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PLANPROCESSEN 

I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att 

förändras eller bevaras.  

Standardförfarande 

Detta förfarande är aktuellt då detaljplanen inte bedöms vara av betydande 

intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Under samrådsskedet för 

planförslaget ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

Samrådstiden är minst tre veckor. Efter samrådet sker en bearbetning av 

planförslaget som sedan ställs ut för granskning av allmänheten. Ingen 

samrådsredogörelse görs. Granskningstiden är som standard två veckor. 

Synpunkterna från granskningen sammanställs i ett granskningsutlåtande. I 

antagandeskedet antas detaljplanen av byggnadsnämnden eller i vissa fall av 

kommunfullmäktige. Efter tre veckor vinner beslutet om antagande laga kraft om 

det inte överklagas. 

 

 
Figuren ovan illustrerar detaljplaneprocessen. 

TIDPLAN 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Detaljplanen var ute på samråd 

2 juli – 31 augusti. Efter samrådet ställdes planförslaget ut för granskning 23 

oktober – 6 november 2018. Synpunkter som kom in under samrådstiden och 

granskningstiden har sammanställts och besvarats i ett granskningsutlåtande. 

Detaljplanen antogs av byggnadsnämnden 13 december 2018. Beslutet om 

antagande vann laga kraft 10 januari 2019. 

HANDLINGAR 

Planhandlingarna består av: 

 Plankarta med bestämmelser 

 Planbeskrivning 

 Illustrationskarta 

 Grundkarta 
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 Fastighetsförteckning 

 

Följande utredningar har tagits fram som underlag för planarbetet. De finns på 

stadens webbplats och förvaras även på byggnadsnämndens expedition och kan 

beställas därifrån: 

 Dagvattenutredning, Sweco Environment AB, 2018-05-25 

 Trafikbullerutredning, ÅF-Infrastructure AB, 2018-04-10 

 

SAMMANFATTNING 

Detaljplanen skapar förutsättning för att uppföra cirka 30 bostäder. Bebyggelsen 

består av både radhus och parhus som lokaliseras till åkermarken. Huvudparten 

av skogsmarken samt två åkerholmar inom den berörda fastigheten bevaras från 

exploatering. I bebyggelseförslaget finns även en ny in- och utfart från den 

planerade förlängningen av Barkarövägen. Detaljplanen möjliggör också för en 

framtida gång- och cykelväg längs del av Gotövägen. 
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Ovan: Översiktskarta där ett ungefärligt planområde är markerat i rött. 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Planen syftar till att möjliggöra för bostadsbebyggelse som är anpassad till 

platsen. Planen syftar även till att möjliggöra för anläggandet av en gång- och 

cykelväg längs del av Gotövägen.  

ÖVERGRIPANDE STADSBYGGNADSIDÉ 

Förslaget bygger vidare på den småhusbebyggelse som finns i Barkarö. Förslaget 

anpassas vidare efter naturen genom att bevara skogsmarken och åkerholmarna 

närmast Gotövägen från exploatering. En mindre del av åkerholmen närmast 

Gotövägen kommer dock att påverkas när byggandet av en gång- och cykelbana 

längs planområdets östra del blir aktuellt. Även om det är ett mindre område som 

exploateras förespråkas en blandad bebyggelse. Olika hustyper med varierad 

gestaltning föreslås varför det i förslaget både finns radhus och parhus. Planen 

möjliggör även för friliggande en- och tvåfamiljshus samt kedjehus. 
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Ovan: Illustration på hur bebyggelsen kan uppföras inom planområdet av Sweco 

Architects AB. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 

Riksintresse 

Detaljplanen ligger inte inom område som utgör riksintresse enligt 3 och 4 kap 

Miljöbalken. 

Översiktliga planer 

För området gäller Västerås översiktsplan 2026, revidering antagen av 

kommunfullmäktige 2017-12-07. Detaljplanens syfte stämmer överens med 

översiktsplanen där Barkarö pekas ut som en serviceort som ska utvecklas. 

Överensstämmer mer specifikt med strategierna: Livskraftig landsbygd med starka 

serviceorter, Enkelt att gå och cykla, Kollektivtrafiknätet som ryggrad.  
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Planen berörs också av strategin Hushålla med naturresurserna som föreskriver 

att odlingsmark enbart får tas i anspråk för exploatering i undantagsfall.  Enligt 

Västerås översiktsplan 2026 kan dock odlingsmark tas i anspråk för att utveckla 

utpekade serviceorter.  

