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SAMMANFATTNING OCH SAMLAD BEDÖMNING 

Västerås befolkning har ökat kraftigt de senaste åren och prognosen visar att den kommer fortsätta 

öka. Detta medför ett behov av cirka 40 000 nya bostäder till år 2050. Som en del i att tillgodose 

behovet av nya bostäder planeras en ny stadsdel, Sätra, i nordvästra delen av Västerås. Denna 

hållbarhetsbedömning är en del av underlaget till en fördjupad översiktsplan för Sätra, FÖP 68. Sätra 

planeras få cirka 2000 bostäder i form av flerbostadshus, radhus, mindre parhus och villor. Planen 

medger även en F– 6 skola, förskolor, ett äldreboende och verksamheter liksom övrig offentlig service 

såsom parker, yta för idrott och plats för kultur.  

MILJÖKONSEKVENSER 

Landskapsbild 

Landskapsbilden kommer ofrånkomligen att påverkas avsevärt från i princip helt obebyggt till 

bebyggelse. Detta förändrar utblickar över området från höjderna i öster, söder och från Norrleden, 

från jordbrukslandskap till stadslandskap. Negativ påverkan på viktiga landskapskaraktärer kommer 

uppstå. I planförslaget finns ambitionen att bevara landskapskaraktären ”landet nära staden”, där 

Sätra ska vara området där natur möter stad. Detta, kan mildra påverkan på landskapsbilden. 

Naturmiljö 

Delar av befintlig skogsmiljö inom planområdet kommer försvinna, och likaså jordbruksmark. Detta 

innebär att habitat för både växt- och djurliv kan påverkas negativt. I planförslaget föreslås placering 

av bebyggelse på ett sådant sätt att många av de identifierade naturvärdesobjekten inom området 

sparas, bland annat bevaras samtliga objekt som bedömts ha högt naturvärde. Vissa områden med 

påtagligt naturvärde kommer dock påverkas. 

Preliminärt bedöms inga skyddade arter påverkas. Identifierade landskapsobjekten kommer dock 

naggas i kanten och fragmenteras. Detta kan få negativ påverkan för de arter som är knutna till 

områdena, vilket potentiellt kan innebära förlust av biologisk mångfald. Planförslaget kommer medföra 

negativa konsekvenser för naturmiljön men följs planförslagets riktlinjer för grönstruktur och naturvär-

den i efterföljande planering bedöms det finnas goda förutsättningar för att bevara biologisk mångfald. 

Kulturmiljö 

Planförslaget tar hänsyn till kulturhistoriskt värdefulla objekt och miljöer. Många lämningar ligger i de 

delar av planområdet som undantas från bebyggelse och därmed påverkas de inte. Planförslaget 

kommer endast att påverka en fornlämning, en boplats som ligger i den norra delen av planområdet. 

Denna fornlämning är redan delvis utgrävd. Befintlig bebyggelse bevaras. Eftersom området huvud-

sakligen varit jordbrukslandskap medför den förändrade markanvändningen dock att en kontinuitet 

bryts.  

Planförslaget medför negativa konsekvenser för kulturmiljön men genom föreslagna anpassningar och 

med försiktighetsåtgärder i fortsatt planering och byggande bedöms planförslagets negativa påverkan 

på befintliga kulturmiljövärden sammantaget som liten. 

Friluftsliv och rekreation 

Stora delar av Sätra har redan idag höga rekreationsvärden med ett flertal stigar i skogsområdena. 

Huvuddelen av de rekreativa värdena kommer att bevaras, bland annat delar av skogen väster om 

Hagaberg. Vissa rekreationsvärden kommer dock påverkas negativt, bland annat kommer delar av 

den tillgänglighetsanpassade stigen i södra delen av planområdet att påverkas. En väg för busstrafik 

kommer även dras genom skogen söder om Vallbyleden och vissa områden i denna skog bebyggs 

vilket medför att skogens värde för rekreation minskar något. 
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Boende i Sätra kommer ha goda möjligheter till rekreation, bland annat i närliggande skogsområde. I 

planförslaget föreslås ytterligare rekreativa funktioner såsom idrottshall, fotbollsplan. utegym, ytor för 

spontanidrott och förbättrade/förstärkta stigar i delar av skogen. Detta kommer medföra rekreations-

möjligheter både för boende i Sätra och för innevånare i närliggande bostadsområden. 

Mark och vatten 

Planförslaget medför att obebyggd mark bebyggs vilket medför att andelen hårdgjord mark ökar 

väsentligt. Detta i sin tur kommer leda till kraftigt ökade flöden och ökad föroreningsbelastning. Sätra 

består till stora delar av låglänt åkermark och detta skapar stora flacka ytor med risk för översvämning 

som måste hanteras. Risk för skred och ras kan finnas inom planområdet och behöver utredas vidare. 

Planförslaget beskriver olika lösningar för hur omhändertagandet av dagvattnet ska kunna utformas, 

bland annat anläggandet av en vattenpark, översilningsytor, gröna tak och en större dagvattendamm 

för fördröjning innan vattnet släpps ut i vattendragen. I kommande detaljplaner behöver frågan om 

fördröjning och rening av dagvattnet utredas mer detaljerat. Med väl genomtänkta dagvattenlösningar 

kan negativ påverkan på recipienter och risken för översvämning undvikas eller minimeras. 

