att med hjälp av fysisk planering underlätta och uppmuntra ett hållbart beteende.

Viktigt är att det också inom stadsdelen eller inom rimliga avstånd eller med hjälp av 
digitala verktyg finns tillgång till cirkulära delandeekonomiska varor och tjänster, till 
exempel kopplat till kläder, verktyg och elektronik. Klimatsmarta lösningar kopplade 
till livsmedel och mobilitet beskrivs på flera ställen i planen, bland annat i avsnittet 
om Stadsodling för rekreation, kapitlet om Tillgänglighet, jämlikhet, orienterbarhet 
och trygghet och i kapitlet Trafik och kommunikationer.

Ett klimatsmart boende skapas genom minskad klimatpåverkan under byggproces
sen, med rätt val av byggvaror och material (till exempel byggnation med trästomme 
eller bättre betong), tillsammans med rätt lösningar för värme, kyla och el som ger 
lägsta möjliga behov av nettotillförsel av energi under byggnadens hela livslängd. 
Den bästa energin är den som vi inte gör av med. En viktig pusselbit i förverkligandet 
av ett hållbart Sätra är därmed satsningen på att bli en plusenergistadsdel. Läs mer i 
avsnittet Sveriges första plusenergistadsdel.

På Sätra ska det vara lätt att leva hållbart!

En utmanande uppgift 
För att detta ska uppnås krävs det att hela Västerås stads organisation tar gemen
samt ansvar för att fördjupningens mål förverkligas. Samsyn och samverkan är nöd
vändig och konventionella metoder och invanda rutiner måste till viss del ifrågasättas 
om Sätra ska kunna leva upp till de högt ställda målsättningarna. Västerås stad 
måste tillsammans med näringsliv, byggaktörer, hyresvärdar och kommunala bolag 
– och inte minst invånarna, förverkliga de högt ställda ambitionerna om en hållbar 
stadsdel.
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Planförslag  
och förutsättningar
Grönstruktur och naturvärden  
– stadsdelens gröna lungor och blå ryggrad
Sätra präglas av stadsnära jordbrukslandskap och en kuperad skog med delvis höga 
naturvärden. Här finns några grova, gamla och biologiskt mycket värdefulla ekar och 
andra lövträd och även flera naturvårdsarter som är knutna till ädellövträd. 

Sätras område med ädellövträd ingår i det utpekade ädellövskogsnät verket och 
förbinds med ädellövträd i stadsdelen Eriksborg, söder om Sätra. I skogen trivs bland 
annat fåglarna gröngöling och spillkråka, och även barrskogsanknutna fågelarter 
som svartmes, tofsmes och talltita. 

Mer finns att läsa i den naturvärdesinventering som har genomförts som en del av 
planarbetet. Äldre ekar och hålträd bör sparas vid exploatering för att bibehålla 
naturvärdena. Likaså brynmiljöer, miljöer där öppen mark möter skog, är viktiga att 
bevara alternativt återskapa för att ge goda förutsättningar för en fortsatt hög biolo
gisk mångfald inom planområdet.

Området rymmer även delar som tidigare har använts till bete eller har hävdats  
genom slåtter och som fortfarande är rika på blommande växter. Samt några värde
fulla våta miljöer i form av mindre kärr. En groddjursinventering har genomförts, men 
några grodor eller salamandrar har dock inte hittats inom området. Hur inventering
en utfördes finns att läsa i den framtagna utredningen.

Inom planområdet har det noterats ett träd med mistlar. Detta bör sparas om så 
är möjligt, om inte krävs dispensansökan och kompensationsåtgärder. En särskild 
fladder musinventering har också genomförts. Resultatet visar att planområdet utgör 
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en rik fladdermusmiljö och åtta olika arter påträffades totalt inom området vid in
venteringen. Vid fortsatt planläggning och exploatering av området bör vissa platser 
lämnas orörda, i den mån det går, eller återskapas på annan plats inom planom
rådet. Exempel på sådana platser är ekmiljöer, hålträd och platser för djurhållning 
liksom brynzoner. Åtgärderna ska samrådas med länsstyrelsen och genomföras innan 
exploatering påbörjas i de berörda områdena. Hur inventeringen gick till och mer 
information finns att läsa i utredningen som bifogas planbeskrivningen.

Planens målsättning är att i möjligaste mån minimera intrång i de delar av  
skogen som har höga naturvärden, men ändå möjliggöra en lättillgänglig kontakt  
mellan Sätra och de omkringliggande stadsdelarna, genom cykelvägar och utveck
lade rekreationsstråk mellan stadsdelarna. 

I förlängningen av områdets gröna midja, där skogen möter parken, ska en passage 
över Norrleden möjliggöras för att underlätta vidare strövtåg i skogen på andra 
sidan, förslagsvis genom anläggandet av en gång/cykelbro över Norrleden eller en 
tunnel under vägen.

Det dike som idag finns i de norra delarna i planområdet ska utvecklas till en attrak
tiv del av den offentliga miljön och även fungera som mottagare av ökade flöden av 
dagvatten inom området. Inför planarbetet togs en dagvattenutredning fram, som 
visar på planområdets förutsättningar, och inför samrådet kompletterades den med 
en undersökning. Den var kopplad till det gestaltade förslaget för att säkerställa att 
det som föreslås är såväl genomförbart som tillräckligt för att ta hand om förvän
tade höga flöden. I samband med detaljplanearbetet kommer ytterligare fördjupade 
studier liksom förprojektering av vattenparken ske. Då diket även om fattas av strand 
och biotopskydd kommer ytterligare prövning enligt miljöbalken krävas i detalj
planeskedet.

Planförslaget bygger på ett tillvaratagande av befintliga gröna kvaliteter inom områ
det och syftar även till att möjliggöra en ökad biologisk mångfald i  området genom 
att addera fler naturtyper till de redan befintliga.

Visionsbild över Vattentorget.  
Illustration: Tovatt Architects & Planners AB 
och Mandaworks AB
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Planförslaget bygger på ett tillvaratagande av befintliga gröna kvaliteter 
inom området och syftar även till att möjliggöra en ökad biologisk mångfald i 
 området genom att addera fler naturtyper till de redan befintliga.

Bef. landsväg i skogsbrynet

Mobilitetscenter, 
Mötesplats för odling

Odlingspromenad

Nytt kullandskap skapas utmed 
Norrleden som bullerskydd
och för odling

Koppling över Norrleden
Gröna Länken

Södra Kullen

Bevarat naturområde 
med upprustade stigar 
och vilplatser

Öppen äng

Norra  
Kullen

Bondgård

Skogen

Vattenpark

STIG

LUMMIGA GATAN
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Viktiga gröna komponenter i stadsdelen. 
Karta: Tovatt Architects & Planners AB  

och Mandaworks AB

JORDBRUKSMARK
I Miljöbalkens 3 kapitel 4 § anges att jordbruk är en näring av nationell  
betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i anspråk för be-
byggelse om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och 
om detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfreds-
ställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Med väsentligt samhälls
intresse avses bland annat bostadsförsörjning. 

Antagen planeringsinriktning anger att vi ska planera för att kommunen 2050 
har 230 000 invånare. Det innebär att cirka 40 000 bostäder behöver byggas 
inom de närmaste 30 åren. I den kommunala översiktsplanen som antogs i 
december 2017 är Sätra utpekat som ett av de utbyggnadsområden där  
byggandet av nya bostäder ska möjliggöras. Samma område har även pekats 
ut i tidigare versioner av översiktsplanen. 

En uppskattning av antalet bostäder som kommer att byggas på Sätra uppgår 
till cirka 2 000–2 500 bostäder. Planområdet är beläget innanför Norrleden, 
som kan ses som en gräns för Västerås stad, och befintlig infrastruktur kan 

JORDBRUKSMARK

I Miljöbalkens 3 kap. 4 § anges att jordbruk är en näring av nationell betydelse och 
brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i anspråk för bebyggelse 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 an
språk. Med väsentligt samhällsintresse avses bland annat bostadsförsörjning. 

Antagen planeringsinriktning anger att vi ska planera för att kommunen 2050 har 
230 000 invånare. Det innebär att cirka 40 000 bostäder behöver byggas inom de 
närmaste 30 åren. I den kommunala översiktsplanen som antogs i december 2017 
är Sätra utpekat som ett av de utbyggnadsområden där byggandet av nya bostäder 
ska möjliggöras. Samma område har även pekats ut i tidigare versioner av översikts
planen. 

En uppskattning av antalet bostäder som kommer att byggas på Sätra uppgår till 
cirka 2 000–2 500 bostäder. Planområdet är beläget innanför Norrleden som kan ses 
som en gräns för Västerås stad och befintlig infrastruktur kan nyttjas. Inom samma 
avstånd från centrum hittar vi flertalet områden som av olika skäl inte är lämpliga 
att bebygga exempelvis Badelundaåsen med Anundshög, riksintresse för kulturmiljö
vården Svartådalen och Björnön. Det är inte heller möjligt att tillgodose behovet av 
bostäder enbart genom förtätning inom befintlig bebyggelse utan att grönområden 
av stor vikt för såväl rekreation, klimatanpassning och biologisk mångfald tas i 
anspråk. Utifrån detta har avvägningen gjorts att det inte är möjligt att tillgodose 

Viktiga gröna komponenter i stadsdelen.  
Karta: Tovatt Architects & Planners AB  

och Mandaworks AB
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Planförslaget bygger på ett tillvaratagande av befintliga gröna kvaliteter 
inom området och syftar även till att möjliggöra en ökad biologisk mångfald i 
 området genom att addera fler naturtyper till de redan befintliga.

Bef. landsväg i skogsbrynet

Mobilitetscenter, 
Mötesplats för odling

Odlingspromenad

Nytt kullandskap skapas utmed 
Norrleden som bullerskydd
och för odling

Koppling över Norrleden
Gröna Länken

Södra Kullen

Bevarat naturområde 
med upprustade stigar 
och vilplatser

Öppen äng

Norra  
Kullen

Bondgård

Skogen

Vattenpark

STIG

LUMMIGA GATAN

ODLING

SKOGSBRYN

Viktiga gröna komponenter i stadsdelen. 
Karta: Tovatt Architects & Planners AB  

och Mandaworks AB

JORDBRUKSMARK
I Miljöbalkens 3 kapitel 4 § anges att jordbruk är en näring av nationell  
betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i anspråk för be-
byggelse om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och 
om detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfreds-
ställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Med väsentligt samhälls
intresse avses bland annat bostadsförsörjning. 

Antagen planeringsinriktning anger att vi ska planera för att kommunen 2050 
har 230 000 invånare. Det innebär att cirka 40 000 bostäder behöver byggas 
inom de närmaste 30 åren. I den kommunala översiktsplanen som antogs i 
december 2017 är Sätra utpekat som ett av de utbyggnadsområden där  
byggandet av nya bostäder ska möjliggöras. Samma område har även pekats 
ut i tidigare versioner av översiktsplanen. 

En uppskattning av antalet bostäder som kommer att byggas på Sätra uppgår 
till cirka 2 000–2 500 bostäder. Planområdet är beläget innanför Norrleden, 
som kan ses som en gräns för Västerås stad, och befintlig infrastruktur kan 

behovet av bostäder genom att annan mark tas i anspråk. Sätra är därmed ett na
turligt val för ny bostadsbebyggelse som kan komplettera utbudet i de intilliggande 
stadsdelarna och stämmer väl överens med strategierna i Översiktsplanen. 

Den befintliga jordbruksmarken har ett mindre värde för odling och har de senaste 
åren delvis legat i träda på grund av dess dåliga lönsamhet. I Länsstyrelsens klass
ning av jordbruksmark från 1970talet pekas marken ut som en klass 6jord.  Andra 
delar av Västerås kommun hyser jordbruksmark av mycket högre kvalitet. 

Skogen inom planområdet har däremot såväl högt som påtagligt värde enligt de 
naturinventeringar som tagits fram, är värd för flertalet skyddade arter och det 
 rekreativa värdet är mycket högt. I planeringen har därför avvägningen gjorts att 
spara skogen framför jordbruksmarken.

Det befintliga odlingslandskapet ses dock som en mycket viktig karaktärskapare i 
området och bevaras till viss mån om än i något mer urban tappning genom odlings
lotter, allmänna fruktträdgårdar, parker och stadsodling av såväl gemensam, privat 
som kommersiell karaktär. 

De åkerholmar som finns inom planområdet bör sparas där så är möjligt. Om det inte 
är möjligt att bevara dem krävs det dispensansökningar. 

Riktlinjer: Grönstruktur och naturvärden
• Skogen med höga naturvärden ska sparas och utvecklas  

för friluftsliv och pedagogiska ändamål.

• Intrång i de delar av skogen som har påtagliga naturvärden ska minimeras.

• Det ska finnas ytor till lek och aktivitet för barn i skogsområdet.

• I den fortsatta processen ska en ekosystemtjänstkartering tas fram för  
att säkerställa de gröna och rekreativa värdena i stadsdelen och dess närhet.

1. Svartådalen. Riksintresse kulturmiljö
vården, kulturmiljöhänsynsområde 
samt jordbruksmark av högsta klass.  
Ej lämplig.

2. Rocklunda. Mycket värdefullt grönom
råde utpekat i Grönstrukturplanen och 
ÖP 2026, av särskild vikt för rekreation 
inom tätorten. Ej lämplig.