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 

Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare.  

 

Inom planområdet finns fyra stycken åkerholmar vilka omfattas av det generella 

biotopskyddet som gäller för jordbruksmark. Om det finns risk för att naturmiljön 

skadas ska dispens från biotopskyddsbestämmelsen sökas hos länsstyrelsen. 

Utifrån bebyggelseförslaget tas de två åkerholmar som ligger närmast 

skogsmarken bort. Dispens har därför sökts för dessa. Dispens har också sökts för 

den del av åkerholmen, närmast Gotövägen, som planläggs för byggandet av en 

framtida gång- och cykelväg. En dispensansökan lämnades in till länsstyrelsen i 

juni 2018. Dispensansökan beviljades i november 2018 utifrån en plan för 

kompensationsåtgärder i form av nyplantering av träd och buskar.  

 

På fastigheten finns en mindre stenmur som också omfattas av områdesskydd (för 

biotopen stenmur i jordbrukslandskap). Då den ligger utanför planområdet 

påverkas den inte av exploateringen.  

Planprogram 

Planområdet ingår i Planprogram för Barkaröby 1:6 och 8:6, antagen 2011, som 

har prövat möjligheten för bostäder. Inom fastighet 8:6 tillåts ny bebyggelse på 

åkermarken. Ingen bebyggelse planeras i de södra och sydvästra delarna i 

planprogrammet.  

Övriga berörda gällande planer och program 

Planområdet innefattas av Riktlinjer för byggande på landsbygden (godkända av 

byggnadsnämnden 2014) som anger att Barkarö ska utvecklas som serviceort.  I 

riktlinjerna står det även att det är möjligt att pröva ny bebyggelse ovanpå 

brukningsvärd jordbruksmark som ligger i direkt anslutning till någon av 

serviceorterna. 

Planuppdrag 

Byggnadsnämnden beslutade 2017-10-26, § 225, att ge 

Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för området. 
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Bedömning av miljöpåverkan 

Byggnadsnämnden har i beslut 2017-10-26, § 225, tagit ställning till att 

detaljplanen inte ger en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § 

miljöbalken. En strategisk miljöbedömning, har därför inte upprättats i enlighet 

med 4 kap. 34 § plan- och bygglagen. Se Miljöbedömning under rubriken 

Konsekvenser av planens genomförande. 

 

PLANOMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

LÄGE OCH OMFATTNING 

Planområdet ligger ca 8 km sydväst om Västerås centrum, i anslutning till befintlig 

bebyggelse i Barkarö. Planområdet är cirka 16 000 m2 stort och innefattar delar av 

fastigheterna Barkaröby 8:6, Barkaröby S:1 och Oxnö 1:2.  

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 

Fastigheten Barkaröby 8:6 ägs av Granskär i Västerås AB (exploatören). Barkaröby 

S:1 ägs av Barkaröby skifteslag och utgör en marksamfällighet. Den del av Oxnö 

1:2 som är aktuell för exploatering kommer att ägas av Västerås stad (pågående 

fastighetsbildning) i samband med byggandet av den nya Barkarövägen.  

OMRÅDESSTRUKTUR OCH BEBYGGELSE 

En bit norr om den planerade bebyggelsen ligger Gotö by som nämns i skrift för 

första gången på 1350-talet. Det är ett exempel på en klungby som karaktäriseras 

av att bebyggelsen inte är strikt reglerad utan fastigheterna och de olika 

byggnaderna ligger grupperade kring en trevägskorsning.  

 

Väster om planområdet – längs skogsbrynet – ligger flera friliggande villor som 

främst tillkommit kring 1990- och 2000-talet. Öster om planområdet – på andra 

sidan Gotövägen – och nordost om planområdet – norr om Barkarövägen – finns 

småhusbebyggelse som i huvudsak är uppförd på 2000- och 2010-talet. 

Bostadsområdena utgörs av en blandad bebyggelse av friliggande villor, parhus, 

radhus (kedjehus). Gatorna inom detta område är omväxlat med säckgator och 

slingrande gator med trädgårdsstaden som gestaltningsidé.  

 

Sydöst om planområdet – längs Gotövägen – finns äldre friliggande villor från 

1900-talets senare hälft. Övriga Barkarö består till största del av radhus, kedjehus 

uppförda under 1960-, 1970- och 1980-talet.   
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Offentlig service och kommersiell service 

I Barkarö finns förskola och två skolor med förskoleklass till årskurs 6. Elever i 

årskurs 7-9 hänvisas till Nybyggeskolan på Hammarby. I Barkarö finns idag ingen 

kommersiell service.  

