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Detaljplanen för området söder om  
Skiljeboskolan har varit ute på  
samråd och ställs nu ut för  
granskning 

HAR DU FRÅGOR KONTAKTA 
Viktor Ståhl, stadsbyggnadsförvaltningen
viktor.stahl@vasteras.se, 021- 39 00 34

Kontaktcenter 021-39 00 00 • www.vasteras.se

Stadsbyggnadsförvaltningen tar just nu fram en detaljplan för nya bostäder och en ny 
aktivitetspark på området söder om Skiljeboskolan. 

I en detaljplan bestäms hur ett begränsat område får användas och vad som får byggas 
där. Vi tittar nu på möjligheten att planera för nya bostäder i Skiljebo. Utformningen av 
det nya bostadskvarteret ska utgå ifrån att skapa möjligheter för invånarna i stadsdelen 
att mötas. Även möjligheten för rekreation, lek och spontanidrott ska skapas. Detta 
genom en ny aktivitetspark. Du får den här informationen för att du ska veta om att du 
kan lämna synpunkter på detaljplanen. Detaljplanen är endast förslag som kan ändras 
efter de synpunkter som kommer in. 

Illustrationen är ett exempel på hur området skulle kunna se ut. Illustration: Tyréns 

Dnr: 2017/01582

GRANSKNINGSUNDERRÄTTELSE 
Detaljplan för Västerås 3:28 m.fl., Skiljebo
Utökat förfarande



Vilka synpunkter 
kom fram under 

samrådet?

Detaljplanen var ute på samråd under 
tiden 1 april 2019 – 28 april 2019. 
Planförslaget har under samma tid varit 
utställt i Stadshuset, på stadsbiblioteket, 
på Västerås stads hemsida samt Bostad 
Västerås hemsida. Ett samrådsmöte ägde 
rum 10 april på Hjärtpunkt Skiljebo. Den 
3 april och 17 april fanns representanter 
från Västerås stad på plats på 
Skiljebobiblioteket för att svara på frågor 
om planförslaget. Under samrådstiden 
inkom 32 yttranden, varav 9 utan erinran. 

En fysisk modell användes under samrådet. 

DE TRE MEST ÅTERKOMMANDE SYNPUNKTERNA HANDLADE OM: 
• Byggnadshöjder och exploateringsgraden

• Trafik och buller

• Aktivitetsparken 

VIll du läsa en sammanfattning av alla synpunkter och stadens bemötande på  
synpunkterna? Läs samrådsredogörelsen på stadens hemsida.  
Den ställs även ut i stadsbiblioteket. Vill du få den skickad till dig? Kontakta oss på  
stadsbyggnadsförvaltningen, se kontaktinformation på första sidan.  

Stadsbyggnadsförvaltningen tackar för  
synpunkterna som kommit in!
Staden har tillsammans med byggaktör JM AB gått igenom synpunkterna och bearbetat 
detaljplanen. I den bearbetade detaljplanen har vi försökt tillmötesgå  
flera av synpunkterna utifrån plan- och bygglag (2010:900) och Miljöbalk (1998:808).

HUVUDSAKLIGA ÄNDRINGAR SOM GJORTS SEDAN SAMRÅDET: 
• Detaljplanen har ändrats från ett standardförfarande till ett utökat förfarande.  

Detta med tanke på de synpunkter som kommit in från närboende. 

• Aktivitetsparken har blivit större. Aktivitetsparkens funktion och placering har  
förtydligats. Planområdet har även utvidgats mot Skiljeboskolan.

• En kompletterande bullerberäkning har tagits fram. Den visar hur  
bullernivåerna längs Ekevägen kan förändras. Detta på grund av den ökande  
fordonsmängden från de nya föreslagna bostäderna. Bullerberäkningen visar att den 
ökande fordongsmängden inte är väsentlig och påverkar inte närboende negativt på 
ett mätbart sätt. 

• Torrdammens funktion har förtydligats i planbeskrivningen. Den ska inte bara vara en 
översvämningsyta vid skyfall, utan även vara en parkmiljö med planteringar. 



PLANEN INNEBÄR BLAND ANNAT ATT
• 150-200 st nya bostäder, 2-7 våningar.  