3. ÖnstaGryta/Rönnby: Mycket värdefullt 
grönområde utpekat i Grönstruktur
planen och ÖP 2026, stadsdelsskog.  
Ej lämplig.

4. Bjurhovdaskogen. Riksintresse för 
kulturmiljövården, riksintresse för  
naturvården, föreslås i ny 
Grönstruktur plan skyddas som 
stadsdelsskog, viktig för rekreation. 
Vattenskyddsområde dricksvattentäkt. 
Ej lämplig.

5. Badelundaåsen Anundshög. Riks
intresse kulturmiljövård, riksintresse för 
naturvård. Vatten skyddsområde dricks
vattentäkt. Flygbullerzon. Ej lämplig.

6. Stockholm Västerås flygplats. Riks
intresse flygfart. Flygbullerzon. Vatten
skyddsområde dricksvattentäkt.  
Ej lämplig.

7. Björnön: Naturreservat. Riksintresse 
för friluftslivet, riksintresse för natur
vården. Inom flygbullerzonen.

8. Johannisberg: Mycket värdefullt 
grönområde utpekat i Grönstruktur
planen och ÖP 2026, av stor vikt för 
rekreation och naturvård. Område 
där utveckling av turism och friluftsliv 
prioriteras.

9. Hamnen Hacksta. Hamn och logistik
verksamhet, riksintresse för sjöfart. Ny 
FÖP under framtagande. Ej lämplig.

10. Råbyskogen. Högt värde, utpekas i 
kommunens grönstrukturplan som 
stadsdelsskog viktig för rekreation. Ej 
lämplig för större exploatering.

11. Vedboskogen. Mycket värdefullt 
grönområde, utpekad i länsstyrelsens 
naturvårdsplan och i kommunens 
grönstrukturplan. Ej lämplig.

12. Sätra. Utpekad i kommuntäckande 
ÖP 2026 som utbyggnadsområde, ny 
stadsdel med i huvudsak bostäder och 
tillhörande service. Höga natur och 
rekreationsvärden bevaras till största 
del. 

Lokaliseringsprövning alternativa platser
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Rekreation, idrott och friluftslivOmrådet har höga rekreationsvärden med ett flertal stigar genom skogs-området och en tillgänglighetsanpassad motionsslinga i närheten av Västra sjukhuset. Planförslaget syftar till att i stort kunna bibehålla de flesta välanvända stigarna i skogen, alternativt dra om och förbättra vissa, och även utveckla rekreationsmöjligheterna inom området ytterligare genom att addera fler funktioner såsom utegym, picknickplats etcetera. Mellanskogen (skogen mellan Vallbyleden och den befintliga grusvägen på Sätra), och särskilt de delar som är närmast bebyggelsen på Hagaberg, är viktig som lekskog för närboende barn. I den invånardialog som genomförts via webben pekas det ut ett flertal grottor som används för lek och i de delarna av skogen finns även en grillplats iordningställd av samfälligheten. Dessa delar av Mellanskogen undantas från exploatering i förslaget och de föreslagna bostäderna placeras på nordvästra sidan om bussgatan. På så sätt störs friluftslivet och naturlivet så lite som möjligt. Hela skogens värde som lekmiljö för närboende barn är mycket högt och  kan gärna kompletteras med exempelvis lekplatser, men skogen kan aldrig ersättas av en anlagd lekplats. Både och behövs i området.I den södra skogen finns redan idag en tillgänglighetsanpassad gångstig som vi ska sträva efter att bevara i så stor utsträckning som möjligt i den fortsatta planeringen. Vissa delar av denna kan dock komma att uppgå i den planerade cykelbanan, som utgör en av kopplingarna mellan Sätra och Eriksborg, och vissa avsnitt av stigen kan behöva dras om. I och med det skulle stigen få en något förändrad sträckning jämfört med dagsläget.

Loggade rörelser i området visar  flitigt använda stigar i området.  Källa: Strava heatmap

Rekreation, idrott och friluftsliv
Området har höga rekreationsvärden med ett flertal stigar genom skogsområdet och 
en tillgänglighetsanpassad motionsslinga i närheten av Västra sjukhuset. Planför
slaget syftar till att i stort kunna bibehålla de flesta välanvända stigarna i skogen, 
alternativt dra om och förbättra vissa, och även utveckla rekreationsmöjligheterna 
inom området ytterligare genom att addera fler funktioner såsom utegym, picknick
plats etcetera. 

Mellanskogen (skogen mellan Vallbyleden och den befintliga grusvägen på Sätra), 
och särskilt de delar som är närmast bebyggelsen på Hagaberg, är viktig som lekskog 
för närboende barn. I den invånardialog som genomförts via webben pekas det ut ett 
flertal grottor som används för lek och i de delarna av skogen finns även en grill
plats iordningställd av samfälligheten. Dessa delar av Mellanskogen undantas från 
exploatering i förslaget och de föreslagna bostäderna placeras på nordvästra sidan 
om bussgatan. På så sätt störs friluftslivet och naturlivet så lite som möjligt. 

Hela skogens värde som lekmiljö för närboende barn är mycket högt och kan gärna 
kompletteras med exempelvis lekplatser, men skogen kan aldrig ersättas av en an
lagd lekplats. Både och behövs i området.

I den södra skogen finns redan idag en tillgänglighetsanpassad gångstig som vi ska 
sträva efter att bevara i så stor utsträckning som möjligt i den fortsatta planeringen. 
Vissa delar av denna kan dock komma att uppgå i den planerade cykelbanan, som 
utgör en av kopplingarna mellan Sätra och Eriksborg, och vissa avsnitt av stigen 
kan behöva dras om. I och med det skulle stigen få en något förändrad sträckning 
jämfört med dagsläget.

Loggade rörelser i området visar  
flitigt använda stigar i området.  

Källa: Strava heatmap
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Även den övriga skogen innehåller ett stort antal stigar som används flitigt för 
promenader och löpning, liksom för skolornas idrottsaktiviteter och av förenings
livet. Ingen av de övriga stigarna är tillgänglighetsanpassade, men de har ett högt 
rekreationsvärde och är viktiga för såväl närboende som skolor och förskolor i de 
intilliggande stadsdelarna.

I direkt anslutning till planområdet eller i planområdets närhet finns ytterligare möj
ligheter till rekreation och idrott. Vedbobacken och dess närområde erbjuder vintertid 
skidåkning, såväl utför som på längden. Norr om Erikslund är det möjligt att ”hoppa 
på” Bruksleden och på Vallby finns både friluftsmuseum och golfbana. 

Planförslaget syftar till att ytterligare förbättra kopplingarna mellan Sätra och de 
intilliggande stadsdelarna och de rekreationsmöjligheter som de erbjuder. Syftet är 
även att i och med exploatering av delar av området lägga till ytterligare rekreativa 
funktioner såsom utegym, ytor för spontanidrott, förbättrade/förstärkta stigar i delar 
av skogen, belyst motionsspår och även att låta motionsspåret löpa genom den nya 
bebyggelsen.

I förlängningen av områdets gröna midja, där skogen möter parken, ska en passage 
över Norrleden möjliggöras för att underlätta vidare strövtåg i skogen på andra 
sidan, förslagsvis genom anläggandet av en gång/cykelbro över Norrleden.

Sätra ska även kunna erbjuda rekreationsmöjligheter i form av idrottshall, idrotts
plan, multiaktivitetsytor med mera. Föreslagen placering är i den norra delen av 
planområdet i anslutning till skolområdet. Där skulle de vara till gängliga för såväl 
skolverksamheten som för boende på Sätra och kringliggande delar av staden samt 
för föreningslivet under kvällar och helger. 

Det är viktigt att den föreslagna multiaktivitetsytan utformas utifrån ett genus
perspektiv. Forskning visar att traditionella spontanidrottsytor mest utnyttjas av killar, 
trots goda intentioner vad gäller utformning. Därför bör det inom den avsatta ytan 
ges plats även för en mer spontan, icke prestationsinriktad aktivitet för att det offent
liga rummet ska användas mer jämlikt mellan könen. 

Den föreslagna idrottshallen bör kompletteras av en idrottshall i anslutning till före 
detta Västra sjukhuset och de skolor som är belägna där. I december 2016 antogs en 
detaljplan för Västra sjukhuset, DP1728, som möjliggör byggandet av bland annat en 
ny idrottshall.
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STADSODLING FÖR REKREATION

Utöver idrott och andra motionsmöjligheter är stadsodling ett konkret sätt att låta 
fler invånare påverka sin närmiljö och på ett handfast sätt vara medskapande i den 
offentliga miljön. Odling gör städer till vackrare, intressantare och mer hållbara 
platser. Stadsodling bidrar dessutom till ökad biologisk mångfald med mat för alla 
pollinatörer och goda förutsättningar för insektsätande fåglar. 

Stadsodling av livsmedel innebär att invånarna under vissa perioder kan äta mer 
närodlat, vilket bidrar till en lägre klimatpåverkan genom färre transporter. Ett lågt 
utsläpp av koldioxid förutsätter dock att även organiskt avfall såsom löv, fallfrukt och 
grenar går tillbaka till odlingarna, istället för att transporteras bort längre sträckor. 
Odlingar i direkt anslutning till bostäderna möjliggör en sådan cirkulär hantering.

Odling är, och har länge varit, ett sätt att minska städers sårbarhet. Odling i städer 
bidrar till bildandet av sociala nätverk och kan dessutom bidra med både mat och 
sysselsättning. Ofta kan stadsodling utgöra en rolig hobby, men för många är motiva
tionen även att göra en miljöinsats, att utföra en solidarisk handling och få en chans 
att äta sin egenodlade mat.

Att odla medför även ett ekologiskt lärande om naturens ekosystemtjänster och vik
ten av biologisk mångfald, och skulle därmed kunna vara ett inslag i såväl förskole 
som skolpedagogik, och det i sig kan även ge en större förståelse för obekväma 
miljöpolitiska beslut.

Visionsbild av bostäder med odling.  
Illustration: Tovatt Architects & Planners AB 
och Mandaworks AB
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Stadsodling räcker inte på långa vägar till att göra staden självförsörjande, eller ens 
stadsdelen, men det är ändå ett viktigt tillskott, inte minst mentalt. För människors 
stolthet och vetskap om var maten kommer ifrån, förståelsen för den långa process 
som det är från frö till mat på bordet.

Möjligheter till odling erbjuds i hela stadsdelen, såväl på allmän platsmark som på 
kvartersmark. Detta kan utformas på flera sätt, som odlingslotter som med fördel 
fördelas mellan invånarna i stadsdelen, men även genom tilldelning till intresserade 
från andra stadsdelar, som ett sätt att främja möten människor emellan. Det ska även 
erbjudas odling på bostadsgårdar. Allmänna frukt och bärträdgårdar ska anläggas 
i stadsdelen. Viktigt är att möjligheten att odla inte ska vara en kommersiell vara. 
Större delen av odlingslotterna ska erbjudas allmänheten för att kunna fungera som 
en ickekommersiell mötesplats. Dock kan en del av odlingsytan förslagsvis användas 
för kommersiell odling i mindre skala.

Riktlinjer: Rekreation, idrott och friluftsliv
• Skogen vidareutvecklas för friluftslivsändamål.

• Flertalet platser som underlättar och syftar till motion och rörelse anläggs inom 
stadsdelen. Utbudet av rekreationsmöjligheter ska vända sig till en så bred del av 
befolkningen som möjligt – här ska finnas något för alla.

• Varierande odlingsmöjligheter ska erbjudas i hela stadsdelen.

Stadsodling vid Nordanby Äng.
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Tillgänglighet, jämlikhet och orienterbarhet 
För att Sätra ska vara en socialt hållbar stadsdel krävs många ingredienser varav 
 endast några är tydligt kopplade till det fysiska rummet. Viktigt är dock att stads
delen, som ju ändå utgör själva scenen där livet och interaktionen mellan människor 
sker, erbjuder möjligheter och inte hindrar en socialt hållbar vardag. 

Planeringen ska verka för att möjliggöra en stadsdel som för lång tid framöver och 
genom gemensamma vägval skapar jämlika förutsättningar, en stark tillit som leder 
till en aldrig sviktande tro på en god framtid. Stadsdelens struktur ska skapa förut
sättningar som främjar social samvaro och en hållbar vardag liksom att de kan möta 
många olika behov. Sätra ska även, genom stadsdelens struktur och den service som 
möjliggörs här, bidra till en förbättrad social hållbarhet i Västerås som helhet.

En stadsdel för alla ska utformas utifrån vetskapen att människor är olika och har 
olika förutsättningar, och att dessa för samma person varierar över tid och med olika 
situationer. I byggandet av Sätra ska vi sträva efter att utforma en stadsdel som är 
användbar för en så stor del av befolkningen som möjligt, utan att det i alla sam
manhang krävs en speciell anpassning. Vi ska alla kunna ta del av, och uppleva, 
stadsdelen utifrån samma premisser.

Tydliga aspekter där fysisk planering spelar roll utgörs av tillgänglighet för alla 
genom en tydlig struktur, god överblickbarhet och tydliga platser för interaktion och 
möten. Viktigt är dock att inte alla platser är färdigprogrammerade, utan att det 
 offentliga rummet även ska kunna möjliggöra spontan användning av en plats och 
att platsen i sig kan ha flera funktioner. 