 

Förslag ny bebyggelse 

Planförslaget bygger vidare på den bebyggelse- och gatustruktur som finns öster 

om Gotövägen och norr om Barkarövägen med blandad småhusbebyggelse där 

radhus/kedjehus, parhus och friliggande villor tillåts.  

 

I förslaget redovisas 30 stycken radhus och parhus som är anpassade till platsen. 

Bland annat sparas de två åkerholmarna närmast Gotövägen. Exploatering sker 

också i huvudsak på åkermarken. Endast en mindre del av skogsmarken i södra 

planområden planläggs som kvartersmark för att kunna tillskapa en god 

bebyggelsestruktur.   

Ovan: Illustration på hur bebyggelsen kan uppföras inom planområdet av Sweco 

Architects AB. 
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Delar av marken omkring de två åkerholmar som bevaras lämnas i förslaget öppet 

för att skapa rekreations och lekytor för de boende. Detta säkerställs med 

prickmark i plankartan (marken får inte förses med byggnad).  

 

Ingen bebyggelse är placerad närmare än 12 m från Gotövägen. För att utnyttja 

marken så effektivt som möjligt följer kvartersgatan skogsbrynet till södra delen 

av planområdet.  

 

Nockhöjden är satt på 8,5 meter för att bebyggelsen inte ska inrymma mer än två 

våningar.  

LANDSKAPSVÄRDEN 

I Planprogram för Barkaröby 1:6 och 8:6, antagen 2011, beskrivs landskapsvärden 

i planområdets närhet enligt följande: ”Landskapet byggs upp av öppen, flack 

jordbruksmark och moränhöjder med högre vegetation. Bebyggelsen har 

traditionellt sett placerats intill moränhöjderna, men under de senaste årtiondena 

har bebyggelsen också lokaliserats på den öppna jordbruksmarken. Detta 

kulturlandskap, med växlingarna mellan, öppna, odlade marker och halvöppna 

ängs- och hagmarker samt mer slutna lövskogsridåer, erbjuder en mångfald av 

upplevelser och det är viktigt att tillgängligheten till kulturlandskapet är god. De 

sydvästra delarna av planområdet (inom fastigheten Barkaröby 1:6) är utpekat 

som mycket bevarandevärt i Västmanlands läns program för odlingslandskapet 

natur- och kulturmiljövård (se karta med förutsättningar på sidan 7). Detta på 

grund av det varierade mälarlandskapet, med öppen jordbruksmark samt 

skogsklädda eller bebyggda moränkullar. Bebyggelse på fastigheten Barkaröby 1:6 

kan försämra tillgängligheten till motionsslingan och det öppna 

jordbrukslandskapet. Därför är det olämpligt att lokalisera bebyggelse i detta 

område.” 

 

Som beskrivits tidigare tillåter Planprogram för Barkaröby 1:6 och 8:6 ny 

bostadsbebyggelse på åkermarken inom fastighet 8:6, men inte på fastigheten 

Barkaröby 1:6. Planförslaget kommer likväl att påverka landskapsbilden i och med 

att nya element införs på platsen när bebyggelse lokaliseras på jordbruksmarken. 

Siktlinjer och utblickar förändras vidare av planförslaget. Detta gäller särskilt för 

befintlig bostadsbebyggelse öster om Gotövägen som också är lokaliserad på 

gammal jordbruksmark. Utifrån landskapsbilden är det dock positivt att de två 

åkerholmarna närmast Gotövägen bevaras från exploatering.  
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PARK 

Strax söder om planområdet finns ett rekreationsområde med en motionsslinga 

som i Planprogram för Barkaröby 1:6 och 8:6 sägs utgöra Barkaröbornas 

”stadsdelspark”.  

Lek och rekreation 

Centralt i planområdet, i anslutning till de två åkerholmar som bevaras, planeras 

det för en samlad gård och lekyta.  

MARK OCH VEGETATION 

Största delen av planområdet består av åkermark med fyra stycken åkerholmar. 

De två åkerholmarna närmast Gotövägen skyddas med planbestämmelsen n1 

(markens naturkaraktär ska bevaras) samt prickmark (marken får inte förses med 

byggnad) i plankartan. En mindre del av den större åkerholmen planläggs dock 

som park för att möjliggöra för byggandet av en ny gång- och cykelväg längs 

Gotövägen.  

