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SAMMANFATTNING
Västerås stad har fått in flera förfrågningar kring kom-
plettering av bebyggelse vid Oxbackens centrum för att 
både tillskapa nya bostäder, men även verksamheter. 
Innan arbetet med framtagandet av enskilda detaljpla-
ner börjar har staden sett ett behov att ta ett helhets-
grepp över hela Oxbackens centrum genom att ta fram 
ett planprogram. I planprogrammet har de övergripande 
frågorna som berör hela Oxbackens centrum studerats. 
Vilken mark i området som skulle lämpa sig för kom-
pletterande bebyggelse och lämplig markanvändning 
har studerats. Hur högt det är möjligt att bygga i områ-
det utifrån omkringliggande bebyggelse och solförhål-
landen. 

Totalt beräknas 260-350 lägenheter kunna tillskapas 
inom planprogrammet.

En social konsekvensutredning har tagits fram som 
bland annat studerat trygghet, tillgänglighet och social 
integration i området. Därutöver har även en trafik- och 
parkeringsutredning tagits fram som studerat parke-
rings- och trafiksituationen idag samt det framtida 
behovet. I trafik- och parkeringsutredningen fram-
kommer det att den utvecklingen av Oxbacken som 
planprogrammet gör möjligt kommer leda till viss brist 
av parkeringsplatser i området. För att full utveckling 
av området ska kunna ske likt planprogrammet föreslår 
måste fastighetsägarna först visa på att parkeringssitu-
ationen kan lösas. För att lösa underskottet av parke-
ringsplatser behövs troligtvis en gemensam parkerings-
lösning på Sandstenen 11.

En del av de föreslagna exploateringarna/tillbyggnader-
na kräver dock att fler parkeringsplatser tillskapas. Det 
betyder att vissa av de föreslagna projekten inte kan gå 
vidare förrän en lösning på parkeringsbehovet presente-
ras t.ex. genom en parkeringslösning på Sandstenen 11.

INLEDNING
En av strategierna i Västerås stads översiktsplan 2026 
är att staden ska byggas inåt. Att bygga staden inåt/
komplettera har många fördelar bland annat minskat 
resande tack vare närhet till service och nöjen. För 
att kunna komplettera och bygga staden inåt behöver 
markanvändningen i centrumnära lägen ibland ses över. 
Vid Oxbackens centrum har flera fastighetsägare fun-
deringar kring hur deras mark skulle kunna nyttjas mer 
optimalt. Genom en effektivare markanvändning kan 
Oxbackens centrum bidra till översiktsplanens mål att 
bygga staden inåt. 

Planprogrammet har tagits fram tillsammans i en ar-
betsgrupp bestående av representanter från: 

Stadsbyggnadsförvaltningen
Tekniska kontoret 
Fastighetskontoret 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 
Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Sociala nämndernas förvaltning
Mälarenergi 

I framtagandet av planprogrammet har även fastighetsä-
garna i området varit med och resultatet från intervjuer-
na i ”kartläggning av sociala aspekter” har varit en viktig 
grund. Programmet ska ses som ett förarbete inför det 
kommande detaljplanearbetet. Planprogrammet är inte 
juridiskt bindande, men ska ses som vägledande i det 
kommande detaljplanearbetet. Syftet med utredningen 
är bland annat att underlätta det kommande detaljpla-
nearbetet.

Som underlag i framtagandet av planprogrammet har ett 
par utredningar tagits fram. En trafik- och parkerings-
utredning som studerat dagens parkering och trafiksi-
tuation samt hur den kan förbättras. Dessutom har en 
kartläggning av sociala aspekter genomförts med fokus 
på tillgänglighet, trygghet, mötesplatser och socialinte-
gration. 

BAKGRUND
Det har inkommit flera förfrågningar till Västerås stad 
om komplettering och utveckling inom området. Då det 
finns ett stort intresse för utveckling och komplettering 
av Oxbackens centrum har staden sett ett behov av att 
ta ett helhetsgrepp över hela området. Kompletterings-
förfrågningarna som har inkommit gäller fastigheterna 
Sandstenen 8, 16, 18, Klippan 11, Kata 22 och 23 samt 
Käringbacken 1 med del av Västerås 2:70. Det har även 
inkommit förfrågan om att utöka befintliga parkerings-
platser då flera av verksamheterna i området den senaste 
tiden har utökat sina verksamheter och i samband med 
det fått ökat behov av parkeringsplatser.

Kvarteren som omger Oxbackens centrum har en blan-
dad karaktär med både enbostadshus och flerbostads-
hus. De västra delarna av kvarteret Sandstenen ingår 
inte i utredningsområdet, men är viktig att ta hänsyn 
till vid planering och utveckling av Oxbackens centrum. 
Bebyggelsen i västra delarna av Sandstenen består av 
flerbostadshus i 2,5 till 4 våningar. Åldern på byggna-
derna är varierad från 1913 till 1985. 

ANDRA PROJEKT I OMRÅDET
Samtidigt som planprogrammet, pågår arbetet ”tyck 
om din innerstad”. Syftet med projektet är att ta fram 
en målbild hur Västerås innerstad ska utvecklas. Inom 
projektet ingår Oxbacken i avgränsningen. Målbilden 
ska tas fram och ställas ut för samråd under 2017.

SYFTE
Syftet med planprogrammet är att ta fram förslag hur 
Oxbackens centrum i framtiden ska kunna utvecklas. 
I programmet har bland annat trafikstrukturen, par-
keringsplatser, sociala aspekter och möjligheten till 
komplettering studerats. Planprogrammet ska sedan 
användas som underlag vid framtagandet av detaljplaner 
i området. 

PLANUPPDRAG
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av Bygg-
nadsnämnden 2015-03-26, BN § 55, att ta fram ett 
planprogram för Oxbackens centrum. 
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PLANPROCESSEN
Vad är ett planprogram?
Syftet med ett planprogram är att utreda lämplig 
markanvändning på en plats samt översiktligt behandla 
frågor som rör bebyggelsetäthet, trafik, miljö och ge-
nomförande. Planprogrammet anger utgångspunkter 
och riktlinjer för fortsatt detaljplanearbete. Programske-
det ger berörda sakägare tidig insyn och påverkan i pla-
neringen. Planprogram har staden möjlighet att ta fram 
vid komplicerade planärenden, om översiktsplanen inte 
ger tillräckliga riktlinjer eller om planförslaget strider 
mot översiktsplanen.

Programsamråd
Samråd hålls kring planprogrammet för att inhämta 
information och synpunkter. Under samrådstiden finns 
möjlighet för allmänhet, myndigheter och andra förvalt-
ningar att komma med synpunkter. 

Fortsatt arbete
Inkomna synpunkter från programsamrådet samman-
fattas och bemöts i en samrådsredogörelse och planpro-
grammet revideras. Därefter ska planprogrammet och 
samrådsredogörelsen godkännas av byggnadsnämnden. 
Planprogrammet ska sedan ligga till grund för framtida 
detaljplanerna i området. Ett planprogram kan resultera 
i en eller flera detaljplaner.

AVGRÄNSNING
Planprogrammet ska ta fram de grundläggande utveck-
lingsprinciperna för utveckling av Oxbackens centrum. 
Utredningen ska studera de större strukturerna i områ-
det så som bebyggelse och vägstruktur. Det ska sedan 
utmynna i riktlinjer som ska stå till grund för framtida 
utveckling och detaljplanering i området.