Stadsdelen ska genomkorsas av ett nätverk av trygga gång och cykelvägar som 
 underlättar för hållbara transporter och interaktion mellan människor, såväl inom 
Sätra som med de omkringliggande stadsdelarna. Trafiken ska i de flesta delarna 
av Sätra ske utifrån de oskyddade trafikanternas villkor, vilket möjliggör att barnen 
tryggt kan leka utanför husen och även säkert ta sig till olika målpunkter på egen 
hand.

Den genomgående gatan för kollektivtrafik utformas på ett sätt som gynnar fotgäng
are, cyklister och kollektivtrafik. Den föreslagna gatustrukturen på Sätra ger en tydlig 
riktning för flöden av såväl fordon som människor. Detta stråk vidgar sig på flera 
platser till torgytor som föreslås få olika karaktär och en tydlig identitet. De olika 
rumsbildningarna ska ge plats för många olika funktioner och underlätta orientering
en inom stadsdelen. Längs detta genomgående stråk passerar vi såväl skola, förskola, 
möjliga lokaliseringar för kommersiell service, parker och torgbildningar. Detta gör 
det lätt och smidigt att hitta i stadsdelen och underlättar det vardagliga livet.

I anslutning till stadsdelens entréer, längs med det genomgående stråket, föreslås 
mobilitetscenter placeras, där funktionen parkering kan kombineras med hållplatser 
för kollektivtrafik, cykeluthyrning och reparation, mötesplatser, föreningslokaler, 
lokaler för dagligvaruhandel, återvinning, utlämning av varor med mera. Detta under
lättar såväl hållbara val som social interaktion. Läs mer om mobilitetscenter i kapitlet 
Trafik och kommunikationer.
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Riktlinjer: Tillgänglighet, jämlikhet och orienterbarhet
• Stadsdelen ska planeras utifrån principerna för universell utformning  

(universal design).

Nätverk av stadsrum med möjliga placeringar av offentlig service.  
Karta: Tovatt Architects & Planners AB och Mandaworks AB.

Mobilitetscenter
Handel och service

Lilla torget

Spontanidrott
Isbana på vintern

Lummiga gatan

Mobilitetscenter
Dagligvaruhandel

Park ”Getingmidjan”

Vattenpark

Dagvattendamm/ 
översvämningsytor

Mobilitetscenter
Mötesplats för odling

Idrotts-/aktivitetshus

Soldattorpet

Vattentorget

Stora torget

Engelska skolan
Hagabergskolan
äldreboende

Skola med publika funktioner

URBANA RUM

SOCIALA RUM

BLÅ RUM

Äldreboende

Förskola

Förskola

Förskola

Skola med publika funktioner

Riktlinjer: Tillgänglighet, jämlikhet och orienterbarhet
• Stadsdelen ska planeras utifrån principerna för universell utformning  

(universal design).

Nätverk av stadsrum med möjliga placeringar av offentlig service. 
Karta: Tovatt Architects & Planners AB och Mandaworks AB
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Tillit, trygghet och starka mötesplatser
Skolans roll för social hållbarhet i ett samhälle är stor, såväl som fysisk plats för 
lärande, en möjlighet att genom skolarkitekturen ”sätta ribban” för de gestalt
ningsmässiga ambitionerna som stadsdelen ska ha, och som plats för möten mellan 
människor i olika åldrar, från olika socioekonomiska grupper och olika geografiska 
områden. Skolbyggnaderna liksom det planerade allaktivitetshuset kan fungera som 
viktiga noder i stadsdelen, och med funktioner som för såväl barn, ungdomar och 
äldre liksom för föreningsliv, utgör de viktiga platser för möten över generationsgrän
serna. Dessa platser, liksom idrottshallen med tillhörande utomhusmiljöer, utgör även 
möjliga målpunkter för invånare från olika delar av staden och bidrar därmed till ett 
mer hållbart Västerås.

Någon av de offentliga verksamheterna kan även inneha funktionen av en så kallad 
Trygghetspunkt för kommunens invånare i händelse av kris. Fördelaktigt är även om 
offentliga funktioner som skola/förskola/äldreboende/allaktivitetshus kan dela på 
vissa lokaler och därmed kostnader. Det främjar såväl en ekonomisk hållbarhet som 
social interaktion mellan olika åldrar och grupper av invånare.

I samband med planering och genomförande spelar dialog med invånarna och de 
framtida brukarna en mycket viktig roll för såväl demokratin som för människors väl
mående. En möjlighet att vara delaktig och göra sig hörd i vardagen är essentiell för 
vårt välbefinnande och vår framtidstro. Invånardialoger såväl som formella samråd är 
några sätt att arbeta för att invånarnas synpunkter ska komma fram. Samarbete med 
civilsamhället redan i planeringsskedet är ytterligare ett sätt att komma närmare må
let om en hållbar stadsdel. Mer om dialog och samråd i det tidiga planerings skedet 
för FÖP 68 Sätra i kapitlen Allmän information och Invånardialog.

Riktlinjer: Tillit, trygghet och starka mötesplatser
• Invånarna och brukarna ska ges möjlighet till medverkan i planeringsprocessen.
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Karta med möjlig placering av offentlig service.  
Karta: Tovatt Architects & Planners AB och Mandaworks AB.

Skola

Förskola, 8 avd

Förskola, 4 avd, 
möjlig expansion till 8 avd.

Förskola, 4 avd

Engelska skolan
Hagabergskolan
äldreboende

Idrottshall, används  
av skola under dagtid

Förskola, 8 avd

Idrottsytor, används  
av skola under dagtid

Äldreboende, 
delar kök med skola

Skola

Karta med möjlig placering av offentlig service. 
Karta: Tovatt Architects & Planners AB och Mandaworks AB
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Bostäder och gestaltning
Sätra utgör en komplettering av den befintliga stadsbebyggelsen innanför Norrleden. 
De intilliggande stadsdelarna med mestadels villabebyggelse kompletteras här med 
en stadsdel som innehåller såväl flerbostadshus och radhus som parhus och mindre 
villor. Här planeras även för skola/förskola, äldreboende liksom övrig offentlig service 
såsom parker, yta för idrott och plats för kultur.

Det gröna boendet är en grundbult i Sätras identitet och genomsyrar området från 
stort till smått. Naturen är alltid närvarande när man rör sig genom Sätra, både i det 
stora och det lilla. Strukturen ger varierande vyer; skog och parker, privata trädgårdar, 
gröna bostadsgårdar. Upplevelsen blir en ständigt varierande stadsbild, oavsett om 
man rör sig längs en huvudgata eller utmed ett gångstråk. Alla stadsrum har gröna 
inslag som tillsammans bidrar till en finmaskig grönstruktur. 

Småstaden är ett viktigt begrepp i Sätras karaktär. Dels är det en stad med tydliga 
stadsrum. Där finns gator, gårdar, torg och parker. Entréer vänder sig mot gator och 
bottenvåningar är aktiva. Dels är grundenheterna små med många händelser utmed 
en gata. Stora inslag av lägre bebyggelse, egna trädgårdar och goda möjligheter att 
sätta sitt eget personliga avtryck.

Visionsbild av Lummiga gatan. 
Illustration: Tovatt Architects & Planners AB  
och Mandaworks AB
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Även de som inte bor på markplan erbjuds goda möjligheter att aktivt använda och 
bruka marken. Platser för odlingslotter, takterrasser och tillgång till gemensamma 
bostadsgårdar gör att alla kan uppleva det gröna Sätra utifrån sina unika förutsätt
ningar.

Tätheten i områdets bebyggelse är tänkt att variera mycket och visar på Sätras stora 
blandning av bostadstyper. De tätaste kvarteren finns i centrala Sätra vid Lummiga 
gatan och Vattenparken och de mindre tätbebyggda delarna finns i anslutning till de 
värdefulla grönområdena i norr och öst.

I såväl den norra som den södra delen ska det finnas en blandning av olika typer av 
bostäder och upplåtelseformer som existerar sida vid sida. Flerbostadshus och radhus 
finns i båda delarna. En mer ingående studie av lämplig utformning av kvarteren 
genomförs i samband med detaljplanering och genom framtagandet av ett kvalitets
program där målsättningen är en varierad stadsbild som utgår från platsens förut
sättningar och invånarnas behov.

Visionsbild med flygvy över Sätra. 
Illustration: Tovatt Architects & Planners AB  
och Mandaworks AB
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Viljeinriktning: Kvarterskaraktärer

SLUTNA KVARTER MOT VALLBYLEDEN

Kvarter mot Vallbyleden möter naturen med öppna gårdar, flerbostadshus, radhus 
och stadsvillor.

SMÅHUSKVARTER

Villor, parhus och radhus formar gatu och gårdsrum med bykänsla.

BYGGNADER I ODLINGSLANDSKAP

En blandning av stadsvillor, radhus, parhus och flerbostadshus i ett odlingslandskap 
formar fria kompositioner av gator och gårdar med odlingsmöjligheter däremellan.

ODLINGSKVARTER

Småstadskvarter med en blandning av lägenhetshus, stadsvillor och radhus med 
odling på gårdar och odlingslotter i sluttningen mot Norrleden.

KVARTER MOT VATTENPARKEN

Stadskvarter mellan huvudgatan och Vattenparken med bostadsgårdar som öppnar 
sig mot parkrummet.

KVARTER MOT NATUR

Småstadskvarter med en blandning av lägenhetshus, stadsvillor och radhus med 
gårdar som bjuder in naturen.

STADSKVARTER INTILL LUMMIGA GATAN

Slutna stadskvarter med flerbostadshus utmed Lummiga gatan och en inre miljö  
med inslag av radhus och stadsvillor.

KVARTER MOT NORRLEDEN

Slutna kvarter mot Norrleden med en inre miljö med inslag av radhus.

VERKSAMHETSKVARTER

Kvarter utmed väg 66 och Erikslund med plats för verksamheter, handel och kontor 
och med inslag av bostäder mot inre gator.

MOBILITETSCENTER

Tre olika mobilitetscenter placerade nära stadsdelens infarter och nära hållplatser för 
kollektivtrafiken, tar hand om bil och cykelparkering men har också fler funktioner. 
Läs mer i kapitlet Trafik och kommunikationer.
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Föreslagna bebyggelsetypologier. Detta kommer att 
vidareutvecklas och prövas i detaljplaneskedet.

Mobilitetscenter

Stadskvarter intill 
Lummiga gatan

Kv
ar

te
r m

ot
 

No
rr

le
de

n

Kvarter 
mot 
natur

Kvarter
   mot

natur

Mobilitets 

center

Kvarte
r m

ot natur

Kv
ar

te
r m

ot
  

va
tt

en
pa

rk
en

Odlings 
kvarter

Mobilitetscenter

Byggnader i  
odlingslandskap

Småhus- 
  kvarter

Kvarter m
ot  

Vallbyleden

Verksamhetskvarter
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vidareutvecklas och prövas i detaljplaneskedet.
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Bostäder för alla inkluderar även socialt byggande i form av subventionerade 
bostäder, exempelvis via investeringsstöd, och på Sätra bör det finnas plats för såväl 
 kollektivhus som byggemenskaper och bostäder i olika prisklasser. Här är målsätt
ningen att det ska finnas bostäder som passar för alla åldrar, plånböcker och familje
konstellationer – singelhushåll, kärnfamilj, stjärnfamilj, ung som gammal. En viktig 
aspekt är att det även bör finnas boende för de riktigt gamla liksom boende för de 
med särskilda behov. Befintliga äldreboenden i närheten finns på Eriksborg, inom det 
område som tidigare var Västra sjukhuset. Ett nytt äldreboende föreslås förläggas i 
de norra delarna av Sätra, se illustration i avsnittet Tillit, trygghet och starka mötes
platser. Alternativa placeringar av äldreboendet möjliggörs genom en flexibilitet i 
markanvändningskartan, där samlokalisering med övriga offentliga verksamheter är 
fördelaktigt. 

En god bostad är såväl funktionell som estetiskt tilltalande. Genom samarbete  mellan 
staden, byggaktörer och konstnärer i ett tidigt skede i planeringen tillåts konsten 
vara medskapare när stadsdelen växer fram. En början till ett framtida konstprogram 
togs fram för Sätra inför fördjupningens samråd. Ett mer utförligt konstprogram tas 
fram parallellt med den fortsatta planeringen.

En hållbar byggnad börjar med ett energieffektivt byggskede – men giftfria, ekolo
giskt hållbara materialval och nettotillförsel av energi till byggnaden under hela dess 
livslängd är minst lika viktigt. Läs om Sätras ambition av vara en plusenergistadsdel i 
avsnittet Teknisk försörjning.

Sätra planeras för cirka 2 000–2 500 bostäder. Vi ser dock att tendensen är att 
lägenheterna som byggs generellt blir mindre, vilket skulle ge fler bostäder med 
samma bruttototalarea (BTA) i stadsdelen. Ett mycket högre antal bostäder än pla
nerat leder till höga kostnader, eftersom de tekniska systemen då behöver anpassas i 
efterhand. Det finns också risk för negativ påverkan på exempelvis vattenrecipienter. 
Med ett högre antal bostäder finns det också risk för ett oönskat högt slitage på de 
offentliga funktionerna och allmän platsmark, såsom parker, skogen, skolor och yta 
avsedd för förskoleetableringar.

Riktlinjer: Bostäder och gestaltning
• Ett kvalitetsprogram rörande arkitektur med fördjupade studier av områdets 

karaktär och kvaliteter tas fram inför detaljplanering. Detta kvalitetsprogram 
behandlar både allmän platsmark och kvartersmark och det utgör ett stöd såväl  
i framtagandet av detaljplaner som för markanvisningar och bygglov.

