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§ 12 Dnr BN 2019/01170-3.1.2 

Detaljplan för del av Västerås 3:69, Finnslätten, Västerås, Dp 
1948 

Beslut 

1. Planområdet utökas i norr och nordväst till att även innefatta del av 

fastighet Västerås 3:12 samt utökas i öster, söder och väst för att innefatta 

Tillbergaleden och planerad ny gatustruktur. 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för en logistikbyggnad med 

tillhörande lastytor, parkering och laddning av lastfordon. Byggnaden 

planeras att bli cirka 320 meter lång med en höjd på 12 meter, förutom en del 

där det planeras ett höglager cirka 40 meter högt. Byggnaders volymers 

påverkan på landskapsbilden ska studeras i planarbetet.  

Planområdet föreslås utökas i norr och nordväst till att även innefatta del av 

fastighet Västerås 3:12 samt utökas i öster, söder och väst för att innefatta 

Tillbergaleden och planerad ny gatustruktur. 

Norr och nordväst om planområdet utgöras idag av en kraftledning och 

Lundaleden. Lundaleden är idag är avstängd från Tillbergaleden. 

Kraftledningen ägs av Vattenfall. Vattenfall har uttalat sig att en ev. framtida 

spänningshöjning till 220 kV kan innebära att ledningen omlokaliseras. Det 

skulle kunna vara aktuellt till år 2030. Mälarenergi har i sin tur meddelat att 

detta förutsätter en ny mottagningsstation men att det är oklart var denna kan 

placeras och hur detta i skulle gå till. Kungsleden har signalerat att 

kostnaderna för denna investering kan vara värt, med tanke på hur mycket 

byggrätt som kan tillskapas om den omlokaliseras. Ett scenario kan även 

vara att ledningen grävs ned. Oavsett om den omlokaliseras eller grävs ned 

kommer stora utrymmen skapas för mer byggrätt. Sammantaget kan det här 

innebära 30 000 – 50 000 kvm mer mark som kan bebyggas, beroende på om 

kraftledningen omlokaliseras eller grävs ned. Att utöka planområdet i norr 

skulle möjliggöra en flexibilitet med en planbestämmelse att marken får 

bebyggas om kraftledningen omlokaliseras.  

Nordväst om planområdet är nuvarande markanvändning i gällande dp DP 

905 L allmän platsmark. Det pågår just nu bygglovsärende samt arrende för 

detta område för Northvolts etablering. Problem skapas här i och med 

befintlig detaljplans planläggning som allmän plats. Att även innefatta denna 

del i planläggningen skulle underlätta detta, genom att planlägga marken för 

kvartersmark.  

Utöver detta föreslås planområdet utökas till att innefatta Tillbergaleden 

samt en yta söder och väster om planområdet. Detta för att möjliggöra för 

liknande utformning av Tillbergaleden som står i detaljplanen Dp 1877 norr 

om detta område. Bland annat med att utveckla vägen med en gång- och 

cykelväg. Det handlar även om att möjliggöra för den gatustruktur (söder 
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och väster om befintlig planområdesgräns) som föreslås i Planprogrammet 

för Finnslätten.  

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 

förslag till beslut:  

1. Planområdet utökas i norr och nordväst till att även innefatta del av 

fastighet Västerås 3:12 samt utökas i öster, söder och väst för att innefatta 

Tillbergaleden och planerad ny gatustruktur. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och byggnadsnämnden 

beslutar enligt detta. 

Kopia till 

Teknik- och fastighetsförvaltningen 