Ägarlägenheter och bostadsrätter.

• Skogen samt gång- och cykelvägarna 
kommer vara kvar.

• En aktivitetspark med lekstig som blir en ny mö-
tesplats i Skiljebo. Ska erbjuda rekreation och  
spontanidrott. Här ska även Skiljeboskolans 
elever ha sin uteidrott.

• Nya gröna miljöer med planteringar.

•  En ny torrdamm som ska bli en parkmiljö.

Just nu kan du  
tycka till om planerna

Läs mer om hur du kan bidra med dina  
synpunkter på sista sidan. 

Vad är det 
vi planerar 
att bygga?

Aktivitetsparken

Torrdammen

Området ligger ca 2,5 km från Västerås centrum.



Två nya flerbostadshus längs Ekevägen
Längs Ekevägen placeras två nya hus i 3-5 våningar. Husen ska passa in med omgivande 
bebyggelse med lämplig skala och karaktär. Detta är något som styrs av detaljplanen. 
Bland annat ska inte de nya husen skugga omgivande bebyggelse. Tanken är att även 
att det ska kännas mer tryggt och säkert att promenera längs Ekevägen. De nya husen 
medför fler ''ögon mot gatan'' samt mer belysning. 

Så här kan
det se ut

Ny aktivitetspark
Den nya aktivitetsparken ska vara en ny mötesplats i Skiljebo för olika åldrar.  
Aktivetsparken ska uppmuntra till motion och lek genom olika ytor. Ytorna erbjuder 
bollspel, gruppträning och dans. Här ska även Skiljeboskolan ha sin uteidrott.  
I aktivitetsparken planerar vi även för ett utegym. Intill aktivitetsparken, i skogen,  
planerar vi för en lekstig. Det ska vara enkelt att ta sig till aktivitetsparken. Detta genom 
bland annat en ny gång- och cykelväg från Ekevägen. Vi ska röra så få träd som möjligt i 
skogen. 

Vy från Ekevägen. Illustrationen är ett exempel på hur gatan skulle kunna utformas. 

Gympahall 

Skiljeboskolan

Illustrationsplan aktivitetspark. Måtten av planerna anges i meter. 

Ny gång- och cykelväg



Nya punkthus
Nya punkthus på 5-7 våningar planeras på 
området. De placeras fritt för att ge en gårds-
miljö i öppen karaktär. Höjden på punkthusen 
anpassas till omgivande bebyggelse. Det  
högsta punkthuset placeras närmast skogen 
och längre ifrån befintlig bebyggelse.

Så här kan
det se ut

Torrdammen  - ny parkmiljö
En torrdamm planeras i områdets sydöstra 
del mittemot villorna i söder. Den behövs för 
att byggnader ska klara av en översvämning. 
Här skapas en park med träd där man kan gå 
över torrdammen på ett säkert med hjälp av 
spänger.

 
Ökad biologisk mångfald
Området består idag till största del av en 
grusplan och en klippt gräsyta. Ytorna är 
flexibla men erbjuder ingen större biologisk 
mångfald. Det nya bostadskvarteret ska få nya 
gröna miljöer med planteringar.  
Även svackdiken som ska bidra med en ny  
biotop som våtväxter och smådjur. 

Så här kan torrdammen se ut. (Tyréns 2019)

Så här kan de föreslagna punkthusen se ut.

Yta för växthus, biodling och aktiviteter.



Västerås växer! Staden växer med ungefär 1000 personer varje år. Vi behöver nya 
 bostäder, skolor, kontor, verksamheter med mera. Vi planerar för helt nya hållbara 
stadsdelar och för  komplettering i redan befintliga stadsdelar. Båda behövs. Till grund 
för planeringen finns Västerås stads översiktsplan, ÖP 2026 som beskriver hur staden 
ska utvecklas på lång sikt. Läs mer på vasteras.se/ÖP. Planförslaget stämmer överrens 
med översiktsplanens syfte. 