• Sätra ska kunna erbjuda hållbara bostäder för alla.
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Kultur – från forntid till framtid
Att Sätra är en god plats att bo på, visar inte minst alla forntida och historiska läm
ningar inom området. De arkeologiska utredningarna som har genomförts visar på 
att människor har bott här ända sen stenåldern. 

I direkt anslutning till planområdet finns flera gravfält som är synliga med blotta ögat 
och som ska sparas för framtiden. I övriga delar av området kommer fyndplatser grä
vas bort där det är nödvändigt, men alla fynd registreras och katalogiseras. Det om
råde som i huvudsak är aktuellt för vidare utgrävningar är de delar i Mellanskogen 
där den nya vägen är tänkt att gå samt där byggnader tillkommer. Se karta nedan. 
För ytan norr om markerat område har slutundersökningar genomförts i samband 
med  tidigare detaljplaneläggning. Fynden var rikliga och förväntningarna är stora på 
att utgrävningar även i denna del ska kunna ge en god inblick i platsens historia. 

Fornlämningskarta. 
Källa: Stiftelsen Kulturmiljövård
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I den kulturmiljöutredning som också har tagits fram har särskilt stor tyngd lagts vid 
tiden mellan forntid och nutid. Det mesta av den befintliga bebyggelsen inom plan
området är tänkt att även fortsättningsvis finnas kvar, som en koppling till historien 
om Sätra. Den nuvarande grusvägen i norra delen av planområdet kommer även den 
finnas kvar i sin ursprungliga sträckning, vilket är extra angeläget då den utgör ett 
viktigt spår i landskapet som en del av den gamla landsvägen. 

Årsringskarta kulturmiljövärden. 
Källa: Stiftelsen Kulturmiljövård
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Enligt äldre kartor har det tidigare funnits en väg mellan torpen Karlsro och Persbo. 
Denna vägsträckning tar idag slut vid det gamla soldattorpet Karlsro. Förslaget till 
gatustruktur tar dock delvis fasta på det som varit och den diagonala rörelsen och 
intentionen att bevara den befintliga skogbeklädda kullen finns med i planförslaget.

Med fördel kan kopplingen till det som varit stärkas i genomförandeskedet, till ex
empel med informationsskyltar i området som berättar om hur det såg ut på platsen 
tidigare, genom att spara viktiga träd såsom det utpekade vårdträdet där Persbo 
tidigare låg etcetera.

Inom stadsdelen finns även planer på att bygga en offentlig lokal som kan ha 
funktionen av ett allaktivitetshus och/eller ett bibliotek. En sådan byggnad kan med 
fördel samnyttjas av skolverksamhet, föreningsliv och allmänhet, vilket kan ge goda 
möjligheter till möten och interaktion människor emellan.

Att ha konsten som medskapare i området redan från början ger oss möjligheten 
att låta konsten interagera med platsen och därigenom skapa ett större värde för 
invånarna. Vi har därför inlett diskussioner och inför fördjupningens samråd togs en 
början till ett konstprogram fram. Detta dokument pekar på platser som skulle kunna 
passa för konstnärlig gestaltning. Ett mer utförligt konstprogram tas fram parallellt 
med den fortsatta planeringen. Konstnärer kan även med fördel medverka i skedet 
mellan planering och genomförande som ett sätt att visa på förändringen och ge en 
försmak av vad som ”komma skall”.

Kultur, mötesplatser, scener och rum för kreativitet, skapande och kulturellt delta
gande lyfts fram i olika styrdokument (som Program för social hållbarhet, Västerås 
översiktsplan 2026 och Västerås program för kultur) som viktiga faktorer för en håll
bar utveckling. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och 
konstnärlig kvalitet ska prägla utvecklingen framåt – förankringen i historien utgör 
en viktig grund som bidrar till en plats identitet. Även för näringsliv, arbetsmarknad, 
turism och stadens attraktionskraft spelar kulturen en viktig roll.

Västerås stad har höga ambitioner för kulturens närvaro i ett hållbart samhälle.  
Under det vidare programarbetet för Sätra ska det preciseras hur dessa ambitioner 
ska förverkligas i den nya stadsdelen. 

Riktlinjer: Kultur – från forntid till framtid 
• Äldre bebyggelse och landskapselement sparas där det är möjligt, som  

identitetsskapande förankring i historien.

• Ett konstprogram tas fram parallellt med fortsatt planering.
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Barnens Sätra
En ny skola, alternativt flera mindre, planeras inom området. Storleken på ytan är 
beräknad utifrån Boverkets riktlinjer om minst 30 kvadratmeter friyta per barn. Ytan 
räcker till stadsdelens beräknade behov av utbildningsplatser vid 2 500 bostäder plus 
ytterligare några platser till barn boende i andra stadsdelar samt på landsbygden. 

Placeringen av skolan/skolorna i centrum ställer krav på byggnadernas utformning. 
Den centrala placeringen gör även att lokaler lättare kan delas med äldreboende, 
allaktivitetshus/kulturhus, föreningar etcetera. Skolbyggnaderna ska kunna utgöra en 
mötesplats även efter skoltid och för fler ändamål. 

Skolan/skolorna är placerade vid den skogskulle som bevaras i mitten av området. 
Kullen är tänkt att kunna användas av barnen, både för lek under rasterna och i 
undervisningen. Det finns även goda möjligheter att nyttja övrig skog inom plan
området i undervisningen.

Inom planområdet pekas fyra huvudsakliga platser ut för etablering av förskola. Tre 
av dessa platser är tillräckligt stora för att rymma förskolor med maximalt 8 avdel
ningar utifrån Boverkets riktlinjer om 40 kvadratmeter friyta/barn. En av de före
slagna ytorna rymmer en förskola med 4 avdelningar enligt riktlinjerna om minsta 
friyta/barn. 

Antalet förskolor med beräknad storlek på friytor är även det beräknat efter in
riktningen att området ska rymma cirka 2 500 bostäder. Om antalet bostäder i ett 
genomförandeskede blir fler än det som planeras för i detta tidiga skede, eller om 
ytterligare funktioner ska samlokaliseras med förskoleverksamheten, är det mycket 
viktigt att antalet förskoleavdelningar med tillhörande behov av friyta justeras i 
motsvarande grad och riktning, så att inte barnens behov och rättigheter åsidosätts 
i planeringen. I byggandet av en helt ny stadsdel finns alla möjligheter att tillgo
dose barnens behov av friyta. Här finns inte de begränsningar som det annars kan 
innebära att bygga nytt inom en redan befintlig struktur. Alla de föreslagna platserna 
för förskola, liksom för skolverksamhet, är dessutom belägna i direkt anslutning till 
grönområde (skog eller park) för att underlätta utflykter, naturpedagogik, idrottsutö
vande med mera.

Utöver storleken på skolgård respektive förskolegårdar är även utformningen och 
variationen av lekmöjligheter i barnens utemiljö viktig. Utemiljön ska främja kreativi
tet, barnens motoriska utveckling och koncentrations och inlärningsförmåga. Barns 
liv omfattar lek och det förutsätter miljöer som ger spelrum för fantasin samt rejäla 
ytor. När barn kan ta ut sina rörelser i leken mår de bra.

Även under den tid som barnen inte tillbringar i skola och förskola ska stadsdelen 
kunna erbjuda goda möjligheter till lek och utgöra en plats som fungerar oavsett 
ålder.
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En större lekplats som kan utgöra en målpunkt för såväl barn på Sätra som barn 
från andra delar av staden/kommunen ska placeras i mitten av stadsdelen i den 
park som utgör Sätras gröna midja. Lekplatsen ska kunna erbjuda lekmöjligheter för 
såväl yngre som äldre barn. Intentionen är att den även kombineras med ytterligare 
aktiviteter som riktar sig till andra målgrupper också exempelvis utegym, boulebana, 
picknickplats. Mindre lekplatser bör även finnas i stadsdelens två delar och lekmöjlig
heter ska också kunna erbjudas på bostadsgårdar etcetera.

Förutom anlagda lekplatser och idrottsytor utgör skogen en otroligt viktig resurs som 
lekmiljö. Här finns möjlighet till såväl kojbyggen som upptäcktsfärder där endast 
fantasin sätter gränsen. 

Även utifrån barnperspektivet kan konsten tillföra positiva effekter i stadsdelen, som 
lekmiljöer och fantasieggande inslag i vardagen. 

Riktlinjer: Barnens Sätra
• Boverkets riktlinjer om friyta/barn ska respekteras vid byggandet av skolor  

och förskolor.

• Barnrättsperspektivet ska genomsyra planeringen; en stadsdel som är bra för  
barn är bra för alla.
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Handel och service
Sätras markanvändning möjliggör verksamhetsetableringar inom vissa delar av 
planområdet. Främst i den södra delen mot väg 66, men även längs delar av 
 kollektivtrafikstråket och Lummiga gatan genom området. Särskilt i anslutning till 
de torgbildningar som finns längs med detta stråk är någon form av kommersiell 
verksamhet möjlig och uppmuntras. Dessa torgbildningar ligger i direkt anslutning till 
offentlig service, såsom skola, förskola, idrottshall, mobilitetscenter eller hållplats för 
kollektivtrafiken, vilket medför att en stor andel av stadsdelens invånare kommer att 
passera där någon gång under dygnet.

Stadsdelens struktur och läge i staden uppmuntrar dock inte till storskalig handel, 
utan riktar sig snarare till dagligvaruhandel och kommersiell service av mindre 
 format, som exempelvis kafé eller restaurangverksamhet, frisörer, bostadsnära 
 service, cykelreparatörer, secondhand och kontor för att utgöra ett komplement till 
det som redan finns i närheten.

Granne med Sätra ligger Erikslund, ett av Sveriges största handelsområden. Det 
 kommer troligtvis vara ett självklart val för boende på Sätra att uträtta många 
ärenden där. För att möjliggöra hållbara transporter planeras det därför för goda 
cykelvägar mellan stadsdelarna. Kollektivtrafiken kommer också att förlängas så att 
det går enkelt och smidigt att ta bussen till Erikslunds handelsområde. Ytterligare 
åtgärder för att underlätta hållbara transportval även vid storhandlingen kan handla 
om exempelvis cykelpooler, med möjlighet att låna lastcykel.

Riktlinjer: Handel och service
• En handelsutredning tas fram som stöd inför detaljplanering och genomförande.

Granne med Sätra ligger Erikslund, ett  
av Sveriges största handelsområden.
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Trafik och kommunikationer
Stadsdelen planeras i första hand utifrån cyklisters och gåendes perspektiv. Här ska 
vara lätt att leva hållbart. För att underlätta goda vanor och ett hållbart resande ska 
gena cykelvägar och snabb kollektivtrafik finnas på plats från början. Även bilen har 
en plats på Sätra och alla bostäder och samhällsfastigheter kommer att vara tillgäng
liga med bil för angöring och lastning.

Utöver goda förhållanden för cyklister och gående inom Sätra är det också viktigt att 
ett gent och snabbt cykelvägnät byggs ut utanför planområdet. Detta för att under
lätta ett hållbart vardagsliv och främja transport via cykel eller kollektivtrafik även vid 
längre resor inom staden.

TRAFIK TILL SÄTRA

Sätra kommer trafikförsörjas med fyra större kopplingar till området, två mot Norr
leden, en mot Hörntorpsvägen och en mot Vallbyleden. Gång och cykelvägar 
kommer finnas i samtliga av dessa kopplingar samt på flertalet andra ställen för 
att koppla ihop mot omkringliggande områden. Kopplingarna mot Vallbyleden och 
Hörntorpsvägen kan riskera att ge upphov till viss genomfartstrafik i området. Dessa 
kopplingar behöver därför begränsas, för att minska risken för oönskad trafik genom 
området. Kopplingen mot Vallbyleden planeras därför för att endast tillåta kollektiv
trafik och gång/cykel.

Enligt den trafikutredning som gjordes inför samrådet genererar utbyggnaden av 
Sätra en ökad trafik i närområdet och då framför allt på Norrleden, Vallbyleden och 
Surahammarsvägen. Därifrån sprids trafiken och effekterna av den klingar snabbt 
av. Även vid en högt räknad utveckling av mängden fordon bedöms trafikmäng
derna vara hanterbara i det befintliga vägnätet. Därmed kräver inte utbyggnaden av 
Sätra en ökad kapacitet i det överordnade vägnätet. I planen tas dock höjd för att 
eventuell framtida bebyggelseutveckling kan medföra behov av ökad kapacitet på 
framför allt Norrleden. Detta benämns på markanvändningskartan som Markreservat 
framtida utbyggnad av Norrleden.

Inför utställningsversionen av planen har den framtagna trafikutredningen upp
daterats (ny version daterad 28 mars 2019). Dessutom har en tilläggsutredning tagits 
fram (daterad 4 juli 2019). I den har trafiksiffrorna räknats upp till år 2040 för att 
se hur tillkomsten av Sätra kommer att påverka flödena på omkringliggande vägar. I 
tilläggsutredningen är Kofotsgatan och Västerleden medräknade då de beräknas vara 
byggda då. De förväntas ha en avlastande effekt på väg 66 och på vissa delar av E18 
men medför troligtvis istället ett något ökat flöde på Norrleden.