Areella näringar och hushållning med naturresurser 

Genom att bygga på marken inom planområdet kommer den befintliga åkermarken varaktigt tas ur 

produktion. Detta är inte förenligt med vare sig miljöbalkens hushållningsbestämmelser eller mål i 

Västerås stads översiktsplan. Delar av åkermarken är i dagsläget inte i bruk, sannolikt på grund av 

dåliga odlingsförhållanden och låg avkastning. Dessa omständigheter minimerar den negativa 

konsekvensen av att ta i anspråk jordbruksmarken. Sätra har bedömts som ett lämpligt område att 

förlägga bostäder, eftersom den kompletterar bostadsbebyggelsen i intilliggande stadsdelar och 

kommer att vara som en naturlig gräns för Västerås stad. Det saknas dessutom alternativ till lämplig 

lokalisering med samma avstånd till centrum. Att bebygga området kan därför anses tillgodose 

väsentliga samhällsintressen, och därmed acceptabelt ur ett hushållningsperspektiv. 

Buller 

Majoriteten av nya bostäder kommer klara gällande riktvärden. Bostäder närmast Norrleden och 

Vallbyleden samt längs större gatan inom Sätra kommer dock att påverkas för förhöjda bullernivåer, 

över 60 dBA ekvivalent ljudnivå. På den mer ljuddämpade sidan är bullernivåerna till övervägande del 

under 50 dBA och förutsättningarna för att klara gällande riktvärden är goda. Ambition att få så låga 

ljudnivåer som möjligt vid bostäderna, framför allt på den mer ljuddämpade fasaden bör vara väg-

ledande i fortsatt arbete.  

Ljudnivån i de bevarade skogsområdena kan eventuellt öka till följd av trafik inom planområdet. 

Beroende på utformning kan dock bebyggelsen fungera som bullerbarriär för trafikbullret. Detta skulle 

kunna medföra att vissa delar av skogen får lägre bullernivåer än idag och även bidra till god ljudmiljö 

vid bostäder inne i Sätra. 

Sätra planeras i första hand utifrån cyklisters och gåendes perspektiv och med god försörjning av 

kollektivtrafik. I de inre delarna av stadsdelen är ambitionen att det i huvudsak vara bilfritt. Detta 

skapar förutsättningar för människor att transportera sig på annat sätt än med bil, vilket är positivt ur 

bullersynpunkt. Planförslagets inriktning att främja hållbart resande är en viktig utgångspunkt för att 

skapa god ljudmiljö inom Sätra.  

Farligt gods 

Transporter av farligt gods bedöms inte öka med anledning av planområdets utveckling. De närmaste 

40 meterna mot Norrleden och väg 66 hålls byggnadsfria vilket är positivt ur risksynpunkt, Plan-

områdets närhet till Norrleden och väg 66, och eventuellt till Vallbyleden, kan dock innebära att de 

mest närliggande delarna av planområdet kan få en förhöjd risknivå vilket behöver utredas vidare.  
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Klimatpåverkan  

Planerad utbyggnad kommer medföra utsläpp av klimatgaser, både under byggskedet och efter 

färdigställande. I planeringen av Sätra utreds förutsättningarna för flera olika klimatsmarta lösningar i 

stadsdelen. Som en del i detta pågår satsningar inom projektet för att göra Sätra till en plusenergi-

stadsdel. Planförslaget har en mycket tydlig inriktning att man ska arbeta för ett ökat hållbart resande 

genom att planeringen ska prioritera resenärer till fots, med cykel och kollektivtrafik. Detta skapar 

förutsättningar för att begränsa trafiken och därmed även utsläppen av klimatgaser. 

SOCIALA KONSEKVENSER 

Den fördjupade översiktsplanen förväntas ha främst positiva sociala konsekvenser. De positiva 

konsekvenserna kommer framförallt av att bostäder tillförs för en bred målgrupp, tillgängligheten 

förbättras genom tillkommande kollektivtrafik och nya gång- och cykelstråk samt att nya offentliga rum 

och mötesplatser tillförs i stadsdelen. Vissa negativa konsekvenser bedöms dock uppstå, framför allt 

gällande negativ påverkan på rekreationsmöjligheter för boende i närområdet. 

Planförslaget hjälper till att tillgodose det nuvarande bostadsbehovet i kommunen genom att tillföra en 

blandning av bostäder avseende storlek, upplåtelseform och prisklass. I det fortsatta planarbetet är det 

viktigt att prisklass beaktas särskilt, för att säkerställa att satsningarna kommer till nytta för alla 

grupper i samhället och för att skapa förutsättningar för en jämlik stadsdel. 

Den nya bebyggelsen utgörs främst av flerbostadshus i kvartersstruktur och radhus med trädgårds-

stadkaraktär men även ett visst inslag av parhus och villor. Byggnadshöjderna planeras att vara 

mellan 1–5 våningar. Detta är positivt ur trygghetssynpunkt då det skapar orienterbarhet och över-

blickbarhet samt beaktar den mänskliga skalan.  

