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detaljplan 1918

Vet du vad som planeras för
Närlunda Verksamhetsområde
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Ortofoto över planområdet markerat i röd linje.
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Närlunda verksamhetsområde
Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar just nu med att ta fram en detaljplan för del av
Badelunda-Tibble 3:15 m.fl.
I en detaljplan bestäms hur ett begränsat område får användas och vad som får byggas där. Vi tittar nu på att pröva möjligheten för anläggande av verksamhetsmark för
ytkrävande verksamheter inom logistik, industri och lager. Du får den här informationen
för att du bor i närheten och för att du ska veta om att du kan lämna synpunkter på
planerna.

Granskningsinformation
Detaljplan för del av Badelunda-Tibble 3:15 m.fl., Irsta (DP 1918)
Standard förfarande
Kontaktcenter 021-39 00 00 • www.vasteras.se
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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?

Anundshög

Badelundaåsen

Illustration över planförslaget i kontext av landkapsbilden med viktiga siktlinjer

Utvecklingen av Närlunda verksamhetsområde
Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten för anläggande av verksamhetsmark
för ytkrävande verksamheter inom logistik, industri och lager i närhet av större
trafikled för tillgång på god infrastruktur. Planområdet utgör första etappen av den
tänka utbyggnaden av ett veksamhetsområde vid Avfart Irsta fastställt i Fördjupad
översiktsplan 70. Intentionen är att i en senare etapp låta det nya verksamhetsområdet
växa söderut. Verksamhetsområdet förväntas tillgodose näringslivets behov av
verksamhetsytor med goda kommunikationer på stadens östra sida.
Planförslaget kommer att innebära ingrepp i det befintliga skogsområdet. Framtida
exploatörer har behov av flacka lutningar på vägar och plana markytor för uppställning
och utplacering av långsträckta byggnader. Dessa krav tillsammans med skydd av
landskapsbilden från Badelundaåsen och Anundshög blir viktiga förutsättningar. Att ta
vara på platsens karaktär utan att tappa rationaliteten i användandet av marken blir
därför utgångspunkt i gestaltningen av området.
För att skydda landskapsbilden bevaras skogsridåer runt om planområdet. Söder om
E18 sparas en 60 m bred skogsridå som omger det framtida verksamhetsområdet.

Tankar bakom förslaget
Tanken bakom gestaltningsförslaget är:
• Bebyggelsen anpassas till platsen och landskapet
• Planförslaget innebär nya arbetsplatser inom kommunens östra delar
• Ytor i mer centrala lägen i kommunen frigörs för andra ändamål
• Lokaliseringen av planen är optimalt placerat ur ett transortperspektiv med direkt
åtkomst till E18.

Vill du läsa mer om planerna finns mer information på Västerås stads hemsida:
vasteras.se/tycktill

Varför vill
vi bygga här?
Västerås växer! Staden växer med ungefär 2000 personer varje år. Vi behöver nya
bostäder, skolor, kontor, verksamheter med mera. Vi planerar för helt nya stadsdelar
och för komplettering i redan befintliga stadsdelar. Båda behövs.
Vi vill ha en hållbar stad, med attraktiva och välplanerade stadsdelar, byggnader, gator,
torg, grönområden och parker. Till grund för planeringen finns Västerås stads översiktsplan, ÖP 2026 som beskriver hur staden ska utvecklas på lång sikt.
Läs mer på vasteras.se/op
Planförslaget stämmer överrens med översiktsplanens syfte.

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

Så här går det till att ta fram en detaljplan
Översiktsplan
Övergripande plan
för hela staden,
ÖP 2026.

Detaljplanens olika steg
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Politikerna i byggnadsnämnden, eller i vissa
fall kommunfullmäktige
beslutar om att anta
den slutgiltiga
detaljplanen.
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Vill du
veta mer?
Om du vill läsa mer om planförslaget finns flera utredningar och andra dokument
att hämta på Västerås stads hemsida: vasteras.se/tycktill. Planförslaget finns även
tillgängligt i stadshusentrén, stadsbiblioteket.
Planhandlingar som tillhör denna detaljplan är:

•
•
•
•
•
•

Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning och genomförandebeskrivning
Illustrationsplan
Gestaltningsprogram och landskapsanalys
Miljökonsekvensbeskrivning, Avfart Irsta, Fördjupad översiktsplan 70
Fastighetsförteckning

Utredningar som står till grund för denna detaljplan är:
• Dagvattenutredning, SWECO, 20-05-14
• Trafikutredning avfart Irsta FÖP 70, WSP, 17-10-23
• Geoteknisk undersökning, Tyréns, 20-07-10
• Riskutredning, Brandprojektering, 21-06-14
• Arkeologisk utredning PM etapp 1, Avfart Irsta, Stiftelsen Kulturmiljövård, 2019
• Arkeologisk utredning PM etapp 2, Avfart Irsta, Stiftelsen Kulturmiljövård, 2020
• PM Miljöteknik, Miljöprovtagning, SWECO, 20-09-15
• Inventering av groddjur i Irsta, TURGOR HENRIK DAHL AB, 18-05-30
• Inventering av fladdermöss vid Irsta FÖP 70, Calluna, 18-11-21
• Naturvärdesinventering avfart Irsta FÖP 70, Calluna, 17-07-03

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
presenteras reviderat förslag och samlar in information, önskemål och synpunkter om
förslaget av detaljplanearbetet. Det är för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt.
Du kan också titta på planerna i stadshusentré och stadsbiblioteket. I slutändan är det
politikerna i Byggnadsnämnden som beslutar om detaljplanen.
Skriv dina synpunkter på förslaget och skicka till:
Västerås stad, Byggnadsnämnden, Stadshuset, 721 87 Västerås eller
mejla till byggnadsnamnd@vasteras.se
Yttranden som skickas in till Västerås stad under granskning registreras som allmänna
handlingar och är möjliga att begära ut.
För att underlätta hanteringen av synpunkterna önskar staden att kontaktuppgifter
(namn och adress) skickas tillsammans med synpunkterna.

Granskningstiden för planförslaget är
29 November 2021- 14 Januari 2022
Byggnadsnämnden ska ha mottagit synpunkterna senast 14 Januari 2022.
Synpunkter på detaljplanen måste lämnas skriftligen senast vid granskningsskedet.
Annars kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Om du har frågor, kontakta
Selma Gudmundson Nylander, Planarkitekt, Stadsbyggnadsförvaltningen
Telefon 021-39 15 51
selma.gudmundson.nylander@vasteras.se