 

Den intilliggande skogen är kraftigt kuperad. Jordart för området är i huvudsak 

lera samt mindre delar morän. Geoteknisk undersökning fodras vid 

genomförandet.  

 

Planförslaget medför att andelen hårdgjord mark ökar vilket ställer krav på en 

hållbar dagvattenhantering där vissa ytor kan vara mångfunktionella ytor som kan 

tillåtas översvämmas vid kraftiga skyfall. Se vidare information under avsnittet 

Teknisk försörjning – Dagvatten nedan. 

 

Radonsäker grundläggning förutsätts.  

 

Förorenad mark 

Det finns inga kända föroreningar inom planområdet eller dess närmaste 

omgivningar. Om misstanke uppstår om förorenad mark i samband med 

exploatering måste arbetet avbrytas omedelbart och anmälan göras till Miljö- och 

hälsoskyddsförvaltningen. 

FORNLÄMNINGAR 

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Om fornlämningar påträffas i 

samband med exploateringen måste arbetet omedelbart avbrytas och anmälan 

göras till länsstyrelsen.  
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Strax utanför planområdet (i norra delarna av skogsmarken) ligger två sentida 

lämningar, i formen av husgrunder, som inte berörs av exploateringen. 

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät 

Befintlig hastighet på Barkarövägen är 60 km/h och på Gotövägen 50 km/h. 

Trafikverket är väghållare för båda vägarna.  

 

In- och utfarter till området, parkeringar 

Inga nya in- och utfarter får anläggas mot Gotövägen inom planområdet. Tillfart 

till den föreslagna bebyggelsen möjliggörs istället från den nya Barkarövägen 

vilken finns med i detaljplanen för Gotö etapp 2 och del av Barkarövägen mm, 

Barkarö, Västerås, som vann laga kraft 2018-09-27. In- och utfart ska förläggas 

som fyrvägskorsning mot anslutningar i detaljplanen för Gotö etapp 2 och del av 

Barkarövägen mm, Barkarö, Västerås. Den grusväg som utgör in- och utfart till 

planområdet idag, från Gotövägen, stängs i och med förslaget. För boende i 

Fridhem som nyttjar grusvägen ges det istället, i detaljplanen för Gotö etapp 2 och 

del av Barkarövägen mm, Barkarö, Västerås, möjlighet för en ny anslutning mot 

den nya Barkarövägen. De delar av den befintliga grusvägen som bevaras från 

exploatering fortsätter dock att vara åtkomlig från den nya in- och utfarten i 

planområdet.  

 

Parkeringsriktlinjer för Västerås stad ska följas vid nybyggnation av bostäder. 

Riktlinjerna omfattar bil- och cykelparkeringar som förutsätts lösas inom 

respektive fastighet. 

Gång- och cykelvägnät 

Längs Barkarövägen, mellan Gotövägen och Johannisbergsvägen, finns en utbyggd 

gång- och cykelväg. GC-vägen ansluter sig till en gång- och cykelväg längs 

Johannisbergsvägen som i sin tur ansluter sig till Västerås stads gång- och 

cykelvägnät. Fler gång- och cykelvägar finns inom Barkarö tätort. 

 

I detaljplanen för Gotö etapp 2 och del av Barkarövägen mm, Barkarö, Västerås 

planeras en ny belyst gång- och cykelväg, inkl. övergångställen, längs den 

planerade bilvägen mellan Barkarö och Örtagården.  
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Idag finns det ingen gång- och cykelväg längs Gotövägen. Planen möjliggör därför 

för att i framtiden kunna anlägga en gång- och cykelväg längs delar av Gotövägen 

(inom planområdet). I plankartan är sträckningen planlagd som allmän plats med 

användningen park som tillåter byggandet av en gång- och cykelbana.  

Kollektivtrafik 

Förortslinje 22 trafikerar Barkarö med halvtimmestrafik på vardagar och 

heltimmestrafik på helger. Det är cirka 700 meter från planområdet till närmsta 

busshållplats i Barkarö. I detaljplanen för Gotö etapp 2 och del av Barkarövägen 

mm, Barkarö, Västerås planeras det dock för en ny busshållplats strax norr om 

planområdet vid korsningen Barkarövägen/Gotövägen.  

Gatunamn 

Kvartersgatan som byggs i det nya bostadsområdet föreslås få namnet 

Åkerholmsgatan efter de åkerholmar som finns på platsen idag.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

I plankartan säkerhetsställs markreservat för befintliga allmännyttiga 

underjordiska ledningar på kvartersmark med planbestämmelsen u1 samt genom 

att markens utnyttjande begränsas med prickmark.  