Tilläggsutredningen har dessutom tittat på lämpliga korsningslösningar i utfarterna 
mot Norrleden från Sätra. Förslaget landar i att en lösning med cirkulationsplatser 
i korsningspunkterna är det bästa alternativet, även med de uppskrivna siffrorna. 
För att klara de trafikmängder som kan komma att uppstå enligt prognoserna krävs 
dubbla körfält i cirkulationerna. Då är ytterligare ökningar av trafikmängderna med 
20–50 procent utöver 2040 års prognos möjliga utan överbelastning. Planförslaget 
möjliggör även byggandet av en cirkulation i korsningen Norrleden/Vallbyleden för 
att underlätta av och påfart.
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I de inre delarna av stadsdelen ska det i huvudsak vara bilfritt. I planen 
föreslås ett huvudstråk för biltrafik genom området. Detta stråk föreslås till 
största del ligga i utkanten av bebyggelsen för att minska konflikt mellan 
 trafikslagen och även minska påverkan från buller på bostadsbebyggelsen. 

Genom mitten av området planeras ett stråk där i huvudsak kollektivtrafiken 
kommer gå. Utöver detta tillkommer några lokalgator/gator på cykeltrafikens 
villkor samt ett flertal mindre gårdsgator/kvartersgator mellan kvarteren där 
bilar endast får åka på de gåendes villkor. 

Angöring till området.  
Karta: Tovatt Architects & Planners AB  

och Mandaworks AB.   

HUVUDGATOR

LOKALGATOR TYP 2
LOKALGATOR TYP 3

LUMMIGA GATAN

LOKALGATOR TYP 1

CYKELFARTSGATOR  
(INGA BILKOPPLINGAR)
MOBILITETSCENTER

Ny gata för buss

Entré mot  
Vallbyleden

Angöring mot  
Norrleden

Angöring mot  
Norrleden

Entré mot  
Hagaberg

Entré mot Eriksborg
Entré mot Erikslund

I planen föreslås ett huvudstråk för biltrafik genom området. Detta stråk föreslås till 
största del ligga i utkanten av bebyggelsen för att minska konflikt mellan trafikslagen 
och även minska påverkan från buller på bostadsbebyggelsen. 

Genom mitten av området planeras ett stråk där i huvudsak kollektivtrafiken kommer 
gå. Utöver detta tillkommer några lokalgator/gator på cykeltrafikens villkor samt ett 
flertal mindre gårdsgator/kvartersgator mellan kvarteren där bilar endast får åka på 
de gåendes villkor. 

Angöring till området. 
Karta: Tovatt Architects & Planners AB  

och Mandaworks AB
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GÅNG OCH CYKEL

Inom planområdet kommer det finnas ett flertal gång och cykelbanor som knyts 
ihop med omkringliggande områden. På vissa sträckor är det separata gång och 
cykelbanor men på de mindre gatorna är cyklandet tänkt att ske i blandtrafik. 

Utanför planområdet finns flertalet gång och cykelvägar som kommer kopplas ihop 
med det planerade cykelvägnätet inom Sätra. Längs Norrleden och Österleden finns 
gång och cykelbana som idag avslutas vid korsningen Norrleden/Vallbyleden. För 
smidigare transport i östvästlig riktning planeras en fortsättning av cykelbanan 
längs med resten av Norrledens sträckning. Den nya gång och cykelbanan kopplas 
 samman med den befintliga cykelbanan vid Vallbyleden samt gång och cykel nätet 
vid Erikslund. Det finns en gång och cykeltunnel vid Hörntorpsvägen som kan an
vändas för att korsa väg 66. 

I bilden nedan visas de befintliga gång och cykelbanorna med tunna röda linjer. 
De som är planerade visas med fetare röda streck. Gång och cykelkopplingar från 
Sätra till omkringliggande områden visas med blå pilar. Längs Norrleden blir det fler 
kopplingar till den längsgående gång och cykelvägen, kartan visar endast de större 
där även biltrafiken kommer in i området. De gröna streckade linjerna visar saknade 
länkar som kan behövas för att få till ett bra gång och cykelvägnät till Sätra. Dessa 
ingår inte direkt i fördjupningen av översiktsplanen men bristerna har uppmärksam
mats i samband med detta arbete. 

Befintliga, planerade och saknade länkar för gående och cyklister utanför planområdet.
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Möjlig sträckning för ett snabbcykelstråk längs med Vallbyleden in mot centrum 
utreds nu och byggandet av ett sådant har hög prioritet. Detta skulle inte bara gynna 
Sätra utan även omkringliggande stadsdelar som Vallby, Brottberga och Hagaberg 
och kommande bebyggelse, till exempel Södra Källtorp.

Skogen mot Hagaberg och Eriksborg har ett högt naturvärde och är ganska kupe
rad. Detta gör att det inte är möjligt att få till fler cykelvägar mellan Sätra och de 
angränsande stadsdelarna utöver de två inritade, i förlängningen av den befintliga 
grusvägen och vid Engelska skolan. Det finns gångstigar genom skogen som kan 
användas som passage, men de är dock inte lämpliga att cykla på. Exakt sträckning 
för den planerade cykelbanan mellan Sätra och Hagaberg utreds vidare, med hänsyn 
till fornlämningar och befintliga bostäder.

KOLLEKTIVTRAFIK

Genom Sätra planeras ett stråk där kollektivtrafiken kommer gå. Huvudgatan som 
ska kollektivtrafikförsörjas kommer in från Vallbyleden, går igenom centrala delen av 
Sätra och kommer ut i den södra korsningspunkten på Norrleden. Detta för att säkra 
möjlig förlängning av busslinje 4 och säkra upptagningsområden, om det i framtiden 
kommer byggas norr om Norrleden. För att möjliggöra ett samnyttjande av en fram
tida kollektivtrafiknod, om ny busslinje i framtiden trafikerar längs Norrleden, samt 
för att kunna knyta samman Sätra–Erikslund med kollektivtrafik. 

Den första delen av huvudgatan genom Mellanskogen utgörs av enbart gång/ 
cykelväg och busskörfält. Detta stämmer väl överens med den prioritering av trafik
slag som har gjorts i Trafikplan 2026 som antogs 2014. 

Bussgatans sträckning genom Mellanskogen har förändrats sen samrådsversionen 
och har nu dragits något längre söderut, vilket möjliggör en rakare linjedragning. 
Läs mer om detta i utredningen i bilaga 16: Alternativa bussförbindelser daterad 18 
augusti 2019.

Inom planområdet planeras 2 hållplatser för kollektivtrafiken. Dessa förläggs i direkt 
eller nära anslutning till mobilitetscentren för att underlätta såväl byten av transport
slag i Sätra som ett hållbart val för de boende.

Vägsträckan från huvudgatan som leder mot Hörntorpsvägen (Lummiga gatan) bör 
utformas för att kunna möjliggöra framkomlighet för buss i framtiden, även om  
kollektivtrafiken i nuläget inte är tänkt att gå den sträckan. Den södra delen av Sätra 
är tänkt att kollektivtrafikförsörjas via linje 3, med närmaste hållplats Eriksborg på 
Hörntorpsgatan.
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Föreslagen sträckning för kollektiv- 
trafiken genom området. Karta:  
Tovatt Architects & Planners AB  
och Mandaworks AB.För att underlätta invånarens val att leva hållbart i Sätra är det viktigt att 

redan från början bygga ut infrastrukturen så att kollektivtrafiken kan börja 
trafikera tidigt i utbyggnadsskedet av området. Gällande trafikutbudet är ett 
långt trafikdygn och hög turtäthet viktigt för att underlätta för invånarna att 
välja ett hållbart transportslag. Hur Sätra ska kollektivtrafikförsörjas om en 
förlängning av busslinje 4 är otillräcklig måste utredas vidare utifrån påverkan 
på upptagningsområden och trafikekonomi som kan ge effekter på stadslinje
nätet som helhet.

GATA FÖR BUSS
GATA MÖJLIG FÖR BUSS
HÅLLPLATS

250 METER TILL HÅLLPLATS

För att underlätta invånarens val att leva hållbart i Sätra är det viktigt att redan från 
början bygga ut infrastrukturen så att kollektivtrafiken kan börja trafikera tidigt i 
utbyggnadsskedet av området. Gällande trafikutbudet är ett långt trafikdygn och hög 
turtäthet viktigt för att underlätta för invånarna att välja ett hållbart transportslag. 
Hur Sätra ska kollektivtrafikförsörjas om en förlängning av busslinje 4 är otillräcklig 
måste utredas vidare utifrån påverkan på upptagningsområden och trafikekonomi 
som kan ge effekter på stadslinjenätet som helhet.

Föreslagen sträckning för kollektiv
trafiken genom området. Karta:  
Tovatt Architects & Planners AB  
och Mandaworks AB
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MULTIFUNKTIONELLA MOBILITETSCENTER

Parkering möjliggörs i de tre gemensamma parkeringsanläggningarna som placeras 
i anslutning till stadsdelens entréer. I viss omfattning kan även parkering lösas inom 
kvartersmark alternativt i mindre gemensamma anläggningar eller liknande.. 

De gemensamma parkeringshusen ska så långt som det är möjligt utformas för en 
flexibel användning och ha en multifunktionell uppgift som mobilitetscenter där fler 
funktioner utöver parkering ryms. Exempel på sådana funktioner kan vara plats för 
bilpool, cykelpool för lastcyklar, cykeluthyrning, cykelreparation, samlingsplats,  
föreningslokaler, lokal för dagligvaruhandel, återvinning, återanvändning och upp
samlingsplats för sopsug i området. Byggnadernas tak skulle även kunna användas 
för energiutvinning, dagvattenhantering eller varför inte som aktivitetsyta med plats 
för exempelvis basketplan, utegym, skatepark etcetera. 

Mobilitetscentren kan medföra betydande möjligheter ur klimat, miljö och avfalls
perspektiv, speciellt beträffande kommunikation, transporter och återanvändning. 
Genom att exempelvis inrymma funktionen återvinningscentral kan vi ta tillvara på 
avfall som en resurs. För att underlätta delande kan mobilitetscentret även med  
fördel, i anslutning till en sådan funktion, inrymma exempelvis ett ”miniåterbruk” 
med secondhand, kreativ verkstad, ”verktygsbibliotek” etcetera.

Mobilitetscentren föreslås byggas i anslutning till såväl infarter till stadsdelen som 
till hållplatser för kollektivtrafiken. Detta skulle förenkla för Sätras invånare att välja 
miljövänliga resealternativ och det kan även stärka mobilitetscentren som viktiga 
noder i stadsdelen. Som sådana utgör de starka mötesplatser som kan nyttjas för 
såväl föreningsaktiviteter som plats för kommersiell service till exempel en mindre 
matvarubutik. I den vidare funktionen utgör mobilitetscentren viktiga platser och en 
stor möjlighet för att göra Sätra till en såväl ekologiskt som socialt hållbar stadsdel. 
Mobilitetscentret i anslutning till odlingsområdet kan med fördel, utöver parkering, 
även inrymma någon form av verksamhet kopplat till odling och mat. Allt är möjligt!
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NORRLEDEN

Tilläggsutredningen Trafiknivåer kring Sätra 2040, daterad 4 juli 2019, har utrett 
lämpliga korsningslösningar i utfarterna mot Norrleden från Sätra. Förslaget landar i 
att en lösning med cirkulationsplatser i korsningspunkterna är det bästa alternativet. 

För att klara de trafikmängder som kan komma att uppstå enligt prognoserna krävs 
dubbla körfält i cirkulationerna. Då är ytterligare ökningar av trafikmängderna med 
20–50 procent möjliga utan överbelastning. 

Planförslaget tar höjd för att eventuell framtida bebyggelseutveckling kan medföra 
behov av ökad kapacitet på Norrleden. Markreservatet längs Norrleden bör därför 
finnas kvar för säkerhets skull, ifall förutsättningarna skulle förändras.

Riktlinjer: Trafik och kommunikationer
• Parkering möjliggörs i tre gemensamma parkeringsanläggningar i anslutning till 

stadsdelens entréer. I viss omfattning kan även parkering lösas inom kvartersmark 
alternativt i mindre gemensamma anläggningar eller liknande.

• Gång och cykeltrafiken ska prioriteras.

• Det ska vara enkelt att gå och cykla inom Sätra samt att ta sig till  
omgivande områden, till city och till Erikslund.

• Stadsdelen ska ha en god kollektivtrafikförsörjning.

• Det ska vara enkelt att parkera sin cykel vid skolor, förskolor, busshållplatser, 
bostäder och verksamheter.

• Bussen ska finnas på plats från dag 1.

• Trafiksystemet ska vara tillgängligt för alla.
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Klimatanpassning, hälsa och säkerhet, störningar och risker

KLIMATANPASSNING 

Utöver alla åtgärder vi kan ta till för att minska vår påverkan på klimatet  kommer vi 
även behöva anpassa oss och vårt samhälle till att klara de klimatförändringar som 
vi redan märker av i dag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. Klimatföränd
ringarna berör alla delar av vårt dagliga liv. Hur svåra framtida konsekvenser kommer 
att bli, beror såväl på vårt och resten av världens arbete med att minska utsläppen 
av växthusgaser, som på hur väl vi anpassar den fysiska miljön och resten av sam
hället till att klara exempelvis ökade nederbördsmängder, perioder av torka och höga 
temperaturer.