Geografiskt har området avgränsats enligt figur 2. Den 
befintliga bostadsbebyggelsen inom kvarteret Sandste-
nen är inte med i utredningen för Oxbackens centrum. 
I övrigt är hela kvarteret Sandstenen med i utredningen 
samt kvarteret Käringbacken 1 med del av Västerås 2:70 
(Vegagrillen),  Kata 22 och 23 med tillhörande vägstruk-
tur. 

BEDÖMNING AV 
MILJÖPÅVERKAN
Planprogrammet bedöms inte innebära sådan betydan-
de konsekvenser som avses i 6 kap 11 § miljöbalken. 
Därav bedömer Västerås stad att en miljökonsekvens-
beskrivning inte behöver upprättas, en bedömning som 
länsstyrelsen delar.

Figur 2: Avgränsning av planprogrammet
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH 
PLANFÖRSLAG
Visionen med planprogrammet är att skapa förutsätt-
ningar för att Oxbacken ska kunna bli ett attraktivare 
stadsdelscentrum. Genom planen skapa förutsättningar 
för komplettering av nya bostäder och verksamheter, 
men även  skapa förutsättningar för upprustning och 
utbyggnad av befintliga verksamheter. 

STYRANDE DOKUMENT
I Västerås stads översiktsplan 2026 har ett antal stra-
tegier tagits fram för att nå det övergripande målet att 
Västerås ska vara attraktivt och ekologiskt, ekonomiskt, 
socialt och kulturellt hållbart. Av översiktsplanens stra-
tegier är det främst; attraktiv regionstad, bostäder för 
alla och bygg staden inåt, som en komplettering i områ-
det kan bidra till.

HISTORIA
I de västra delarna av kvarteret Sandstenen, samt de 
delar av kvarteret Kata som berörs av planen har varken 
bebyggelse- eller trafikstrukturen ändrats sig så mycket 
över tid. När det gäller den större trafikstrukturen som 
Köpingsvägen och Hammarbygatan är deras sträckning 
sig likt den från 30-talet. De delar av Sandstenen som 
ingår i planprogrammet för Oxbacken har däremot 
förändrats över tid både när det gäller bebyggelsestruk-
turen och gatustrukturen inom området.  Varken på 
kartbilden från 1933 eller den från 1962 så finns dagens 
trafikkoppling från kvarteret norrut mot Hammarby-
gatan. Istället var Repslagargatan och Almelundsgatan 
längre och försörjde på så sätt stora delar av kvartet 
Almelundsgatans koppling på Köpingsvägen var något 
som senare försvann.  

Bebyggelsen inom Oxbackens centrum har enligt de his-
toriska kartorna och gamla bygglovsritningarna tidigare 
bestått av mindre bebyggelse, främst villor och större 
stadsvillor, bland annat ska vissa av husen använts till 
elevhem för landstinget. 

Figur 5: Flygfoto över Oxbacken från 1977, VLT/arkiv

Figur 4: Bygglovsritning på ett av 
de tidigare husen i området.

Figur 7: Historisk karta från 1933.Figur 6: Historisk karta från 1962.

Figur 3: Västerås stads 
översiktsplan 2026.
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TRAFIK
Gång och cykel
Det finns idag en god tillgänglighet för gående och 
cyklister till området. I anslutning till planområdet finns 
två planskildheter/tunnlar för oskyddade trafikanter, 
dels under Jakobsbergsgatan och dels under Lantvärns-
gatan. Inom området saknas separerade gång- och 
cykelvägar så där sker cykling blandat med fotgängare.
Gång- och cykelvägar finns längs med alla större vägar i 
området. Fotgängarna och cyklisterna är alltid skyddade 
från biltrafiken förutom på östra sidan av Köpingsvägen 
där cykelbanan ligger i vägkanten. 

Flera av gång- och cykelbanorna i området är idag skyl-
tade som oseparerade. Beläggningen av ytorna ger dock 
intrycket av att de är separerade, men enligt gällande 
handlingsplan i Västerås stad är de för smala för att nytt-
jas som separerade.

Övergångsställen finns längs Hammarbygatan och Kö-
pingsvägen. Övergångstället vid Vegagrillen är hastig-
hetssäkrat med upphöjdningar i form av busskuddar. 
Passagen korsar fyra körfält med en bred mittrefug. Vid 
Lantvärnsgatan finns ett signalreglerat övergångställe 
över Köpingsvägen. 

Gång- och cykelvägen under Jakobsbergsgatan kan upp-
levas något otrygg (se under rubriken social hållbarhet). 
Gångare och cyklister i riktning mot Oxbacken centrum 
möts av buskage och en sluten tegelfasad, vilket gör att 

platsen upplevs som något av en baksida. Gång- och 
cykeltunneln kan även upplevas otrygg ur trafiksäker-
hetssynpunkt då det är dålig sikt när man kommer ut 
från gång- och cykeltunneln i riktning mot Oxbackens 
centrum samtidigt som tunneln ligger i en sänka vilket 
gör att cyklister kan ha en hög fart.

Inom planområdet finns det idag 78 st allmänt tillgäng-
liga cykelparkeringar, i trafik- och parkeringsutredning-
en framkommer att fler attraktiva cykelparkeringar bör 
anordnas i centrum.

Kollektivtrafik
Området har bra kollektivtrafikförbindelser, det passerar 
både service-, stads- och förortslinjer. På grund av en-
kelriktade gator har bussarna olika körvägar åt de olika 
riktningarna, vilket inte är optimalt ur trafikeringssyn-
punkt. 

I anslutning till området finns idag två busshållplatser; 
Oxbacken och Jakobsbergsgatan. Det finns ingen pas-
sage över Köpingsvägen mellan hållplatserna öster om 
Jakobsbergsgatan (Oxbacken C) vilket medför en del 
spring över vägen även om det är stängsel mellan körfäl-
ten. 

Förutom nämnda hållplatser finns även flexlinjen som 
har en hållplats strax utanför Coop vid Oxbackens cen-
trum.

Biltrafik
Hela planområdet är planerat efter äldre planeringside-
al med trafikseparering mellan trafikslagen. I sydöstra 
delen av utredningsområdet passerar Köpingsvägen. 
Hastighetsbegränsningen på Köpingsvägen är idag 50 
km/h och trafikmätningar från 2014 visar på trafik-
flöden på ca 9 500 fordon per vardagsdygn (VaDT). 
Vägen består av två filer i vardera färdriktning med en 
grönremsa med trädplantering i mitten. Gaturummet 
är relativt brett med knappt någon bebyggelse och lite 
vegetation som ramar in den, bortsett från trädplante-
ringen i mitten av vägen. Breda gaturum kan ibland leda 
till höga hastigheter, men en del fartdämpande åtgärder 
har genomförts på Köpingsvägen den senaste tiden för 
att få ner hastigheten och öka säkerheten för oskyddade 
trafikanter. 

I framtiden bör Köpingsvägens utformning studeras vi-
dare. Gatan upplevs idag bred och mer som en infartsled 
än en gata. Genom åtgärder som trädplanteringar kan 
gatan omvandlas till en stadsgata. En stadsgata skulle 
öka trygghetskänslan för de oskyddade trafikanterna 
som ska passera den och eventuellt även minska hastig-
heterna.