Vatten och avlopp 

Det finns försörjningssystem som det är möjligt att ansluta det nya området till.  

Dagvatten 

Med dagvatten menas tillfälliga flöden av regnvatten, smältvatten eller 

framträngande grundvatten samt spolvatten. Västerås stad har en 

dagvattenpolicy och handlingsplan för dagvatten (antagna av Kommunstyrelsen 

2014) som ska efterföljas i alla detaljplaner. Till detaljplanen har Sweco 

Environment AB tagit fram en dagvattenutredning som sammanfattas nedan:  

 

 Dagvatten inom planområdet föreslås hanteras med hjälp av ett 

dikessystem. Ett avskärande dike längs med gatan längst till väster 

stoppar vatten från att rinna in i bostadsbebyggelsen. På bostadsgatorna 

föreslås grusade diken med dräneringsrör i botten. Illustrationen nedan 

visar föreslagen systemlösning. Dikena samlar upp allt vatten från det 

exploaterade området. 
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 Diket som föreslås gå från radhusen i söder och genom de gemensamma 

lek- och vistelseytorna utformas med fördel med en positiv estetisk 

utformning. Diket kan med rätt förutsättningar förhöja utemiljön för de 

boende i området. 

 

 För att skapa fördröjning inom planområdet samt för att rena dagvattnet 

föreslås anläggning av sektionerade, växtbeklädda svackdiken. Dikena har 

även en avskärande funktion så att vatten som kommer från uppströms 

liggande områden tas om hand och hindras från att rinna in på 

detaljplaneområdet. 

 

Förslag på systemlösning för dagvattenhantering inom planområdet. Illustration: 

Sweco Environment AB 

 

 De föreslagna åtgärderna reducerar föroreningar i dagvatten markant. 

Rening sker främst genom sedimentation i diken, samt genom 

fastläggning av föroreningar i växtligheten. Därför bedöms 

föroreningsutsläppet från planområdet som försumbart ifall de föreslagna 
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åtgärderna implementeras och underhålls regelbundet för att 

upprätthålla deras funktion. 

 

Föreslagna åtgärder för att hantera dagvatten inom planområdet säkerställs i 

plankartan med bestämmelserna: 

 b1 – Färdigt golv ska anläggas minst 0,2 m över angränsande gata. 

 b2 – Takvatten ska avledas ovan mark. 

 n2 – Marken är avsedd för dike. 

 

Uppvärmning 

Stadens fjärrvärmenät är utbyggt i Barkarö. Kapacitet finns att ansluta ny 

bebyggelse.  

El, tele, bredband 

Mälarenergi ansvarar för elnätet i Barkarö. Elledningar finns i anslutning till 

planområdet. 

 

Optofibernät finns utbyggt i Barkarö med kapacitet att ansluta ny bebyggelse. 

Avfall 

Avfall ska hanteras enligt Västerås stads lokala renhållningsordning. Organiskt 

avfall och restavfall ska sorteras inom varje fastighet i miljöbodar eller liknande. 

Planen har stämts av mot rekommendationerna i Västerås stads ”Råd och 

anvisningar för avfallsutrymmen och transportvägar”. 

 

I bebyggelseförslaget föreslås två miljöbodar för att avstånden till boningshusens 

entréer inte ska överstiga 50 meter. I norra delen av planområdet finns möjlighet 

att anlägga en miljöbod intill kvartersgatan inom byggrätten. I sydöstra delarna av 

planområden finns ett korsprickat område där en miljöbod får uppföras. Vändplan 

för sopbilar finns inritad intill den södra miljöboden i slutet av kvartersgatan. 

RESURSHUSHÅLLNING, ÅTERANVÄNDNING 

Planområdet ligger i anslutning till befintlig infrastruktur som kan nyttjas av 

tillkommande bebyggelse. 
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HÄLSA OCH SÄKERHET 

Tillgänglighet, trygghet 

Bebyggelsens utformning ska säkerhetsställa en god tillgänglighet till husens 

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

 

Planområdet bedöms inte utgöra någon särskilt otrygg miljö.  

Trafikbuller 

Området kommer att utsattas av trafikbuller från den föreslagna förlängningen av 

Barkarövägen. För trafikbuller vid bostadsbyggnad ska förordningen SFS 2017:359 

efterföljas. Förordningen innehåller riktvärden för trafikbuller utomhus. Enligt 

förordningen bör följande riktvärden inte överskridas vid nybyggnation:  

 

 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad för bostäder större 

än 35 kvm.  