Viktiga delar i klimatanpassningen av den fysiska miljön på Sätra handlar om dag
vattenhantering. Områdets topografi och geologi medför att vissa delar av området 
riskerar att svämma över vid stora vattenflöden och dessa lämpar sig därmed inte 
för byggnation i stor skala. Dessa delar ska till stor del användas för andra ändamål 
såsom park, odling med mera. Dagvattenhanteringen inom området ska utformas så 
att det finns plats för vattnet att ta vägen någonstans även vid höga flöden. Sockel
höjder på byggnader ska anpassas för att klara detta. Av samma orsak är källare inte 
att rekommendera inom området.

Höga temperaturer är en annan aspekt som är viktig att beakta inför framtiden. Ned
anstående bild visar högsta uppmätta yttemperatur klockan 11 i Västerås under åren 
2011–2016. Skillnaden i temperatur mellan stadens varmaste delar och de svalaste 
är hela 16 grader. De varmaste ytorna (rosa på bilden) kännetecknas alla av hård
gjorda ytor och brist på vegetation. Ihållande värmeböljor går att koppla direkt till 
förhöjd dödlighet hos äldre och innebär stora problem för framför allt vård, omsorg 
och andra offentliga funktioner såsom förskoleverksamhet och skola. 

Varma platser i Västerås.  
Källa: Lantmäteriet
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För att motverka effekten av höga temperaturtoppar är det viktigt med god till
gång till vegetation, som gärna får skugga fasaderna under de varmaste delarna av 
dygnet. Det behövs även andra typer av avskärmning från direkt solinstrålning under 
sommaren. Andelen hårdgjorda ytor ska i möjligaste mån begränsas, vilket också ger 
en positiv effekt för infiltration av dagvatten. Vegetationstäckta tak och fjärr kylning 
av de viktigaste byggnaderna är exempel på andra lösningar, men det är också 
viktigt med större grönområden där det är möjligt att söka svalka under de varmaste 
timmarna. 

RISK OCH SÅRBARHET

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är ansvarig myndighet i hän
delse av kris, men det är också viktigt att såväl kommun som invånare är förberedda 
inför en krishändelse. Det kan exempelvis vara större strömavbrott av mer långvarigt 
slag, vattenavbrott eller översvämningar i samband med mycket extrema väder
händelser. Vid mer långvariga händelser ansvarar Västerås stad för att så kallade 
trygghetspunkter sätts upp i skolorna i kommunen, dit invånarna kan ta sig för att få 
värme, mat och vatten. Någon av de planerade skolorna, alternativt annan offentlig 
verksamhet på Sätra skulle i så fall kunna vara lämplig att utgöra en sådan trygg
hetspunkt.

Skyddsrum är till för att ge invånarna ett fysiskt skydd i händelse av krig. Det är MSB 
som har det övergripande ansvaret för dessa. I Västerås finns ett stort befolknings
skyddsrum i Mariaberget med plats för 3 500 personer som kommunen ansvarar för. 
Utöver det finns ytterligare cirka 134 000 skyddsrumsplatser spridda i vanlig bebyg
gelse i staden. Alltså fler platser än invånare i tätorten Västerås. Det är de enskilda 
fastighetsägarna som ansvarar för att dessa platser underhålls. I dagsläget finns inga 
beslut om att nya skyddsrum ska byggas.

FARLIGT GODS 

Norrleden och väg 66 är primära transportvägar för farligt gods, vilket betyder att de 
är avsedda för genomfartstrafik. Norrleden har en trafikmängd på 12 000 fordon/
dygn utifrån mätning gjord i september 2017. Väg 66 har en trafikmängd på 13 500 
fordon/dygn utifrån en mätning gjord 2014. På både Norrleden och väg 66 går flera 
transporter av farligt gods varje dygn.

Enligt rekommendationer från Mälardalens Brand och Räddningsförbund och ut
redningen Farligt gods på väg, upprättad 13 mars 2009 och reviderad 26 november 
2009, är det rekommenderade byggnadsfria avståndet mellan Norrleden samt väg 
66 och planerad bebyggelse minst 40 meter. Det uttrycks i rapporten som minsta 
byggnadsfria avstånd. Inom 40–100 meter från väg ska skyddsutredning tas fram 
och eventuella skyddsåtgärder, såsom entréer samt friskluftsintag på motsatt sida 
från väg, kan vara aktuellt vid byggnation.

Det rekommenderade fria avståndet respekteras i planförslaget och ingen byggna
tion är föreslagen närmare Norrleden eller väg 66 än 40 meter. I det norra hörnet av 
planområdet, hörnet Vallbyleden/Norrleden finns det en gällande detaljplan endast 
10 meter från vägkant. Detaljplanen föreskriver dock att bostadshus inte får placeras 
närmare Norrleden och Vallbyleden än 50 meter.

Inför framtagandet av detaljplaner för området kommer en risk och sårbarhetsanalys 
tas fram.
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BULLER

Utöver risker kopplat till eventuella olyckor på vägen är ett ordentligt avstånd från 
trafiken även rekommenderat ur bullersynpunkt.

I de södra delarna av Sätra fungerar kvarteren med handel och kontorsverksam
het delvis som ett skydd för bostadsbebyggelsen innanför. Längs med Norrleden är 
planen istället att använda de massor som blir över vid byggnation för landskaps
modellering och bullerskydd.

Inför utställningsskedet har en bullerutredning för planområdet tagits fram. Ut
redningen prövar hur omgivningsbuller kan hanteras på bästa sätt, utifrån den 
föreslagna utformningen av området. Merparten av planområdet beräknas klara 
de angivna riktvärdena utan att några särskilda bullerskyddsåtgärder behövs. Ett 
antal bostadshus ut mot Norrleden, väg 66, Vallbyleden och huvudgatan genom 
området samt en av förskolorna beräknas få värden som ligger strax över de tillåtna 
riktvärdena. Här är det möjligt att klara gränsen genom bestämmelser i detaljplan, 
som exempelvis genomgående planlösning, inglasade balkonger, ljudabsorbenter 
i balkongtak etcetera. För att möjliggöra mer flexibla detaljplaner är det dock mer 
lämpligt att förbättra bullersituationen genom att bygga en vall eller ett plank eller 
en kombination av dessa längs med vägen där behov finns.

Riktlinjer: Klimatanpassning,   
hälsa och säkerhet, störningar och risker
• I den fortsatta processen ska en kartläggning av ekosystemtjänster tas fram. Syftet 

är att säkerställa möjligheten till fortsatta klimatanpassningsåtgärder i samband 
med fortsatt planering och genomförande.

• Framtida planerings och genomförandeskeden ska möjliggöra en god tillgång till 
träd, buskar och annan växtlighet, dels för skuggning av byggnader och allmän 
platsmark och infiltration av dagvatten, dels för dess luftförbättrande egenskaper.

• Inför fortsatt planering ska riskutredningar tas fram.

• Bullerskydd i form av vall och eller plank bör anordnas längs med Norrleden  
där så är möjligt.
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Geologi
En geoteknisk undersökning av planområdet har utförts redan i detta skede, för att 
om möjligt kunna ta med även markförutsättningar i planeringen av stadsdelen. 
Ambitionen är därmed att redan tidigt kunna beräkna massbalanser och även till viss 
del undvika att bygga på mindre lämplig mark och istället spara sådan för ytor för 
rekreation, dagvattenhantering med mera.

Geologin inom planområdet består huvudsakligen av stora flacka lerfält längs med 
den nordvästra delen av området, vilket bryts av branta skogklädda moränkullar i 
sydöst. De geologiska förhållandena ger dålig möjlighet till infiltration och gör att 
vatten lätt samlas i lågpunkter. Där marken har som sämst stabilitet planeras istället 
anläggandet av vattenparken. 

Moränkullarna utgör naturliga vattendelare inom området.

Riktlinjer: Geologi
• Fördjupade geotekniska utredningar kommer behövas i samband med fortsatt 

planering och projektering av området. Det gäller särskilt vid eventuell byggnation 
eller anläggning inom de områden som i undersökningen betecknas som mycket 
dåliga eller dåliga.

• Inför genomförande ska även en riskanalys genomföras. Analysen ska beakta 
risk för omgivningspåverkan av vibrationer och buller i byggskedet, samt risk för 
påverkan på grundvatten, så att åtgärder kan vidtas för att förhindra detta.



64          FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR SÄTRA

Teknisk försörjning
Nödvändig teknisk infrastruktur som el, fiber, fjärrvärme, vatten och avlopp kommer 
att byggas ut till området. Exakt hur försörjningen ska ske och hur den tekniska infra
strukturen ska dimensioneras studeras vidare i samband med detaljplanering och för
projektering. För att möjliggöra en korrekt dimensionering av de tekniska systemen 
är det viktigt med en tydlig exploateringsgrad. Stora förändringar i efterhand kan 
komma att innebära svårigheter som tar tid att lösa och medför förhöjda kostnader.

DAGVATTENHANTERING

I och med exploateringen av Sätra kommer stora delar som idag utgörs av jord
bruksmark och skogsmark omvandlas till tätbebyggt område. Det medför att andelen 
hårdgjord mark kommer öka avsevärt inom planområdet och därmed föra med sig en 
försämrad infiltration av dagvatten jämfört med idag. 

Det finns fyra avrinningsområden inom planområdet, där avrinningsområde 1 består 
av den norra åkermarken. Vattnet från detta område rinner först norrut innan det 
viker av västerut och ut i Asköbäcken. Detta vattendrag rinner senare ut i Asköviken, 
som är ett Natura 2000område. Avrinningsområde 2 och 3 rinner via Kapellbäcken 
och delvis kulverterade diken ut i Västerås hamnområde. Avrinningsområde 4 rinner 
norrut till Svartån. Alla de vattendrag som tar emot dagvattnet från området har 
problem med övergödning och syrefattiga förhållanden och i Västerås hamnområde 
finns det också problem med miljögifter.

Diket i de norra delarna omfattas även av ett markavvattningsföretag.

Ett av målen i Västerås stads dagvattenpolicy är att inte öka det totala flödet från 
ett område efter nyexploatering och vattendragen får inte påverkas  negativt. Detta 
kommer inom Sätra medföra att omfattande dagvattenlösningar krävs för infiltration, 
rening och fördröjning av vattnet inom området.

Planförslaget omfattar flera olika lösningar för hur vi kan ta hand om dagvattnet, 
så att det blir en resurs i stadsdelen som också bidrar till områdets gestaltning 
och rekreativa värden. Vattenparken i den norra delen och den efterföljande gröna 
översilningsytan är det viktigaste och ”största” förslaget. Det är en vidareutveckling 
av det idag befintliga dagvattendiket. Utöver vattenparken i centralt läge föreslår vi 
även flertalet olika lösningar, såsom regnträdgårdar, översilningsytor, gröna tak och 
översilningsytor för fördröjning innan vattnet släpps ut i vattendragen.

En komplettering av den framtagna dagvattenutredningen gjordes inför samrådet. 
Där redogörs mer i detalj vilka åtgärder som krävs för att möjliggöra såväl fördröj
ning som rening av dagvattnet. Kompletteringen fokuserar främst på åtgärder på 
allmän platsmark, i vattenparken och dagvatten dammen/översilningsytan, men där 
beskrivs även vilka åtgärder som krävs på kvartersmark för att klara kraven.

Kompletteringen av dagvattenutredningen visar också att det finns goda möjligheter 
att få till en rekreativ och trevlig miljö som även uppfyller kraven på fördröjning och 
rening under förutsättning att den görs tillräckligt stor.
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Dagvattenlösningar inom stadsdelen. 
Karta: Tovatt Architects & Planners AB  
och Mandaworks AB.I den del av planområdet där vattenparken och dagvattendammen planeras 

består marken främst av lera, vilket medför att jordens infiltrationsförmåga 
är begränsad. Majoriteten dagvatten som rinner till vattenparken upp
skattas därför inte infiltrera ned i marken, utan uppehållas i vattenparken 
innan bräddning till utloppet sker. Detta innebär också att rening av lösta 
 föroreningar inte sker i vattenparken. Reningen sker främst av partikelbundna 
föroreningar, genom sedimentering, det vill säga ytterligare rening krävs för 
att möta reningskraven. Detta kan förslagsvis åstadkommas genom upphöjda 
och nedsänkta växtbäddar. Det är viktigt att reningseffekten och exploate
ringens påverkan på vattendragen utreds djupare i detaljplaneskedet.

LOKAL UPPSAMLING

ÖVERSVÄMNINGSOMRÅDEN 100-ÅRSREGN

AVRINNING

Dagvattendamm och 
översvämningsområde

Vattenpark

Lummiga gatan

Dagvattendamm

I den del av planområdet där vattenparken och dagvattendammen planeras består 
marken främst av lera, vilket medför att jordens infiltrationsförmåga är begränsad. 
Majoriteten dagvatten som rinner till vattenparken uppskattas därför inte infiltrera 
ned i marken, utan uppehållas i vattenparken innan bräddning till utloppet sker. 
 Detta innebär också att rening av lösta föroreningar inte sker i vattenparken. Rening
en sker främst av partikelbundna föroreningar, genom sedimentering, det vill säga 
ytterligare rening krävs för att möta reningskraven. Detta kan förslagsvis åstadkom
mas genom upphöjda och nedsänkta växtbäddar. Det är viktigt att reningseffekten 
och exploateringens påverkan på vattendragen utreds djupare i detaljplaneskedet.