Figur 9: BusshållplatserFigur 8: Gång- och cykelvägen längs Hammarbygatan.

Genom norra delen av utredningsområdet går Ham-
marbygatan som är enkelriktad västerut. Hastighets-
begränsningen på Hammarbygatan är idag 40 km/h 
och trafikmätningar visar 4 525 VaDT. Det finns idag 
ett övergångsställe som förbinder Oxbackens centrum 
norrut, övergångsstället finns i höjd med Hammarbyga-
tan 4.

Väster om planområdet går Lantvärnsgatan som är 
skyltad 40 km/h och är även den enkelriktad i riktning 
söderut.

Repslagargatan, som nås från Lantvärnsgatan, är av-
stängd för motorfordonstrafik men förbudet gäller inte 
leveransfordon. Leveranser till Coop sker norrifrå via 
Hammarbygatan. Leveranstrafik/sophämtning sker även 
via Lantvärnsgatan, infart strax norr om Köpingsvägen.
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Parkeringsytan E består av 12 stycken parkeringsplatser, 
halva parkeringsytan ligger på Sandstenen 16 medan 
andra halvan ägs av Västerås stad men arrenderas ut till 
Imperia Invest.

Parkeringen vid Käringbacken 1 med del av Västerås 
2:70 (F) består av totalt 77 parkeringsplatser som ägs av 
staden, 10 av dem är utarrenderade till bostadsrättsför-
eningen Vasastaden 4. 17 st av parkeringsplatserna är 
reserverade till Vegagrillens kunder medan övriga, 50 
platser hyrs ut till privatpersoner genom SFE (förvalt-
ningen för stöd, fritid och entreprenad).

En parkeringsinventering har genomförts i samband 
med parkeringsutredningen där beläggningsgraden har 
undersökts vid fyra olika tillfällen:

Fredag 21/8 kl. 13.10
Söndag 23/8 kl. 11.00
Måndag 24/8 kl. 14.00
Måndag 24/8 kl. 22.00

Tidpunkterna för mätningen har valts ut utifrån olika 
trafikantgrupper. På fredags eftermiddagar dominerar 
parkeringsplatserna av folk som ska besöka Islamiska 
Föreningen och söndagar av kyrkans besökare. Efter-
middagar av besökare till servicen i området och kvällar 
av boende. Utredningen ger förutom svar på belägg-
ningsgraden även svar på möjligheten att samnyttja 
parkeringsplatser.

Resultatet av utredningen visar en total beläggningsgrad 
för hela området på mellan 39-64 %. Högst beläggning 
är det under fredagar och söndagar när Islamska Fören-
ingen och Kulturcenter samt Pingstkyrkan har många 
besökare. Totalt för hela utredningsområdet finns det 
idag ett visst överskott av parkeringsplatser, men p.g.a. 
reserverade parkeringsplatser och högt tryck under vissa 
tider i veckan så uppstår det ibland problem för besö-
karna att hitta lediga platser. 

I parkeringsutredningen har två framtidsscenarier stud-
erats när det gäller parkeringsfrågan. Scenarierna har 
bland annat utgått från hur fastighetsägarna själva ser på 
utvecklingen av sina fastigheter. I scenario 1 har parke-
ringsutredningen utgått från att parkeringen på Sandste-
nen 11 blir kvar som idag. I scenario 2 har utredningen 
utgått från att Sandstenen 11 bebyggs med dagligva-
ruhandel, bostäder och två plan med parkering. Båda 
scenarierna visar på ett framtida parkeringsunderskott 
om alla fastigheter utvecklas likt exploatörerna önskar. 
Det totala underskottet för hela planprogram området är 
69 respektive 48 parkeringsplatser beroende på scenario, 
för mer detaljerad information se trafik- och parkerings-
utredningen. Enligt Västerås stads parkeringsriktlinjer 
kan parkeringstalet minskas med exempelvis upprät-
tande av bilpool och Mobility Management-åtgärder. 
Om alla fastighetsägare inom området skulle vidta alla 
åtgärder som går blir parkeringsunderskottet enbart 36 
respektive 5 parkeringsplatser. 

För full utbyggnad av området likt planprogrammet ger 
möjlighet till så behöver parkeringssituationen studeras 
vidare i samband med detaljplanerna.  Även om staden 
kräver att alla projekt som tillskapar mer bostäder ska 
lösa parkeringen inom egen fastighet så blir det problem 
i och med att varken Pingstkyrkan eller Landstinget har 
någon mark som de kan tillskapa fler parkeringsplatser 
på. Fastighetsägarna måste i detaljplaneskedet kunna 
visa på hur parkeringssituationen är tänkt att lösas.

Förutom parkeringsunderskottet på ca 50-70 parke-
ringsplatser som parkeringsutredningen visar behöver 
ca hälften av de parkeringsplatser som idag finns vid Ve-
gagrillen och som ägs av staden och hyrs ut till boende 
ersättas. Exakt antal parkeringsplatser som ska ersättas 
ska studeras vidare. De 10 parkeringsplatser som idag 
arrenderas av bostadsrättsföreningen ska ersättas inom 
del av Västerås 2:70 och Käringbacken 1. Om dessutom 
parkeringsplatserna längs med Köpingsvägen bebyggs 
skapas ännu större parkeringsbehov i området som mås-
te studeras vidare och en godtagbar lösning presenteras 
innan exploatering kan ske.

Parkeringsproblematiken kan t.ex. lösas med en gemen-
sam parkeringslösning på Sandstenen 11, som förutsätt-
ningarna ser ut bör lösningen tillskapa fler platser än 
scenario 2 föreslår för att lösa parkeringsbehoven utifrån 
stadens riktlinjer. Hur ägandeförhållandena för parke-
ringshuset ska se ut ska studeras vidare.

-Parkering
Bilparkering finns idag främst samlad i tre punkter 
inom utredningsområdet (se kartbild); Sandstenen 11 
(A), Västerås 2:9 (B-E) och intill Käringbacken 1 med 
del av Västerås 2:70 (F).

Parkeringen vid Sandstenen 11 (A) ägs idag av Västerås 
stad, men arrenderas ut för parkeringsändamål. Arren-
defördelningen ser idag ut som följande; 30 % Imperia 
Invest, 25 % Västerås stad, 25 % Landstinget och 20 % 
Elimförsamlingen (pingstkyrkan). Parkeringsplatsen är 
hårdgjord och består av 80 parkeringsplatser.

Parkeringen på Västerås 2:9 består av flera mindre par-
keringsytor som var och en består av ca 15 parkerings-
platser (B-E). Parkeringsytorna är alla utarrenderade till 
olika fastighetsägare i området.  Parkeringsytan B består 
av tre mindre parkeringsytor totalt 49 platser som ägs 
av Västerås stad, men är idag utarrenderade till Bostads 
AB Mimer. Parkeringsplatserna nyttjas av de boende i 
Mimers hus i kvarteret Sandstenen. 

Parkeringsytan C består av 14 parkeringsplatser som 
idag är utarrenderade till Pingstkyrkan. 