 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad för bostäder om 

högst 35 kvm.  

 Om ljudnivåerna vid fasad ändå överskrids bör minst hälften av 

bostadsrummen ha tillgång till sida där dygnsekvivalent ljudnivå är under 

55 dBA och maximal under 70 dBA kl. 22‐06.  

 50 dBA ekvivalent samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats om sådan 

anordnas i anslutning till byggnaden.  

 

I planarbetet för detaljplan för Gotö etapp 2 och delar av Barkarövägen med flera, 

Barkarö, dp 1867 (strax norr om planområdet) togs en trafikbullerutredning fram 

av ÅF-Infrastructure AB som också används i planarbetet för denna detaljplan.  

 

När bebyggelseförslaget appliceras på trafikbullerutredningens mätningar (se 

nedanstående bilder) kan det konstateras att riktvärdena för trafikbuller utomhus 

innehålls för samtliga byggrätter förutom för det illustrerade parhuset i nordöst 

och det illustrerade radhuset i sydöst där 50 dBA ekvivalent ljudnivå vid uteplats 

överskids. Ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad klaras dock för samtliga 

byggrätter. För radhuset i sydöst klaras inte heller 70 dBA maximal ljudnivå vid 

uteplats. Åtgärder behöver göras för fastigheter där riktvärdena för uteplats 

överskrids, t.ex. uppförande av bullerskärm/bullerplank vid uteplats.  I plankartan 

säkerställs detta med bestämmelsen:  
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 a1 – För fastigheter där riktvärden för uteplats överskrids (se avsnitt 

Trafikbuller s15-17 planbeskrivning): bygglov får inte ges utan att 

erforderliga åtgärder vid uteplats har redovisats.  

 

Trafikbullerutredningen tar dock inte med den ökning av trafik som detaljplanen 

medför. Eftersom det handlar om ett mindre antal bostäder har detta bedömts 

som försumbart.  

 

Nedan visas bebyggelseförslaget med bullerkarta från ÅF-Infrastructure AB. 
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Nedan visas bebyggelseförslaget med bullerkarta från ÅF-Infrastructure AB. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olycksrisker 

Mälardalens Brand- och Räddningsförbund har granskat bebyggelseförslaget 

under maj 2018 och deras utlåtande sammanfattas nedan: 

 

Inom planområdet planeras inga verksamheter som kan medföra olycksrisker 

inom eller utanför planområdet. Planområdet ligger inte heller inom någon känd 

riskkällas riskområde, således finns inga riskkällor utanför planområdet som kan 

påverka människor och miljö inom planområdet. 

 

Planen föreslår bostadsbebyggelse i form av radhus och parhus i två våningar, dvs 

grupp D-bebyggelse. Räddningsstyrkans framkörningstid får inte överskrida 20 

minuter enligt aktuellt kommunalt handlingsprogram för räddningstjänst. 

Fastställd tidsram överskrids ej. 

 

Planområdet skall enligt aktuellt handlingsprogram brandvattenförsörjas från 

brandpostnät med minsta flödeskapacitet på 600 l/min. Brandposterna bör 

placeras enligt rekommenderat avstånd på 75 m mellan brandpost och 

uppställningsplats för räddningsfordon (vilket medför att maximalt tillåtet avstånd 
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mellan brandposter är 150 m). Därefter skall avstånd från uppställningsplats för 

fordon till angreppspunkt vid byggnad enligt BBR1 inte överstiga 50 meter.  

 

Alternativt kan planområdet brandvattenförsörjas genom brandposter med ett 

flöde på 900 l/min vilka är placerade med ett maximalt avstånd på 1000 meter 

från varandra. Närmaste befintliga brandpost finns i korsningen mellan Gotövägen 

och Nicksborg. Denna har ett flöde på 1600 l/min och har ett avstånd på ca 280 m 

till planområdets mest avlägsna punkt. Befintligt brandpostnät bedöms därför ha 

tillräcklig kapacitet för att kunna tillgodose behovet av brandvattenförsörjning av 

planområdet utan att särskild flödesmätning behöver utförs. 

Skyddsanordningar, skyddszoner 

Skyddsrum behöver för närvarande inte anordnas. 

