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§ 98 Dnr TN 1811008- 

Protokollsjustering 

Beslut 

1. Tekniska nämndens arbetsutskott uppdrar åt Anna Hård af Segerstad (M) 

att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.  
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§ 99 Dnr TN 1811009- 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 

1. Föredragningslistan fastställs.  

Ärendebeskrivning 

1. Inga extraärenden anmäls från förvaltningen. 

2. Inga extraärenden anmäls från arbetsutskottet.    
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§ 100 Dnr TN 2019/00079-2.6.1 

Beslut - Anskaffning - Anläggande av vattenpark i Johannisberg 

Beslut 

1. Anskaffningen av anläggande av vattenparken i Johannisberg godkänns.       

Ärendebeskrivning 

Vattenparken i Johannisberg ingår som ett delprojekt i EU-projektet LIFE IP 

Rich Waters som genomförs under perioden 1 januari 2017- 30 juni 2024.  

Syftet med att anlägga vattenparken är att dels rena vattnet i Kapellbäcken 

som avvattnar västra delen av Västerås tätort, dels gynna den biologiska 

mångfalden och dels utgöra en plats för rekreation. För anläggande av 

vattenparken erhålls ett visst ekonomiskt bidrag från EU och även Boverket 

beviljade hösten 2018 Västerås stad bidragsmedel för anläggande av delar av 

vattenparken, inom ramen för deras satsning ”Grönare städer”. 

Projektering och anläggande av vattenparken genomförs gemensamt av 

Teknik- och fastighetsförvaltningen, Västerås stad (nedan TFF) och 

Mälarenergi. Principen för ansvarsfördelningen är att Mälarenergi ansvarar 

för de delar av vattenparken som har med vattenreningen att göra, det vill 

säga dammarna, anslutande diken och pumpanordningar som krävs för att 

leda Kapellbäckens vatten till och från vattenparken. TFF ansvarar för den 

till dammarna angränsande landdelen i vattenparken, det vill säga parkering, 

planteringar, stigar, möblering, bryggor och broar för rekreation samt för de 

anpassningar som gynnar den biologiska mångfalden. 

Projektering av dammar, diken, pumpstation med mera har nu genomförts på 

uppdrag av Mälarenergi och projektering av landdelen av vattenparken har 

genomförts på uppdrag av TFF. TFF ansvarar för upphandlingen av hela 

anläggningen, kostnaderna kommer sedan att fördelas mellan TFF och 

Mälarenergi.  

Vattenparken kommer att bestå av en ny anordning och pumpstation i/vid 

Kapellbäcken och därifrån till vattenparken tillrinnande dike, därpå sex 

stycken bassänger med varierande vattendjup som tillsammans omfattar 

knappt sju hektar vattenyta, samt en anslutning till befintligt utloppsdike i 

sydost där det renade vattnet rinner vidare ner mot Mälaren.  

I det till dammarna angränsande landområdet som omfattar cirka fem hektar 

kommer det att finnas en parkering (för bilar och bussar) i anslutning till 

Johannisbergsvägen och därifrån leder stigar som också kan användas för 

skötsel vidare in i vattenparken. Inom området kommer schaktmassorna att 

användas för att skapa olika höjder och en tillgänglig utsiktsplats kommer att 

finnas nära parkeringen. Vandringsleden som redan finns i anslutning till 

vattenparken kommer att knytas ihop med de nya stigarna. Gång- och 

cykelbanan på andra sidan Johannisbergsvägen kommer också att anslutas. 
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För att möjliggöra eventuella pedagogiska aktiviteter kommer en 

håvningsbrygga att anläggas och en bro över en av dammarna kommer också 

att öka kontakten med vattnet. Skylthållare kommer att sättas upp för att 

information ska kunna visas om vattenrening och den biologiska 

mångfalden. Även sittmöbler, bord och papperskorgar placeras ut längs 

stigarna.  

De åkerholmar som innan anläggandet finns i området kommer inte att 

omfattas av entreprenaden, däremot kommer uthuggning av lärkträd att ske 

på den större holmen innan anläggandet, för att friställa de ekar som finns 

där. Majoriteten av de anpassningar som behövs för att gynna den biologiska 

mångfalden kommer också att genomföras av TFF efter att entreprenaden är 

genomförd. Det kommer att handla om att till exempel placera ut 

insektshotell, fågel- och fladdermusholkar samt att plantera in vattenväxter 

för att gynna till exempel vissa trollsländearter. 

I en relativt stor del av vattenparkens landyta kommer växtligheten att få 

självetablera sig. I de västra och södra ytterkanterna där man vill undvika att 

besökare passerar ut på intilliggande flygplatsområde, kommer 

buskvegetation att anläggas. De mest parklika delarna av vattenparken 

kommer att anläggas längs med Johannisbergsvägen och närmast 

parkeringen och de gångstråk där flest besökare kommer att passera.  

Entreprenaden är planerad att inledas i augusti 2020 och färdigställas under 

våren 2021.      

Kopia till 

Mälarenergi AB 

Frida Nolkrantz 

frida.nolkrantz@malarenergi.se              

 

 