Parkeringsytan D nyttjas tillfälligt av landstinget i sam-
band med deras ombyggnation. Parkeringsytan består 
av 16 parkeringsplatser. Det finns ytterligare tre parke-
ringsplatser som är utarrenderade till Landstinget, dessa 
finns strax norr om ytan som nyttjas vid ombyggnatio-
nen.  

 Figur 10: Bilparkering inom planområdet.  Figur 11: Antal parkeringsplatser samt  arrendeavtal.
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MARKANVÄNDNING
Markägarförhållanden
Nedan är en lista över dagens markägande förhållande-
na, när det gäller arrenden för parkering så redovisas de 
under rubriken parkering i avsnittet om trafik. Enligt 
lagfarten är det Västerås kommun som är lagfaren ägare 
för Käringbacken 1, men tomträttsinnehavare är Riks-
byggen.

Fastighet              Lagfaren ägare 
Västerås 2:7  Västerås kommun
Västerås 2:70  Västerås kommun
Västerås 2:9  Västerås kommun
Käringbacken 1 Västerås kommun     
Kata 22  Fastighetsbolaget JF1 AB
Kata 23  Fastighetsbolaget JF1 AB
Sandstenen 8  Landstinget Västmanland
Sandstenen 11  Västerås kommun
Sandstenen 16  Imperia Sandstenen 16 AB 
Sandstenen 18  Pingstförsamlingen Västerås

Markanvändning -idag
Dagens markanvändning illustreras i kartbilden 9. Idag 
är det enbart den norra delen av planområdet som har 
markanvändning bostäder, resterande del av planområ-
det nyttjas idag till handel, sjukvårdslokaler och sam-
lingslokaler. Därutöver finns tre större parkeringsytor. 

Markanvändning -planförslag
Exakt vilken framtida markanvändning som är lämplig 
för planområdet är något som bör studeras vidare i de 
enskilda detaljplanerna, i figur 10 redovisas planpro-
grammets generella vision om markanvändningen i 
planområdet. Det är viktigt om möjlighet finns i de-
taljplanerna att lämna en flexibilitet för att området även 
i framtiden ska kunna växa och utvecklas.

För alla framtida detaljplaner som ska tas fram i plan-
programområdet, där syftet är att möjliggöra för bostä-
der kommer bullerfrågan behöva utredas. Nedan i figur 
13 och 14 syns stadens övergripande bullerkartering 
över området, den bullerkarteringen behöver komplet-
teras med bullerutredningar för de enskilda detaljpla-
nerna. Bullerproblematiken kan vara en av de faktorer 
som kommer påverka utformning och placering av de 
bostadshus som det kommer planeras för. 

Solförhållanden och parkeringsfrågan är andra frågor 
som behöver studeras ytterligare i detaljplanerna och 
kommer även dem till viss del påverka utformningen av 
detaljplanerna.

Figur 12: Karta med fastighetsgränser.

Figur 13: Buller, ekvivalentnivå

Figur 14: Buller maxnivå
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-Kata 22, och 23
Dagens markanvändning bostäder föreslås behållas 
och möjligheten till handel och liknande verksamheter 
undersöks vidare i detaljplaneskedet.

-Käringsbacken 1 och del av Västerås 2:70
Käringbacken 1 samt del av Västerås 2:70 med tillhö-
rande parkering föreslås bostäder som huvudsakliga 
markanvändning i framtiden. I samband med detaljpla-
nering ska även möjligheten för verksamheter i botten-
våningen undersökas. Förutom att lösa sitt egna parke-
ringsbehov ska de 10 befintliga parkeringsplatserna som 
arrenderas ut till bostadsrättsföreningen Vasastaden 
ersättas inom projektet.

-Torget
Markanvändningen allmänplats för torget föreslås vara 
kvar likt den är idag. För mer resonemang kring torget 
och dess utveckling se rubrik Torg under Det offentliga 
rummet.

-Sandstenen 8
Sandstenen 8, Landstingets byggnad där bland annat 
vårdcentralen finns har idag markanvändning vård och 
samlingslokal. Möjlighet ska ges för vårdcentralen och 
liknande verksamheter att vara kvar i lokalerna med sin 
verksamhet. För att gå vidare krävs att en lösning pre-
senteras hur det ökade parkeringsbehovet ska lösas.

-Sandstenen 11
Då det i dagsläget finns en osäkerhet i hur kvarteret 
Sandstenen 11 kommer att utvecklas i framtiden ges 
möjlighet i planprogrammet både för fortsatt parkering 
likt idag, alternativt att kvarteret utvecklas med bostä-
der, handel och en parkeringslösning. Bebyggelse på 
Sandstenen kräver att exploatören kan visa att parke-
ringsnormen i rådande kommunala dokument uppfylls.

För att lösa kringliggande verksamheters behov av par-
kering är en lösning en gemensam parkeringslösning på 
fastigheten Sandstenen 11.

-Sandstenen 16
Dagens markanvändning, handel föreslås i framtida de-
taljplan kunna utökas till centrum och bostadsändamål.

-Sandstenen 18
Dagens markanvändning samlingslokal skulle kunna 
utökas till centrum möjligtvis även bostäder. För att gå 
vidare krävs att en lösning presenteras hur det ökade 
parkeringsbehovet ska lösas.
 
-Del av Västerås 2:9
Del av Västerås 2:9 består idag främst av parkering, men 
skulle i framtiden kunna vara lämplig för bostäder kon-
tor eller annan lämplig verksamhet. Byggnationen skulle 
kunna bidra till att förbättra Köpingsvägens gaturum. 
För en komplettering ska vara möjlig måste bland annat 
buller- och parkeringsfrågan utredas vidare och lösas. 
Vid en komplettering inom området ska även möjlighe-
ten att komplettera med en park eller liknande vegeta-
tion undersökas. 

Det är viktigt vid förtätning av området att inte försäm-
ra tillgången till grönska och det är därav troligtvis inte 
lämpligt att bebygga hela det blåmarkerade området. 
Vid framtida studier ska området utredas kring möj-
ligheten till att tillskapa allmänplats t.ex. mindre park 
inom området förutom bebyggelse.

Fram till en eventuell förtätning kan parkeringsplatserna 
omdisponeras så mindre mark tas i anspråk samtidigt 
som antalet parkeringsplatser bibehålls. 

Figur 15: Dagens markanvändning.

Figur 16: Föreslagen markanvänd-
ning.
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Figur 17: Repslagargatan med bebyggelse utpekat i Västerås 
stads bevarandeprogram som värdefull miljö på högra sidan 

av gatan.

Figur 18: Pingstkyrkan

Figur 18: Kvarteret Sandstenen. Bevarandeprogram Västerås 
stadsbebyggelse, miljö med värdefullbebyggelse är markerad 

samt kulturhistoriskt intressanta byggnader. 

KULTURMILJÖ 
Övergripande
Bebyggelsen inom utredningsområdet finns inte med i 
Västerås stads bevarandeprogram, däremot är delar av 
bebyggelsen i västra delarna av kvarteret Sandstenen och 
kvarteret Magna med. De kulturhitoriska värdena som 
finns i området och i angränsning till området belyses 
här i planprogrammet. Sen behöver värderna studeras 
djupare i detaljplaneskedet och det kan i detaljplanen bli 
aktuellt med planbestämmelser för att försäkra sig om 
att värdena inte ska förvanskas.