 

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

 

MILJÖBEDÖMNING 

Byggnadsnämnden har i beslut 2017-10-26, § 225, tagit ställning till att 

detaljplanen inte bedöms ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses I 6 

kap. 11 § miljöbalken. En strategisk miljöbedömning, har därför inte upprättats 

enligt kraven i plan- och bygglagen 4 kap. 34 §. Planens genomförande kommer 

dock att innebära en påverkan på miljö, vilket beskrivs i avsnittet nedan. 

 

HÅLLBARHET 

Samlad bedömning 

Detaljplanen innebär att brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk. Genom att 

bebyggelsen placeras i anslutning till befintlig bebyggelse är det dock möjligt att ta 

tillvara på flera redan gjorda investeringar vad gäller infrastruktur för trafik och 

ledningsnät.  

 

Människors upplevelse av platsen kommer att förändras när nya element såsom 

byggnader och trädgårdar införs på jordbruksmarken. Även siktlinjer och utblickar 

i området kommer att förändras. Detta gäller särskilt för befintlig 

bostadsbebyggelse öster om Gotövägen som också är lokaliserad på gammal 

jordbruksmark.  
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Föreslagen bostadsbebyggelse har nära till natur- och rekreationsområden. I 

förslaget finns det dessutom utrymmen för rekreation och lek inom planområdet. 

En ny gång- och cykelväg förbättrar vidare tillgängligheten inom serviceorten. 

 

Exploateringen tar även hänsyn till karaktärsgivande element i landskapet så som 

skogsbryn och åkerholmar när mycket av den befintliga naturmarken inom 

fastigheten bevaras.  

MILJÖKVALITETSNORMER 

Utomhusluft 

Genomförandet av planen bedöms inte medföra att gällande miljökvalitetsnormer 

för utomhusluft överskrids, avseende halterna för kvävedioxid, kväveoxider, 

svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5).  Enligt 

Västerås stads handlingsplan för utomhusluft (antagen 2013) ska samtliga ämnen 

som redovisas i handlingsplanen och som har tröskelvärden vara under den övre 

utvärderingströskeln senast år 2020. Genomförandet av planen bör inte medföra 

att de gränsvärden som satts i Västerås handlingsplan för utomhusluft överskrids.  

Vattenförekomster 

Planområdet avvattnas till dikesföretaget i nordlig riktning och avleder vattnet till 

ytvattenförekomsten Asköbäcken (EU_CD: SE660874-153457). Bäcken är cirka 22 

km lång och mynnar ut i Mälaren (SE660335-153689). Exploateringen får inte 

bidra till en försämring av recipientens kemiska eller ekologiska ytvattenstatus.  

 

Genomförandet av planen bedöms inte medföra en negativ inverkan på gällande 

miljökvalitetsnormer för vattenförekomster, avseende god kemisk och ekologisk 

status för ytvatten samt grundvattnets kemiska och kvantitativa status. Detta 

förutsätter att området är fritt från markföroreningar och att rekommenderade 

åtgärder i dagvattenutredningen för rening av vägdagvatten genomförs. 

Bedömningen att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kommer att 

kunna följas baseras på att:  

 

• Inga verksamheter som kan påverka yt- och grundvattnen negativt 

planeras inom området. 

• Dagvattenmängden bedöms i och med planens genomförande öka men 

då hållbara åtgärder vidtas i överensstämmelse med Västerås stads policy 
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och handlingsplan för dagvatten för att minimera ökade flöden bedöms 

ökningen efter genomförandet av planen inte bli nämnvärd. 

• Det kommer att finnas anläggningar med tillräcklig kapacitet för rening 

och fördröjning av dagvatten från tillkommande bebyggelse. 

• Inga betydande morfologska ingrepp som t ex grävning och muddring i 

vatten ska ske (vattenverksamhet). 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

ORGANISATIONSFRÅGOR 

Genomförandetid 

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

 

Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i 

enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl 

föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla, men 

den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägare har rätt till ersättning.  

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 

Västerås Stad är huvudman för allmän platsmark och har ansvar för att bygga ut 

och drifta gång- och cykelvägen. Utbyggnaden kommer dock inte att ske innan 

Staden har rådighet för en längre/sammanhängande sträcka. Exploatören 

ansvarar för planens genomförande och bekostar all utbyggnad inom 

kvartersmark. 

Avtal 

Innan detaljplanen antas ska ett avtal tecknas mellan exploatören och Staden. 