Området ägs av Västerås stad och det finns ett markanvisningsavtal där JM AB vill köpa 
marken. Västerås stad har därför tagit fram planförslaget tillsammans med JM AB.  
Tidigare finns ett planprogram för Skiljebo (PP19, 2006) som visar bland annat att det 
behövs en ny mötesplats i Skiljebo. Planprogrammet är dock endast vägledande och 
detaljplanen måste inte följa den helt och hållet.  
 
Förtätningen med de nya bostäderna ska göras med en balanserad komplettering. Det 
innebär att förtätningen förutsätter en ny aktivitetspark och torrdamm. De ska tillsam-
mans erbjuda rekreation, spontanidrott och lek. Aktivitetsparken med dess placering, 
ska knyta ihop fler funktioner som lekstig i skogen, multiaktivitetsytor och utegym. Vi 
vill även öka tryggheten i området med exempelvis ny belysning. Detaljplanen har tagit 
hänsyn till boendemiljön runt om. 

Vad är en detaljplan?
I en detaljplan bestäms hur ett begränsat område får användas och vad som får byg-
gas där. En detaljplan görs i flera steg. Under granskningsskedet finns det möjlighet att 
tycka till och påverka. Granskningstiden är minst 30 dagar. 

Så här går det till att ta fram en detaljplan

PLANUPPDRAG
Planarbetet startar.

GRANSKNING
Omarbetad detaljplan
ställs ut igen och syn-

punkter från allmänhet 
och myndigheter 

hämtas in. 

ANTAGANDE
Politikerna i byggnads-
nämnden, eller i vissa 

fall kommunfullmäktige 
beslutar om att anta 

den slutgiltiga 
 detaljplanen.

SAMRÅD
Planförslaget ställs 
ut och synpunkter 
från allmänhet och 

 myndigheter   
hämtas in.

Detaljplanens olika steg

Möjlighet att  
lämna synpunkter

Möjlighet att  
lämna synpunkter

LAGA KRAFT
Detaljplanen vinner 

laga kraft och blir 
juridiskt bindande 

om ingen överklagan 
inkommit.

Ev. överklagande 
av detaljplanen

BYGGLOV
Processen 
fortsätter i 
bygglovskedet.

ÖVERSIKTSPLAN
Övergripande plan
för hela staden, 
ÖP 2026.

Ett första 
planförslag 
tas fram.

Förslaget 
bearbetas 
vid behov.

Förslaget 
bearbetas 
vid behov.

Varför vill
vi bygga här?



Om du vill läsa mer om planförslaget finns flera utredningar och andra dokument att 
hämta på Västerås stads hemsida: vasteras.se/tycktill.  
Detaljplanen finns även  tillgänglig i stadshusentrén, stadsbiblioteket samt på  
Bostad Västerås. 

Planhandlingar som tillhör denna detaljplan är: 

• Plankarta med bestämmelser

• Planbeskrivning

• Illustrationsplan

• Dagvattenutredning, Bjerking AB, 2019-03-01

• Trafikbullerutredning, Tyréns AB, 2018-10-24, kompletterad 2019-06-24.

• Geoteknisk utredning, Loxia Group, 2017-05-22

• Solstudie, Tyréns AB, 2019-01-09

Så här gör du för att skicka in dina synpunkter på förslaget
Granskningen är en del i arbetet med att ta fram en detaljplan. Under granskningen 
samlar vi in information, önskemål och synpunkter om förslaget.  
Det är för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt. 

Skriv dina synpunkter på förslaget och skicka till:
Västerås stad, Byggnadsnämnden, Stadshuset, 721 87 Västerås eller
mejla till byggnadsnamnd@vasteras.se 
 
För att underlätta hanteringen av synpunkterna önskar Västerås stad att kontaktuppgif-
ter (namn och adress) skickas tillsammans med synpunkterna.

Granskningstiden för planförslaget är  
21 oktober- 24 november 2019
Byggnadsnämnden ska ha mottagit synpunkterna senast 24 november, 2019. 

Synpunkter på detaljplanen måste lämnas skriftligen senast vid granskningsskedet. 
 Annars kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Vill du
veta mer?

När ska det byggas?
Detaljplanen ska först antas i byggnadsnämnden och vinna laga kraft. Detta kan ske 
årskiftet 2019-2020. Efter projektering och bygglov tror vi att det börjar att byggas på 
området från år 2021. 