Sandstenen 19-23
Bebyggelsen i den sydvästra delen av kvarteret, Sand-
stenen 19-23 är utpekat i Västerås stads ”Bevarandepro-
gram Västerås stadsbebyggelse” från 1985 som värde-
full miljö vilket betyder att särskild hänsyn ska tas till 
området. Byggnaderna inom den värdefulla miljön har 
en varierad ålder, det äldsta huset är från 1913 medan 
det yngsta är från 1984. Bebyggelsen är relativt låg 2 till 
4 våningar. 

Dessutom är byggnaderna Sandstenen 20, 22 och 23 ut-
pekade som kulturhistoriskt intressanta byggnader som 
bör bevaras. 

Vid planering och komplettering inom utredningsområ-
det bör hänsyn visas till den bebyggelsemiljö i västra de-
larna av kvarteret som är med i bevarandeprogrammet.

Magna
Kvarteret Magna som gränsar till planområdet i öster 
är tillsammans med angränsande kvaret utpekat som 
värdefull miljö att ta särskild hänsyn till i stadens beva-
randeprogram. Många av flerbostadshusen i kvarteret är 
byggda under åren 1900-1915 samt i kvarterens inre del 
finns det bebyggelse från 1930 och 1940-talet. I kvarteret 
finns det även avvikande bostadshus från 80-talet. 

Även flera av byggnaderna är utpekade som  ”Byggnad 
av större kulturhistoriskt eller konstnärligt värde som 
inte fårförvanskas vare sig genom arbeten på själva 
byggnaden eller genom bebyggelse i grannskapet.

Figur 20: Sandstenen 16
Figur 19: Kvarteret Magna. Bevarandeprogram Västerås stads-

bebyggelse, miljö med värdefullbebyggelse är markerad samt 
kulturhistoriskt intressanta byggnader 

Figur 19: Sandstenen 8, Landstinget

Sandstenen 18, Pingstkyrkan
Pingstkyrkans byggnad är byggd 1974-75, kyrkans 
ritningar är framtagna av SIAB och signerad Olofsson. 
Kyrkans fasad består av mörkrött tegel vilket var ett 
vanligt förekommande fasadmaterial under 70-talet. Ar-
kitekturen är väl genomtänkt med rätvinkliga byggnads-
kroppar som är adderade till varandra för att åstadkom-
ma en variation i fasaden. För att bryta upp formspråket 
har takhöjden på de olika delarna varierats, vilket gör 
att byggnaden smälter väl in i stadsbilden även fast den 
är stor. Den strama formgivningen med genomtänkta 
materialval ger ett sammanhållet intryck med mycket 
höga kulturhistoriska värden. 

Byggnaden är till största delen orörd och representerar 
1970-talets arkitektur och byggnadsteknik väl. Den upp-
fyller de kulturhistoriska grundkriterierna för värdefulla 
byggnader. För att bevara byggnadens samlade uttryck 
är det viktigt att inte förstöra den variation som finns i 
fasaden. Tillbyggnader och påbyggnader kan vara möj-
lig på pingstkyrkan med det är då viktigt att bevara den 
variation som finns i byggnaden idag.

Sandstenen 8, Landstinget
Landstingets kvadratiska byggnad är uppförd i mörkrött 
tegel med accentuerade horisontella fönsterband. Den 
är i tre våningar och den översta avslutas upp mot det 
platta taket med en meterhög plåtfasad.

Landstingets byggnad från mitten av 1970-talet är en 
tidstypisk officiell byggnad som ska utstråla stabilitet 
och myndighet. Arkitekturen är tämligen sluten och 
tillåter inte tillägg utanpå fasaderna. Dess stora vär-
de ligger i den färdiga formen och gestaltningen med 
tegelarbeten och fönstersättningen. Byggnadens form 
innebär dock att det med stor sannolikhet är möjligt att 
med en bra utformning höja den 1 eller 2 våningar utan 
att det negativt påverkar byggnadens karaktär och värde.

Sandstenen 16
Affärsbyggnaderna är relativt enkla i sin utformning.  
De är i en våning med röda tegelfasader som kröns av 
en gul plåtavslutning. Denna omfattar ett platt svart 
tak. Mot torget består den norra byggnadens fasad av 
glas, träpaneler, gulmålade plåtdetaljer och tegelpartier. 
Mellan den norra och södra byggnaden finns en passa-
ge som täcks av en pergolaliknande konstruktion. Den 
södra byggnaden är i rött tegel med aluminiumpartier 
som innefattar glas. Båda byggnadernas fasader mot öst 
är till största delen i tegel. Affärsbyggnaderna är till sin 
utformning tämligen enkla, även om de är uppförda i 
gedigna material.
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BEBYGGELSE
Övergripande
Bebyggelsen inom utredningsområdet är varierad. I den 
östra delen av kvarteret Sandstenen finns bland annat 
närservice funktioner. Byggnaderna är alla ifrån 70-talet 
i 1-3 våningar med tegelfasad. Sandstenen 16 är idag i en 
våning med en matbutik, pizzeria, apotek och en frisör-
salong. Sandstenen 8 är i tre våningar, i byggnaden finns 
idag en vårdcentral. Sandstenen 18 ägs av pingstkyrkan 
och används som kyrka och samlingslokal.

Söder om Köpingsvägen ligger det idag en pizzeria och 
en större parkeringsplats, Käringbacken 1 samt del av 
Västerås 2:70. Inom Käringbacken 1 har det tidigare 
funnits en bensinstation på platsen. 

Norr om Hammarbygatan ingår fastigheterna Kata 22 
och 23 i utredningsområdet. Både Kata 22 och 23 är 
från 30-talet med putsfasad och brutet sadeltak. Det 
finns idag hyreslägenheter i de båda husen och verk-
samheterslokaler i bottenvåningen på Kata 22 (idag en 
pizzeria). 

Bebyggelse höjd
Idag är bebyggelsen inom planprogramområdet relativt 
låg 1-3 våningar. Bebyggelsen som angränsar till plan-
området är 3-7 våningar där flerfamiljshus i 3-5 våning-
ar dominerar med högre bebyggelse nordost om plan-
området där bebyggelsen är upp till 7 våningar. 

Bebyggelsehöjden på omkringliggande bebyggelse till-
sammans med planområdets centrumfunktion gör att 
den på vissa valda ställen i centrum skulle klara av en 
högre höjd än dagens 1-3 våningar. En volymstudie har 
genomförts för att analysera vilka höjder planområdet 
skulle klara utifrån bland annat gestaltning och solljus-
förhållanden. Utifrån den volymstudien har höjdrekom-
mendationer tagits fram inför detaljplaneläggning, se 
kartbild. 

Höjdrekommendationerna utgår främst ifrån omgivan-
de bebyggelse, men även en vilja att med hjälp av höjd 
och gestaltning markera centrumbebyggelsen. Då det 
finns kulturhistoriskt intressanta byggnader inom pla-
nen, blir det extra viktigt att den befintliga bebyggelsen 
tas i beaktan när det byggs nytt eller till.

Höjdsättningen ska granskas djupare i samband med 
detaljplanerna och justeringar av höjder kan därför fö-
rekomma i samband med detaljplanen. Gestaltningen är 
exempel på en faktor som kan påverka hur stor en bygg-
nad upplevs och kan därmed motivera en högre/lägre 
byggnad än vad som tidigare varit tänkt. En viktig faktor 
är gårdsmiljön vid husen som är avgörande för hur höga 
byggnader som kan tillåtas i detaljplanen. En solstudie 
över hela området med planprogrammets förslag till 
höjder är genomförd (se kartbilder), men det kan krävas 
kompletterande studier i de enskilda detaljplanerna. 