Genom avtal ska exploatören förvärva de delar av Oxnö 1:2 som är inom 

planområdet, samtidigt som Staden förvärvar allmän platsmark/vägområde för 

framtida gång- och cykelväg.  

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning 

Detaljplanen medger fastighetsbildning för bostadsändamål. Del av fastigheterna 

Barkaröby 8:6, s:1 samt Oxnö 1:2 berörs för ett genomförande av detaljplanen. 

Del av Oxnö 1:2 och Barkaröby 8:6 skall utgöra det nya byggnadskvarteret 
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tillsammans med del av Barkaröby s:1. Barkaröby s:1 är en marksamfällighet med 

ca 30 delägare. Fastighetsbildning bör ske för mark som är utlagd som PARK 

genom att denna regleras till kommunägd fastighet. Ansökan om 

fastighetsbildning görs av fastighetsägare hos lantmäterimyndigheten. 

Fastighetsindelningsbestämmelser bedöms inte som nödvändigt för planens 

genomförande.  

Servitut och ledningsrätter 

Fastigheterna Oxnö 1:3, 1:4, 1:6, 1:7, 1:11 samt Barkaröby 8:14 och 20:1 nyttjar 

med stöd av servitut i andel i samfälld vägmark eller med egen andel i samfälld 

vägmark den väg som betecknas med Barkaröby s:1 inom planområdet, vägen till 

Fridhem. Samtliga dessa servitut behöver ändras eller upphävas genom 

fastighetsreglering och ny lösning för de berörda fastigheternas väghållning inom 

planområdet säkerställas. Byggherren ombesörjer och bekostar att ovannämnda 

fastigheters rätt till väg anpassas till nya förhållanden genom 

lantmäteriförrättning. 

Gemensamhetsanläggning 

Gemensamhetsanläggning Oxnö ga:1 ligger inom planområdet. Anläggningen 

omfattar vatten- och avloppsledningar för fem fastigheter. En omprövning av 

anläggningsbeslutet samt omläggning av dessa ledningar kommer behöva ske för 

planens genomförande. Byggherren ombesörjer och bekostar att omprövning sker 

genom lantmäteriförrättning. Befintlig gemensamhetsanläggning för väg, Oxnö 

ga:2 bör lämpligen omprövas och omfatta hela vägsträckan längs den nya utfarten 

från Fridhem.  

Markreservat för in- och utfart till planområdet säkerställs med beteckningen g1 i 

plankartan. För det fall kvartersmarken för bostadsändamål indelas i mer än en 

fastighet kan det bli aktuellt att inrätta gemensamhetsanläggning för att 

tillgodose fastigheternas gemensamma behov av t ex grönytor, 

kommunikationsytor, parkering, soputrymmen m. m. Vid en 

anläggningsförrättning bestäms gemensamhetsanläggningens omfattning, 

deltagande fastigheter samt andelstal för drift och utförande m.m. Ansökan om 

inrättande av gemensamhetsanläggning görs av byggherren/fastighetsägaren till 

lantmäterimyndigheten.  
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KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETSÄGARE OCH ANDRA BERÖRDA 

De inom planen belägna fastighetena Oxnö 1:2 och Barkaröby 8:6 förändras från 

att vara huvudsakligen öppen mark till mark för bostadsbebyggelse. Del av 

Barkaröby s:1 inom planområdet utgör idag tillfartsväg för Fastigheterna Oxnö 

1:3, 1:4, 1:6, 1:7, 1:11 samt Barkaröby 8:14 och 20:1. Denna tillfartsväg kommer 

förändras och ledas om när planförslaget genomförs.  

 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Exploatören bekostar detaljplanen inklusive de utredningar som krävs för 

detaljplanens antagande. Utbyggnad av anläggningar, teknisk försörjning, 

byggnader, förrättningar och eventuella ändringar på befintliga ledningar och 

vägar bekostas av exploatören. 

 

TEKNISKA FRÅGOR 

Projektering av ledningar för vatten, avlopp, fjärrvärme, samt kablar för el och 

kommunikation, ska ske i samråd med exploatören, Staden, Mälarenergi och 

ägare av berörda ledningar och vägar. Flyttkostnader av befintliga ledningar och 

kablar bekostas av exploatören.  

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Detaljplanen har upprättas av Stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med 

Mälarenergi, VafabMiljö, Teknik- och fastighetsförvaltningen, Kommunala 

lantmäterimyndigheten, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Barn- och 

utbildningsförvaltningen samt Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen. 

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 

Linus Sandberg  

Planarkitekt  

 