Dagvattenlösningar inom stadsdelen. 
Karta: Tovatt Architects & Planners AB  
och Mandaworks AB
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VATTEN OCH AVLOPP

Västerås stads VApolicy säger att där det är ekonomiskt, tekniskt och miljömässigt 
rimligt ska avloppsfrågan lösas genom lokala kretsloppslösningar. Fokus ska alltså 
vara att, där det är möjligt, skapa tekniska lösningar som möjliggör att närings
ämnena kan återanvändas. 

Mälarenergi har under hösten 2018 tagit fram en utredning för Sätra som jämför 
traditionell VAutbyggnad (där området ansluts till Kungsängens reningsverk) med en 
lokal kretsloppslösning (liknande den som finns i  Munga). Utredningen har tittat på 
kostnader för drift och investering för respektive lösning samt miljöaspekter som till 
exempel återföring av näringsämnen, påverkan på vattendrag och energianvändning. 
Resultatet av utredningen visar att den konventionella avloppslösningen är mest 
fördelaktig i det här fallet. Beslutet grundar sig på följande argument:

• Det är cirka fyra gånger dyrare med en kretsloppsbaserad lösning.

• Det utreds för tillfället om avloppsslam får spridas på åkermark (regerings
uppdrag) vilket medför en osäkerhet kring hanteringen.

• Det krävs mer mark i anspråk att omhänderta avlopp lokalt.

• Befintlig infrastruktur finns i närheten för VAledningar och närhet till reningsverk.

SVERIGES FÖRSTA PLUSENERGISTADSDEL

Det ska vara enkelt att leva hållbart i området. Det förutsätter genomtänkta lös
ningar för gång och cykeltrafik, elladdningsplatser, etablering av bilpooler etcetera. 
Det förutsätter också effektiva byggnader med material som har låg klimatpåverkan 
och som kan producera energi (till exempel genom integrerade solceller i tak och 
fasader). Låg energianvändning ger både direkt och indirekt en lägre belastning på 
miljön. 

Hållbart byggande ska också vara ekonomiskt attraktivt för slutanvändaren. Den 
fortsatta processen ska underlätta för byggandet av energisnåla byggnader. Bygg
processen ger stor klimatpåverkan men den kan halveras genom medvetna meto
der och materialval. På så sätt blir mer energiresurser över för andra sektorer och 
 Sveriges vision om en fossilfri framtid blir möjlig. 

Ett plusenergihus är en byggnad som tillför mer energi än vad det använder. Med 
Sätra är visionen att skapa Sveriges första plusenergistadsdel, alltså en stadsdel med 
byggnader som tillför mer energi än vad de använder.

En energieffektiv byggnad använder inte enbart få kilowatttimmar per kvadratmeter 
och år, utan är även en byggnad där energianvändningen begränsas under de kalla 
och mörka perioderna under året. Grunden för plusenergi är en byggnad som har 
mycket lågt dimensionerade värmeförluster genom ett bra klimatskal (väggar, golv, 
tak och fönster) med effektiv värmeåtervinning.

Utgångspunkten är en kombination av lågtempererad fjärrvärme, energieffektiv 
byggnad och fastighetsnära tillförsel av förnybar energi, till exempel från solceller 
och solfångare. Detta är idag den mest optimala lösningen.  
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Kanske bjuder framtiden på ännu bättre lösningar och en låsning till dessa system 
förordas inte. Lågtempererad fjärrvärme anpassat för området kommer att finnas att 
tillgå som tillförselsystem. Ambitionen är även att  förespråka låg resursanvändning 
under byggprocessen. 

I markanvisningsskede kan målbeskrivningen om en plusenergi stadsdel följas upp i 
form av avtal om byggaktörens egen valda ambition och genomförande beskrivning 
och med gemensamma kontroll och uppföljningsrutiner.

För att ge stöd till exempelvis byggaktörer i samband med inbjudan till markanvis
ning ska en mer utförlig beskrivning arbetas fram för hur plusenergi ska beräknas. 

AVFALLSHANTERING 

I Västerås är det VafabMiljö som ansvarar för avfallshanteringen. All hantering av 
avfall syftar till att regionen ska komma högre upp i den så kallade avfallstrappan. 
Det innebär att förebyggande åtgärder behövs för att avfall inte ska uppstå och för 
att stimulera till återanvändning och återvinning på ett miljöriktigt sätt. 

Avfallstrappan fungerar som styrmedel för VafabMiljö, men också som en modell för 
varje privatperson som vill agera hållbart. För vår del är den ett riktmärke, där vi hela 
tiden strävar efter att förflytta material och behandlingsmetoder mot de högre stegen 
i trappan. Ju högre upp desto bättre för miljön, där det yttersta målet är att minska 
de uppkomna avfallsmängderna. 

VafabMiljö vill införa insamlingsmetoder som underlättar för kommuninvånarna att 
leva upp till devisen ”Det ska vara lätt att göra rätt”. Därför måste tillgängligheten 
för avfallslämnare fungera på ett tillfredsställande sätt. Avfallshantering förutsätts 
ske bostadsnära, med möjlighet till utsortering av restavfall och matavfall, samtliga 
förpackningsmaterial, glas och tidningar. Härutöver måste avfallshanteringen plane
ras så att framkomlighet för hämtningsfordon och hämtningspersonal säkerställs.

Den 1 januari 2019 trädde den nya förpackningsförordningen i kraft. I korthet går 
regeringens beslut ut på att:

• förtydliga att producenterna ska ta det fulla ekonomiska ansvaret för insamlingen 
av förpackningar och returpapper genom tillståndspliktiga insamlingssystem, och 
att insamlingen ska ske bostads eller kvartersnära. För att aktörerna ska få tid att 
anpassa sig så kommer servicen på insamlingen att höjas stegvis mellan 2021 och 
2025.

• kommunerna ska erbjuda separat insamling av matavfall från hushållen senast 
år 2021. Regeringen har även beslutat att förlänga etappmålet om 50 procents 
separat återvinning av matavfall från 2018 till 2020.

Det finns flera olika sätt att samla in avfall på. Vanligast är insamling i mer eller 
mindre hushållsnära kärl, ovan eller under mark. Ett annat alternativ är sopsug med 
rörtransport till sopterminal där avfallet hämtas.
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Ett annat exempel som förekommer för matavfallshantering är att mala ner matav
fallet som uppstår, i en avfallskvarn direkt i diskbänkens avlopp. Matavfallet leds 
sedan i en separat stam till sluten tank med eller utan fettavskiljare. Det ska alltså 
inte gå ut i det övriga avloppsnätet. Detta system är synnerligen gynnsamt i de fall 
rötning av matavfallet sker för att tillverka biogas. Rötningsprocessen blir mycket 
effektiv och rötresten blir till biogödsel. Små förändringar, som till exempel effekti
visering av förbehandlingen av matavfall i papperspåse, kan dock ändra det för
hållandet till fördel för systemet med papperspåse. Eventuellt kan även kökskvarnen 
behöva kompletteras med insamling i påse, för det matavfall som kökskvarnen inte 
kan hantera.

Valet av insamlingssystem beror till stor del på vilken typ av bostadsområde som 
planeras, hur många bostäder och tätheten i bebyggelsen, om cykel, gång och  
kollektivtrafik ska prioriteras framför personbilsbilstrafik etcetera, men även på  
faktorer som ansvarsfördelning och kostnader i initialt skede kontra förvaltnings
skede. Utredning pågår angående vilket eller vilka system som ska tillämpas på Sätra.
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Genomförande
Efter att fördjupningen av översiktsplanen har antagits kommer den att vara väg
ledande vid detaljplanering och lovgivning inom planområdet.

Utgångspunkter för föreslagen utveckling
Markägoförhållanden är en viktig parameter även i genomförandeskedet eftersom 
kommunen inte är ensam markägare inom planområdet. För att vi ska kunna genom
föra planens intentioner fullt ut är det viktigt att även i fortsättningen ha en god 
dialog med markägare, såväl inom Sätra som med markägare i områden angräns
ande mot Sätra.

För att Sätra ska kunna bli den hållbara stadsdel som vi strävar efter, kommer det 
att krävas stora investeringar, framför allt i ett tidigt skede. Kollektivtrafikgata och 
cykelvägar bör finnas på plats redan från början, liksom skola och förskola. Det är 
också viktigt att stora satsningar på den offentliga miljön görs i ett så tidigt skede 
som möjligt, för att stadsdelen ska upplevas som en god plats att bo på, även om 
den under många år kommer utgöras delvis av byggarbetsplatser. Dessa stora initiala 
investeringar kommer att medföra en relativt ”framtung” budget, men vi beräknar 
att kostnaderna ändå kommer att kunna räknas hem i slutet av projektet. För att 
målet om hållbar stadsbyggnad ska kunna uppnås, är det viktigt att även föreslagna 
åtgärder utanför planområdet kommer till stånd. 

En målsättning är att Sätra ska kunna utgöra en mötesplats redan innan de första 
invånarna flyttar in, genom att skapa tillfälliga event och etableringar och hitta på 
användningsområden i ”mellantiden”. Arbetet genom planering och markanvis
ning, liksom byggskede, ska därför uppmuntra till temporär användning av platsen. 
Byggandet av en ny stadsdel är ett ypperligt tillfälle för exempelvis evenemang och 
tillfälliga konstinstallationer som gör Sätra till en naturlig del av staden, redan innan 
färdigställandet som kommer ta ett flertal år.

Etapputbyggnad och flexibilitet
Med tanke på områdets storlek kommer utbyggnaden av Sätra ske etappvis under en 
lång tid framöver. Det är viktigt att den genomgående kollektivtrafikgatan finns på 
plats redan vid byggstart av etapp 1. Till att börja med för byggtrafik och sedan för 
att redan från början möjliggöra hållbara transporter och valet att ta buss istället för 
bil. Lika viktigt är att cykelvägnätet byggs ut i ett tidigt skede och kopplas samman 
med gena dragningar, även utanför planområdet mot centrum. Det underlättar för 
nya boende i stadsdelen och gynnar även boende i övriga intilliggande stadsdelar.

Detaljplaner upprättas för lämpliga delområden. Den 21 mars 2019 togs beslut om 
att ta fram en ny detaljplan för de norra delarna av Sätra. Detaljplaneringen pågår 
parallellt med framtagandet av Fördjupad översiktsplan för Sätra, FÖP 68. Detalj
planen beräknas gå ut på samråd i samband med antagandet av FÖP 68. Därefter 
beräknas planuppdrag tas för de södra delarna av området. Varje detaljplan delas 
sedan i flera markanvisningsetapper. 
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Eftersom tillgången till skolverksamhet är viktigt utifrån målsättningen om en hållbar 
stadsdel bör de första bostäderna byggas i närheten av skolan/ skolorna och någon 
av förskolornas föreslagna placeringar. 

Markanvisningar ska ha sin utgångspunkt från en färdig detaljplan. Markanvisnings
instrumentet bör användas för urval av byggaktörer som mest bidrar till att förverk
liga Sätras stadsbyggnadsidé:

• Det är lätt att leva hållbart i Sätra.

• Sätraborna är stolta över sin stadsdel och känner gemenskap.

• I Sätra är det tryggt och tillgängligt.

I markanvisningarna kommer även byggaktörernas egna förslag efterfrågas, på lös
ningar och idéer som bidrar till att visionen om en plusenergistadsdel kan uppfyllas.

Varje markanvisningstillfälle bör innehålla 300–600 bostäder, med blandad be
byggelse och blandade upplåtelseformer som äganderätt, bostadsrätter, hyresrätter 
och ägarlägenheter. En viktig parameter i markanvisningsskedet är även frågan om 
bostäder som passar för alla plånböcker.

De markanvisade byggaktörerna får i uppdrag att tillsammans bygga ett mobi
litetscenter, som till största delen är ett parkeringshus, men som även innehåller 
lokaler för verksamheter som är till hjälp för att leva hållbart inom Sätra. 

Utredningar i fortsatt process
I den fortsatta processen ska en ekosystemtjänstkartering tas fram, för att säkerställa 
de gröna och rekreativa värdena i stadsdelen och dess närhet och möjligheten till 
fortsatta klimatanpassningsåtgärder i samband med fortsatt planering och genom
förande. 

I och med upprättande av detaljplaner kan det även finnas behov av en mer detal
jerad studie av exempelvis dagvattenhanteringen inom området och  övrig teknisk 
infrastruktur. En övergripande höjdsättning av mark och gator som utgår från att 
naturliga flödesvägar av dagvatten inom området ska  kunna bevaras i möjligaste 
mån, bullerutredningar för de aktuella bebyggelse förslagen samt riskanalys för de 
byggnader som placeras inom 100 meter från Norrleden ska också tas fram. 

Som ett led i arbetet med Sätra som en plusenergistadsdel ska den minimiplattform 
och målbeskrivning som tagits fram följas upp. Det är tänkt att göras i form av 
avtal om byggaktörens egen valda ambition och genomförande beskrivning samt 
med gemensamma kontroll och uppföljningsrutiner. En fördjupad beskrivning för 
 arbetsprocess, kommunikation och uppföljning ska utarbetas, till stöd för kommande 
intressenter, i samband med inbjudan till markanvisning.
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Hållbarhetsbedömning
En hållbarhetsbedömning har tagits fram, för att redovisa och utreda de konsekven
ser som genomförandet av planen kan antas medföra. Hållbarhetsbedömningen 
innehåller både konsekvenser för miljön, liksom sociala konsekvenser av förslagets 
genomförande.