Figur 22: Kata 22 och 23

Figur 21: Käringbacken 1 (Vegagrillen)

Figur 23: Våningsantal på dagens bebyggelse

Figur 24: Våningsantal på dagens bebyggelse
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Figur 25: Solstudie, vårdagjämning klockan 8. Figur 26: Solstudie, vårdagjämning klockan 12. Figur 27: Solstudie, vårdagjämning klockan 17.

Figur 28: Solstudie, sommarsolstånd klockan 8. Figur 29: Solstudie, sommarsolstånd klockan 12. Figur 30: Solstudie, sommarsolstånd klockan 17.
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Figur 31: Platsanalys. Busshållplatsen som 
är utmärkt som målpunkt 10 på kartan är 
borttagen.  Observera planområdes gränsen 
har ändrats,kv Klippan 11 ingår inte längre i 
planområdet. Illustration: Tyréns

Figur 32: Oxbackens torg idag.

DET OFFENTLIGA RUMMET
Platsanalys
Utifrån de intervjuer som Tyréns genomförde med be-
sökarna till Oxbackens centrum har en platsanalys sam-
manställts. Platsanalysen sammanställer målpunkter, 
stråk, barriärer, mötesplatser och otrygga miljöer utifrån 
hur intervjupersonerna upplever Oxbackens centrum.
 
-Målpunkter
Målpunkterna har i platsanalysen delats upp i två kate-
gorier, generella och populära (målpunkter som bidrar 
till stadslivet). Inom planområdet är målpunkterna cen-
trerade runt centrum och består främst av servicefunk-
tioner. Det finns även en del viktiga målpunkter strax 
utanför planområdet som kan vara viktiga att ta hänsyn 
till i planeringen, t.ex. Sundemans Backe, Islamska för-
samlingen och kulturcenter samt serviceboende.
 
-Otrygghet
Skrafferingen för otrygghet visar platser som upplevs 
otrygg av besökarna. I intervjuerna har det framkommit 
tre platser som upplevs otrygga; de båda gångtunnlarna 
som finns i anslutning till området och gång- och cykel-
vägen längs med Köpingsvägen. Gångtunneln i väster 

under Lantvärnsgatan ingår inte i planprogramområdet 
men kan ändå vara viktig att ta med i beaktan i planpro-
grammet då den ingår i samma gång- och cykelvägnät 
som passerar planområdet. Se mer om otrygghet under 
avsnittet om social hållbarhet.

-Stråk
Stråk visar hur människor rör sig och nyttjar det offent-
liga rummet. Kategorin stråk har i platsanalysen delats 
upp i två underkategorier; gångstråk, och gång- och 
cykelstråk. Gång- och cykelstråk visar de större gång- 
och cykelförbindelserna som förbinder stadsdelen med 
andra delar av staden, medan gångstråk visar de interna 
stråk som finns i området. 

-Barriärer
I platsanalysen har tre barriärer kunnat identifieras, 
delar av Hammarbygatan, Köpingsvägen och delar av 
Lantvärnsgatan (utanför planområdet). Det som är 
gemensamt för dessa barriärer är att de alla tre är stör-
re gator som en del av intervjupersonerna har upplevt 
svåra att passera.

-Mötesplatser
I platsanalysen har en tydlig mötesplats kunnat iden-
tifieras inom planområdet, torget utanför Coop och 
vårdcentralen. Intervjupersonerna upplevde att de till 
stor del bara nyttjade torget när de väntade på anhöriga 
som besökte någon av servicefunktionerna i centrum.

Torg
Framför Landstingets byggnad och mataffären finns det 
idag ett torg. Torget är stenbelagt med viss möblering: 
bänkar längs sidorna samt cykelparkering vid vårdcen-
tralens entré. I den västra delen av torget finns även en 
återvinningsstation för glas och klädinsamling.

I Tyréns kartläggning av sociala aspekter framgår det att 
dagens torg vid Oxbackens centrum i liten grad nyttjas 
som en mötesplats där folk uppehåller sig längre stun-
der. Istället är det främst verksamheternas mötesplatser i 
området som folk nyttjar, till exempel vårdcentralen och 
Pingstkyrkans verksamheter. 

Oxbackens torg bör utvecklas till en tydligare mötesplats 
där flera människor gärna vistas. Speciellt skapa miljö 
där fler barn vill vistas, en sådan miljö saknas till viss del 
i området idag. Det behöver inte vara en särskild miljö 
riktad till barn som en utpekad ”lekmiljö” men dock en 
plats som inbjuder till lek. Oxbackens torg har poten-
tial att utvecklas till en mötesplats för alla åldrar. Ett 
mer livfullt torg är något som alla verksamheter kring 
Oxbackens centrum skulle gynnas av och det är även 
därför viktigt att man hjälps åt för att skapa en så god 
offentlig miljö som möjligt. Genom en upprustning, god 
möblering och eventuell konstnärlig utsmyckning och 
uppdelning i rum kan Oxbackens torg bli en trivsam 
samlingspunkt för hela stadsdelen.

Grönstruktur och rekreation
Inom utredningsområdet finns det ingen större sam-
manhängande grönstruktur. De grönytor som finns 
i området består av lägre vegetation i form av främst 
mindre gräsmattor, buskage men det finns även en del 
lövträd i området. I en första inventering har flera träd 
med mistel identifierats vilket behöver studeras vidare i 
samband med detaljplaneläggning.

Strax utanför utredningsområdet, söder om Köpingsvä-
gen finns parken Sundemans backe. Sundemans backe 
är en mindre park främst bestående av lövträd. Ytter-
ligare söder om utredningsområdet finns Lögarängens 
bad och simhall.

Under de intervjuer som genomfördes med besökare i 
samband med framtagandet av kartläggningen av de so-
ciala aspekterna framkom det att folk generellt upplevde 
Oxbackens centrum som väldigt grönt jämfört med 
liknande stadsdelscentrum i Västerås. Det var flera som 
framhöll det i intervjuerna som en av de sakerna som de 
ansåg vara bäst med Oxbackens centrum idag.
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SOCIAL HÅLLBARHET
I samband med framtagandet av planprogrammet har 
Västerås stad låtit Tyréns ta fram en utredning kring 
social hållbarhet i området, Kartläggning av sociala 
aspekter –Oxbackens centrum. Fokusfrågor för utred-
ningen har varit tillgänglighet, trygghet, mötesplats och 
social integration. Utredningen grundar sig dels i de 
kommunala strategiska dokument som staden tidigare 
tagit fram inom nämnda områden och dels intervjuer 
på plats av totalt 49 människor.  Även intervjufrågorna 
berörde de fyra fokusområdena med utgångspunkt från 
planområdet och dess närhet. 

Förutom att beröra de tre fokusområdena ställdes även 
frågor kring bland annat vad som var positivt/negativt, 
saknades i området samt hur de skulle beskriva Oxback-
ens centrum. Svaren på frågorna kopplades sedan till 
kartbilder.