Miljöbedömning
Miljöbedömningen har avgränsats till att omfatta följande miljöaspekter:

• Landskapsbild

• Naturmiljö

• Kulturmiljö

• Friluftsliv och rekreation

• Mark och vatten

• Areella näringar

• Buller

• Farligt gods

• Klimatpåverkan

Horisontåret för bedömningen avser år 2035 då hela området antas vara utbyggt. 
Behovsbedömningen diskuterades med länsstyrelsen vid samrådsmöte 1 juni 2018. 

Social konsekvensanalys
Den sociala konsekvensanalysen har avgränsats till att omfatta fyra aspekter:

• Sammanhållen stad

• Samspel och samverkan

• Vardagsliv

• Identitet

Även för de sociala konsekvenserna har horisontåret 2035 använts.

Samlad bedömning
Vid exploatering av ett obebyggt område uppkommer ofrånkomligen en negativ på
verkan på miljön, men om planens intentioner och bedömningens rekommendationer 
följs, så kan de negativa konsekvenserna i mycket minimeras. Planen bedöms bidra 
till en positiv påverkan på chansen att uppnå miljömålet God bebyggd miljö. Utifrån 
sociala aspekter anses planen huvudsakligen medföra positiva konsekvenser.

Tabeller som redovisar uppkomna konsekvenser visas på nästföljande sidor. 
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Miljöaspekt Effekterpekt Förslag till åtgärder och utredningar

Landskapsbild Förändrad landskapskaraktär • Biltrafik bör minimeras inom området

• Grönstruktur och stadsodling bör integreras

• Gestalningsprogram tas fram

Naturmiljö Habitat för både växt och djurliv kan 
påverkas negativt. 

• Öka andelen död ved och spara gamla och biologiskt värde
fulla träd, öka trädslagsblandningen och upprätthålla skiktning.

• Det bör utredas närmare om ekarna riskerar att påverkas 
negativt.

• Inventering av ved och mulmlevande insekter bör göras om 
gamla ekar påverkas.

• Tydlig avgränsning av områden med höga naturvärden i 
byggskedet.

Kulturmiljö En fornlämning kommer behöva grävas 
ut och planförslagets förändrade mark
användning innebär att en kontinuitet 
bryts.

• Bevaka påverkan på kulturhistoriskt värdefulla objekt och 
miljöer och utreda möjliga anpassningar och åtgärder.

Friluftsliv och 
rekreation

Delar av befintliga rekreationsområden, 
i form av stigar, utsätts för negativ 
påverkan.

• Grönstrukturen i området bör kopplas inåt stadens nätverk av 
stadsdelsskogar och sparade grönområden så som Vedboback
en, Ringduveskogen och Råbyskogen.

Mark och vatten En exploatering av området kommer 
leda till kraftigt ökat flöde och ökad 
föroreningsbelastning på omgivningen.

• Utredning av olika lösningar för dagvattenhantering såsom 
regnträdgårdar, översilningsytor, gröna tak.

• Utredning av en större dagvattendamm för fördröjning innan 
vattnet släpps ut i recipienterna.

Areella näringar Genom att bygga på marken inom 
planområdet kommer den befintliga 
åkermarken varaktigt tas ur produktion.

• Områdets karaktär av åkermark föreslås bevaras genom od
lingslotter, allmänna fruktträdgårdar, parker och stadsodling.

Buller Det är rimligt att anta att ljudnivåerna 
i planområdet kommer att öka något 
jämfört med idag, exakt hur mycket går 
inte att säga.

• Bebyggelsen närmast Norrleden och väg 66 bör utformas så 
att den utgör en bullerbarriär för resten av området.

• Det är viktigt att planförslagets intention om att prioritera 
gång, cykel och kollektivtrafik får genomslag i det fortsatta 
planarbetet.

Farligt gods Planområdets närhet till Norrleden och 
väg 66 innebär att de mest närlig
gande delarna av planområdet kan få 
en förhöjd risknivå.

• I det fortsatta planarbetet bör en riskutredning genomföras 
som, vid behov, kan föreslå riskreducerande åtgärder.

Klimatpåverkan Planerad utbyggnad kommer medföra 
utsläpp av klimatgaser, både under 
byggskedet och efter färdigställande.

• Det är mycket viktigt att planförslagets inriktning om att priori
tera resenärer till fots, med cykel och kollektivtrafik, får fortsatt 
stor inverkan i kommande detaljplaner.

• Det finns en mängd åtgärder som kan minska klimatutsläppen 
från byggande, bland annat optimera materialval och metoder, 
utbilda medarbetare i klimatsmart byggande, effektivisera 
materialtransporter, ersätt bensin och dieseldrivna maskiner 
med elmaskiner.

SAMMANFATTNING AV PLANFÖRSLAGETS MILJÖEFFEKTER OCH FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER
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Precisering Måluppfyllelse planförslag Motivering

Städer och tätorter ska planeras utifrån 
ett sammanhållet och hållbart perspektiv 
på sociala, ekonomiska samt miljö och 
hälsorelaterade frågor. Hänsyn ska tas till 
natur och kulturmiljö, estetik, hälsa och 
säkerhet.

Planeringen av Sätra har genomgående ett starkt 
hållbarhetsperspektiv. Exempel på detta: Stor hänsyn 
till planområdets befintliga värden har tagits i lokalise
ringen av ny bebyggelse. Hälsoaspekten har bland annat 
beaktats genom riktlinjer om att begränsa biltrafik inne 
i stadsdelen, att förskolor och skolor placerats på stort 
avstånd från närliggande vägar och intill grönområden. 
Planförslaget är tydligt med att hållbar stadsutveckling 
ska fortsätta genomsyra kommande plan och byggske
de.

Se till att det kulturella, historiska och 
arkitektoniska arvet i form av värdefulla 
byggnader och bebyggelsemiljöer samt 
platser och landskap bevaras, används 
och utvecklas.

Dagens historiska jordbrukslandskap ersätts av en be
byggd stadsdel men stor hänsyn har tagits till de kultur
historiska värdena och bland annat kommer befintlig 
bebyggelse att vara kvar.

Den bebyggda miljön utgår från och stö
der människans behov, ger skönhetsupp
levelser och trevnad samt har ett varierat 
utbud av bostäder, arbetsplatser, service 
och kultur.

Planen svarar upp väl mot precisering när det gäller va
rierat utbud och människors behov. Skönhetsupplevelse 
och trevnad går inte att bedöma.

Att det finns attraktiva, säkra och effek
tiva gång och cykelvägar.

I planarbetet har det funnits stor fokus på gång och 
cykel. Befintliga och planerade gång och cykelvägar har 
studerats noga utifrån bland annat målpunkter.

Att det finns natur och grönområden och 
grönstråk i närhet till bebyggelsen med 
god kvalitet och tillgänglighet.

Det finns bra rekreationsområden i kvarvarande delar av 
planområdet.

PRECISERINGAR FÖR MILJÖKVALITETSMÅLET GOD BEBYGGD MILJÖ

Planförslaget bedöms bidra till måluppfyllelse.

Planförslaget bedöms varken bidra till att uppfylla eller motverka målet.

Planförslaget bedöms motverka måluppfyllelse.
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Tema Aspekt Måluppfyllelse planförslag Motivering

Sammanhållen 
stad

Kopplingar och bar
riärer

Bidrar delvis till  
måluppfyllelse

Planförslaget kopplar ihop cykel och gångnätet i och 
till närliggande områden. Tillkommande passager 
minskar barriäreffekter. Området kopplas däremot 
delvis inte ihop med kringliggande områden då skogen 
bevaras och vältrafikerade vägar är kvar som barriärer 
till kringliggande områden.

Bostäder Bidrar till måluppfyllelse Planförslaget innebär blandade bostadstyper och 
bostäder för en bred målgrupp. Det är dock viktigt att 
prisklasser får genomslag i den fortsatta planeringen.

Funktionsblandning 
och övergripande 
rumslig struktur

Bidrar till måluppfyllelse Verksamheter är framför allt koncentrerat till stråk 
och är integrerat i bostadsbebyggelsen. Planförslaget 
innefattar en gen struktur med orienterbarhet och 
överblickbarhet.

Vardagsliv Tillgänglighet och 
målpunkter

Bidrar delvis till  
måluppfyllelse

Intention att prioritera gång, cykel och kollektivtrafik. 
Nära till ett relativt brett utbud av målpunkter i områ
det. Däremot är Sätra lokaliserat i utkanten av staden. 
Viktigt med turtäthet för kollektivtrafik. Trafikseparering 
kan delvis skapa mindre befolkade gator.

Barnperspektivet Bidrar delvis till  
måluppfyllelse

Barns behov synliggörs väl i planen och planen 
skapar förutsättningar för fysisk aktivitet och lek samt 
trafiksäkerhet genom prioritering av gång, cykel och 
kollektivtrafik. Målpunkter för barn tillkommer även.

Äldreperspektivet Bidrar delvis till  
måluppfyllelse

Planen skapar förutsättningar för trygga offentliga 
miljöer samt närhet till kollektivtrafik. En del social 
service såsom vårdcentral finns inte inom planområdet 
men tillgängliggörs med kollektivtrafik.

Jämställdhet Bidrar delvis till  
måluppfyllelse

Planen skapar förutsättningar för trygga offentliga 
miljöer och tillgänglighet, samt närhet till närservice. 
Jämställdhet synliggörs endast indirekt men inte direkt 
i planen.

Samspel  
och samverkan

Delaktighet Bidrar till måluppfyllelse Deltagande har integrerats i planen genom genomförd 
invånardialog med boende i närområdet och allmän
heten.

Offentliga rum och 
mötesplatser

Bidrar till måluppfyllelse Nya mötesplatser och offentliga rum tillförs i stora 
delar av stadsdelen.

Identitet Historia, tidsdjup och 
karaktär

Bidrar delvis till  
måluppfyllelse

Hänsyn tas till platsens historia genom exempelvis od
ling och skyltning, däremot förändras områdets karak
tär och bland annat försvinner lekskog och rekreation.

Förutsättningar för 
skapande verksamhet 
och identitetsskapande 
verksamheter

Bidrar delvis till  
måluppfyllelse

Tillkommande kulturhus. Konstprogram ska tas fram för 
stadsdelen. Fler ytor för kulturevenemang skulle kunna 
integreras. 

SAMMANFATTNING AV PLANFÖRSLAGETS MILJÖEFFEKTER OCH FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER
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Bilagor och källor
Bilagor
Bilaga 1:  Hållbarhetsbedömning Antagandehandling Sätra, FÖP 68. WSP Sverige AB. 

Bilaga 2:  PM Geoteknik, Loxia Group, 20180706.

Bilaga 3:  Dagvattenutredning. Västerås Sätra – Fördjupad översiktsplan. WSP Sverige AB.

Bilaga 4:  Kompletterande dagvattenutredning Sätra. WSP Sverige AB.

Bilaga 5:  Sätraområdet i Västerås, arkeologisk utredning etapp 1. Stiftelsen Kulturmiljövård.

Bilaga 6:  Arkeologisk utredning etapp 2, Sätraområdet, Skerike socken, Västerås kommun.  
 Stiftelsen Kulturmiljövård.

Bilaga 7:  Karta etapp 2 planområdet fornlämningar. Stiftelsen Kulturmiljövård.

Bilaga 8:  Sätra Kulturmiljöutredning. Kulturmiljöanalys av Sätra. Stiftelsen Kulturmiljövård.

Bilaga 9:  Naturvärdesinventering Sätra i Västerås kommun. Calluna.

Bilaga 10:   Inventering av groddjur i Eriksborg 2018. Turgor Henrik Dahl AB.

Bilaga 11:   Trafikutredning Sätra, som en fördjupning av översiktsplanen, FÖP 68.  
 ÅF Infrastructure AB (ny version daterad 20190328).

Bilaga 12:   Sätra – möjligheter för konstnärlig gestaltning.  
 Kultur, idrotts och fritidsförvaltningen, Västerås stad.

Bilaga 13:   Stadsbyggnadsidé för Sätra. Godkänd av kommunstyrelsen 20160613.

Bilaga 14:   Landskapsanalys Sätra. Stadsbyggnadsförvaltningen, Västerås stad.

Bilaga 15:   Inventering av fladdermöss vid Sätra i Västerås kommun 2018, Calluna AB, 20181108.

Bilaga 16:   Tilläggsutredning: Trafiknivåer kring Sätra 2040, ÅF Infrastructure AB, 20190704.

Bilaga 17:   Alternativa bussförbindelser, ÅF Infrastructure AB, 20190818.

Bilaga 18:   Bullerutredning till FÖP68 för Sätra, ÅF Infrastructure AB, 20190925.

Källor
http://sverige2025.boverket.se/ettandratklimat.html  

http://www.scb.se/hittastatistik/statistikefteramne/befolkning/befolkningsframskrivningar/  
befolkningsframskrivningar/pong/statistiknyhet/sverigesframtidabefolkning20172060/

https://www.regeringen.se/regeringenspolitik/globalamalenochagenda2030/ 

Konsumentverket – Konsumenterna och miljön (2017)

Naturvårdsverket – Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser (https://www.naturvardsverket.se/ 
Samarmiljon/Klimatochluft/Klimat/Tresattattberaknaklimatpaverkandeutslapp/  
Konsumtionsbaseradeutslappavvaxthusgaser/ 



Pr
od

uk
tio

n:
 V

äs
te

rå
s 

st
ad

  K
om

m
un

ik
at

io
ns

ce
nt

er
  2

02
0-

05

Stadsbyggnadsförvaltningen

Kontaktcenter 021-39 00 00