Svaren på frågan där besökarna skulle beskriva Oxback-
ens centrum med tre ord, omvandlades sedan till ett så 
kallat ordmoln. I ordmolnet har de ord som återkommit 
flera gånger fått ett större teckensnitt.

När intervjupersonerna fick frågan vad de saknade i 
området utrycktes önskemål om fler bostäder, fler cykel-
ställ, mer vegetation och parkeringshus för att gömma 
bilarna. Därutöver kom det även in önskemål på servi-
cefunktioner som saknades i centrum.

Kartbilderna nedan visar en sammanställning av de sa-
ker som besökarna ansåg vara positivt respektive nega-
tivt med planområdet. Generellt när det gäller de saker 
som besökarna ansåg vara negativt med planområdet 
var det främst trafikrelaterade aspekter som otrygga 

tunnlar och svårpasserade bilvägar. Av de positiva saker-
na som framfördes var det främst servicefunktionerna 
i centrum som framfördes men även Sundemans backe 
samt byggnationen längs Repslagargatan som finns strax 
utanför planområdet.  Det fanns även en del saker som 
det rådde delade meningar kring, Kata 22 och 23 an-
sågs av vissa som viktiga byggnader att bevara, medan 
andra ansåg att de bör rivas då de är gamla och slitna. 
Det fanns även delade meningar kring den stora parke-
ringsplatsen, vissa ansåg att det alltid fanns plats medan 
andra ansåg att det ofta var fullt. Vissa besökare påpeka-
de att de skulle uppskatta om parkeringen lades under 
marken och istället gav plats för en park eller bostads-
hus.

Figur 35: Ordmoln över hur besökarna beskriver Oxbackens 
centrum. Illustration från Wordle.

Figur 34: Visar vad respondenterna ansåg vara negativt med området. Observera planområdes gränsen har ändrats,kv 
Klippan 11 ingår inte längre i planområdet. Illustration av Tyréns.

Figur 33: Visar vad respondenterna ansåg vara positivt med området. Observera planområdes grän-
sen har ändrats,kv Klippan 11 ingår inte längre i planområdet. Illustration av Tyréns.
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Tillgänglighet
Många av de som intervjuats upplever att Oxbackens 
centrum är tillgängligt då bland annat parkeringen lig-
ger nära entrén och det finns möjlighet att komma intill 
entrén för att hämta och lämna. Vid torget och entrén 
till vårdcentralen finns bänkar. 

På Oxbackens vårdcentral ligger asyl- och integrations-
hälsan som är en hälso- och sjukvårdsmottagning för 
asylsökande och papperslösa. Detta gör att en del av 
besökarna till vårdcentralen varken pratar svenska eller 
engelska vilket ställer extra krav på orienterbarhet och 
tillgänglighet i området.

Följande åtgärdspunkter för att öka tillgängligheten 
föreslogs i utredningen:
• Uppmarkerad yta framför vårdcentralen för läm- 
 ning.
• Viktigt med bänkar vid entrén.
• Fler cykelställ.
• Genom t.ex. utformning öka orienterbarheten  
 till vårdcentralen.

Trygghet
Majoriteten av intervjupersonerna upplevde Oxback-
en som tryggt medan ett fåtal uppgav att de upplevde 
otrygghet. Av de som upplevde centrum som otryggt så 
var alla under 18 år. De barn som uppgav att de kände 
sig otrygga beskrev att det berodde på personer som inte 
agerar enligt normer eller bevakade dem på något sätt. 
Även om de flesta beskrev centrumet som tryggt så var 
det kvinnor som berättade att de hade metoder för att 
öka trygghetskänslan. Platserna som upplevdes otrygga 
var främst:
• De båda gångtunnlarna i den östra och västra  
 kanten av Oxbackens centrum.
• Området söder om Coop byggnaden som upp 
 levs som en baksida. 
• Upplevd otrygghet längs Lantvärnsgatan där   
 många kör snabbt.
• Gång- och cykelvägen längs Köpingsvägen där  
 buskage skapar otrygghet och skymmer sikten.

Följande åtgärdspunkter för att öka tryggheten föreslogs 
i utredningen:
• Vidta åtgärder för att känslan av baksida ska   
 minska i den södra delen av planområdet. 
• Ta ner de buskage som skymmer sikten och ska- 
 par otrygghet längs gång- och cykelvägar. 
• Skapa offentliga rum med karaktär av ljus och  
 öppenhet.
• Öka tryggheten för skolbarn vid övergångstället  
 vid Vegagrillen.
• Kulturella inslag för att öka trygghetskänslan.

Mötesplats
Få personer uppehåller sig längre tid i centrum utan 
de flesta är där för specifika ärenden och betraktade 
centrum som ett serviceområde. Besökarna som inter-
vjuades menade att platsen inte bjöd in till spontana 
möten. De målpunkter som besökarna hade i området 
var de verksamheter och servicefunktioner som finns i 
centrum.

Följande åtgärdspunkter för att öka Oxbackens centrum 
som mötespunkt föreslogs i utredningen:
• Genom lekområden eller aktivitetsytor för barn  
 och ungdomar skapa mötesplatser.
• Förstärka stråket öst-västlig riktning mellan   
 Lantvärnsgatan och Köpingsvägen genom Lant- 
 värnsgatan och torget.
• Ge den södra delen ut mot Köpingsvägen en 
 tydligare funktion.

Figur 34: Otrygga platser; baksidan av Coop, gc-väg längs Köpingsvägen och gångtunnlar i väster 
respektive öster.
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Social integration
För att se hur den sociala sammansättningen ser ut i 
planområdet har Tyréns tagit fram statistik över etni-
citet, inkomst, ålder och utbildningsnivå för de 1 600 
som bor närmst planområdet (se avgränsning nedan). 
Statistiken har sedan jämförts med riket i stort, se figur 
37. Tyréns analys av statistiken visar att Oxbacken är ett 
ganska gott exempel på ett område med blandat boen-
de. Det finns ett flertal upplåtelseformer representerade 
samtidigt som befolkningssammansättningen uppvisar 
en måttlig avvikelse när det gäller inkomst, utbildning, 
ålder samt härkomst i jämförelse med riket i stort. 
Största avvikelserna jämfört med riket finns inom ålder 
och utbildning. När det gäller ålder har området kring 
Oxbacken en underrepresentation på barn och ungdo-
mar, 0-19 år och en överrepresentation på pensionärer, 
över 65 år. Överrepresentationen av äldre beror troligt-
vis på att det finns ett serviceboende i nära anslutning 
till planområdet. När det gäller utbildning har de boen-
de i Oxbackens närområde en högre utbildningsnivå än 
riket.

I planområdets direkta närhet finns det övervägande 
hyreshus medan det inom stadsdelen både finns hyres-
rätter, bostadsrätter och ägande.

I figur 38 syns fördelningen mellan bostadsrätter och 
hyresrätter både inom planprogramområdet (svarta 
bokstäder) och utanför planområdet (röda bokstäver). 
Inom planområdet visas förutom dagens fördelning 
även en beräkning på antal lägenheter och upplåtelse-
form i framtiden. Idag finns endast 18 lägenheter inom 
planområdet resterade nyttjas till handel och verksam-
heter. Av de befintliga i planområdet är cirka 1/3 bo-
stadsrätter och 2/3 hyresrätter. Kartbilden visar att det 
inom kvarteret Sandstenen och i dess närområde finns 
en överrepresentation av hyresrätter. Medan statistiken 
från Oxbackens närområde visar en viss underrepresen-
tation av hyresrätter.

Kommunen kan inte styra i en detaljplan vilken upp-
låtelseform bebyggelsen kommer få, men i dagsläget 
beräknas det bli en relativit jämn fördelning mellan 
hyresrätter och bostadsrätter utifrån vad som planeras 
inom området. 

Följande åtgärdspunkter för social integration föreslogs i 
utredningen:

• För att ändra befolkningssammansättningen så 
är låga boendekostnader en väg att gå för att attrahera 
en större andel invånare med lägre inkomster och ut-
bildningsnivå (boendekostnader kan inte styras i plan-
läggningen).

• För en mer representativ befolkningssamman-
sättning krävs åtgärder som framförallt riktas mot barn-
familjer. Frågan är om Oxbacken kan klara av att att-
rahera denna grupp i konkurrens med andra områden 
i Västerås. Däremot kan förutsättningar skapas genom 
aktivitetsytor och lekplatser som åtminstone kan bidra 
till att fler barn och ungdomar besöker centrum.

Figur 39: Fördelningen mellan bostadsrätter och hyresrät-
ter, både inom planområdet (svarta bokstäver) och utanför 

planområdet (röda bokstäver).

Figur 38: Fördelningen av upplåtelseformer i närområdet.

Figur 36: Avgränsningarna som varit till grund för statistiken.

Figur 37: Statistikjämförelse mellan Oxbacken och riket i stort.
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Vid framtida detaljplaneläggning i området kommer föl-
jande frågor behöva studeras vidare:

Ledningar
Det finns flera viktiga ledningar i området som beroen-
de på utformningen kan beröras. Vid en eventuell flytt 
av ledningar i området så ska den bekostas av byggher-
ren. Frågan om ledningar behöver flyttas i området ska 
studeras i detaljplanerna.

Buller
Vid framtida detaljplaneläggning för nya bostäder i om-
rådet så kommer bullerutredningar behöva genomföras. 
Resultatet av bullerutredningarna kommer påverka hur 
framtida bostadshus i området placeras och utformas.

Föroreningar
Inom fastigheten Kata 22 har det tidigare funnits ett 
screentryckeri. Ytterligare utredningar och undersök-
ningar av verksamhetens påverkan på mark och bygg-
nad kan behövas i detaljplaneskedet.

Eventuellt kan det behövas kompletterande markunder-
sökningar för Käringsbacken 1 och Västerås 2:70 där det 
tidigare har funnits en bensinmack. Marken har tidi-
gare sanerats till ”mindre känslig markanvändning” för 
bostadsändamål krävs dock att marken uppfyller kraven 
för ”känslig markanvändning”, vilket betyder att kom-
pletterande utredningar och sanering kan bli aktuell.

Norr om planområdet finns en kemtvätt, markunder-
sökning för kemtvätten har genomförts under 2015. 
Utredningen kom fram till att det finns kvar låga halter 
från ett tidigare läckage av oljor och tvättkemikalier 
i byggnaden, men då halterna är så låga bedöms det 
inte förekomma någon spridning av oljeprodukter eller 
tvättkemikalier. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 
har gjort bedömningen att inga åtgärder eller fortsatta 
undersökningar behöver genomföras vilket även betyder 
att planprogramområdet inte heller kommer påverkas.

Mistel
Det finns idag träd inom planområdet som har mistel, 
under vintern 2015/16 har staden beställt en större mis-
telinventering som bland annat täcker in planområdet.

Parkering/Trafik
I vissa av detaljplanerna kan det bli aktuellt att studera 
trafikstrukturen ytterligare. 

I de enskilda detaljplanerna ska parkeringsbehovet både 
för bil och cykel studeras vidare och för de enskilda fast-
igheterna ska exploatören visa på en godtagbar lösning 
innan exploatering kan ske.

För de verksamheterna som är i behov av varutranspor-
ter ska varuleveranserna studeras i detaljplaneskedet.

Kollektivtrafik
Det pågår i dagsläget diskussioner att flytta busshålls-
platsen vid Köpingsvägen. Beorende på vad som be-
stäms kan det bli aktuellt att busshållsplatsen flyttas till 
ett läge inom planprogrammet.

Det kan även bli aktuellt att studera kollektivtrafiken 
ytterligare i detaljplaneskedet.

GENOMFÖRANDE FRÅGOR
Planprogrammets förslag till bebyggelse kommer tro-
ligtvis kräva fastighetsreglering och fastighetsbildning. 
Exakt vilka fastighetsrättsliga åtgärder som kommer 
krävas i området är något som får studeras vidare i de 
enskilda detaljplanerna.

Den allmänna platsmarken inom planprogramområdet, 
t.ex. torget, bör i kommande detaljplan regleras så den 
är allmän tillgänglig. Det bör inte lösas genom planbe-
stämmelser som gör kvartersmarken allmänt tillgänglig.

Kostnaden för framtagandet av planprogrammet till-
sammans med tillhörande utredningar kommer fördelas 
mellan exploatörerna i samband med detaljplaneskedet 
utifrån nytta.

ATT UTREDA VIDARE
Exploatörerna i området har i tidigt skede skissat på hur 
deras fastigheter skulle kunna utformas och genomfört 
beräkningar på antal lägenheter som kan vara möjligt. 
Beräkningarna som fastighetsägarna har genomfört har 
sedan varit till grund vid framtagandet av detta plan-
program och tillhörande utredningar. Utformningen av 
bebyggelsen samt antal lägenheter som kan vara möjligt 
är något som kommer studeras vidare i detaljplaneske-
det. På kartan syns fastighetsägarnas egna bedömning 
i tidigt skede. Totalt visar de tidiga beräkningarna på 
totalt ca 260-350 lägenheter.

Gång och cykel
I samband med trafik- och parkeringsutredningen 
studerades bland annat det framtida behovet av cykel-
parkering i området utifrån gällande parkeringsnorm 
i staden. Vid framtida detaljplaneläggning behöver 
exploatörerna visa på hur de har tänkt lösa cykelparke-
ringsbehovet inom den egna fastigheten.

I kartläggningen av de sociala aspekterna identifierades 
några punkter som idag kan upplevas otrygga för gåen-
de och cyklister. Framför allt upplevs de båda gång- och 
cykeltunnlarna som finns i anslutning till planområdet 
som otrygga men även delar av gång- och cykelvägen 
längs Köpingsvägen. Vid framtagande av detaljplaner 
som berör dessa punkter ska trygghetsaspekten studeras 
vidare och åtgärdas.

Fartdämpande åtgärder har genomförts på Köpingsvä-
gen, men övergångsstället upplevs fortfarande ibland 
som otryggt av främst de  barn som passerar den. Frå-
gan kring säker passage över Köpingsvägen bör studeras 
vidare och i framtiden bör ett helhetsgrepp över hela 
Köpingsvägen tas där bland annat trygghetsaspekten 
studeras. 

Övergångsstället över Hammarbyvägen upplevs av vissa 
gående som kommer norr ifrån som felplacerad, om 
möjligt ska placeringen av övergångstället ses över.

Figur 40: Beräknade antal möjliga  lägenheter i området..