Stadsdelen kommer delvis att bli funktionsblandad då verksamheter planeras i centrala stråk i stads-

delen. Närheten till Erikslunds handelsområde påverkar dock behovet av verksamheter och 

kommersiell handel. Att verksamheter placeras i centrala stråk i kollektivtrafiknära lägen är positivt för 

att attrahera olika målgrupper och bidra till en befolkad stadsdel.  

Prioriteringen av gång- och cykeltrafikanter och kollektivtrafik väl utspritt i anslutning till service och 

verksamheter är positivt för tillgängligheten och tryggheteten i stadsdelen. Nya gång- och cykelvägar 

kopplar ihop planområdet med närliggande stadsdelar vilket delvis hanterar identifierade barriärer. För 

att gång- och cykeltrafik ska vara prioriterade är det viktigt att ett gent och sammanhängande cykelnät 

prioriteras till andra delar av staden, framförallt till viktiga målpunkter. Det är även viktigt att kollektiv-

trafiken erbjuder en hög turtäthet en stor del av dygnet.  

Placering av förskolor och skolor (med stora gårdar) utspritt i stadsdelen samt att barnperspektivet 

lyfts fram i planen, bland annat i form av trygga skolvägar, skapar förutsättningar för att barns behov 

tillgodoses i stadsdelen. Att gång- och cykeltrafik prioriteras är positivt för barn då det förbättrar 

trafiksäkerheten. Sammantaget bedöms planen skapa förutsättningar för en god stadsmiljö som kan 

möta barn och ungas behov. Planen skapar förutsättningar för att tillgodose äldres behov genom 

trygga offentliga miljöer, närhet till kollektivtrafik och service samt tillkommande bostäder för äldre. 

Social service i form av vårdcentral är inte planerad men ryms inom markanvändningen.  

Även om jämställdhet inte uppmärksammas direkt i planen finns aspekter som indirekt främjar förut-

sättningar för jämställdhet kopplat till trygghet såsom prioritering av gång-, cykel och kollektivtrafik, 

befolkade och överblickbara stadsrum samt närhet till service.  

En invånardialog har genomförts för att identifiera nuvarande värden och användningsområden i 

stadsdelen och att i viss mån ta vara på dessa värden. Detta kan bidra till att invånare känner delaktig-

het i planeringsprocessen.  

Att tillföra mötesplatser och offentliga rum utspritt i stadsdelen skapar förutsättningar för möten mellan 

människor och bedöms positivt för den sociala samanhållningen. 
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1 INLEDNING 

Inriktningsmålen är att det ska vara lätt att leva hållbart, invånarna ska vara stolta över sin stadsdel 

och känna gemenskap samt att det ska vara tryggt. Sätra ska bli en naturlig del av Västerås med god  

tillgänglighet, inte minst med gång-, cykel- och kollektivtrafik. FÖP 68 redovisar en övergripande  

fysisk struktur för området samt markanvändning och strategier för genomförandet. Planen ska utgöra 

en förutsättning och ett stöd vid upprättande av kommande detaljplaner i området. 

Figur 1: Översiktsbild över planområdet, Sätra.

1.1 SYFTE 

En kommun som upprättar en plan som krävs i lag ska genomföra en bedömning om genomförandet 

av planen kan medföra betydande miljöpåverkan. Västerås kommun har bedömt att genomförandet av 

FÖP 68 kan medföra betydande miljöpåverkan, vilket innebär att en miljöbedömning ska genomföras. 

Inom ramen för miljöbedömningen upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), detta dokument. 

MKB:n ska innehålla uppgifter om planens syfte, rimliga alternativ, miljöförhållanden, miljöeffekter 

miljöanpassningar och åtgärder för att förebygga eller motverka negativa effekter. 

Då kommunen har ambitionen att Sätra ska utvecklas till en socialt hållbar stadsdel upprättas en 

social konsekvensanalys. Syftet är att beskriva de sociala konsekvenserna av den fördjupade 

översiktsplanen, utifrån värden i nuläget och vilka sociala värden som kan tillföras till platsen. Syftet är 

även att påverka planen så att eventuella negativa konsekvenser synliggörs så att dessa kan 

begränsas eller helt elimineras. Analysen syftar också till att identifiera befintliga positiva värden så att 

dessa kan bevaras och eventuellt utvecklas. Grunden för denna typ av analyser är framförallt rättvisa 

och jämlikhet.  

MKB:n och den sociala konsekvensanalysen redovisas gemensamt i detta dokument, som till-

sammans utgör hållbarhetsbedömningen av FÖP 68. Hållbarhetsbedömningen är ett beslutsunderlag 
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men syftar även till att ge förslag och rekommendationer för den framtida planeringen, det vill säga 

vara vägledande i beslut så att de miljömässiga och sociala konsekvenserna beaktas i det fortsatta 

planarbetet.  

1.2 OMRÅDESBESKRIVNING 

Planområdet är cirka 82 ha stort och ligger i den nordvästra delen av Västerås. Planområdet utgörs av 

kuperad skog med strövområden, se figur 2, vilka delvis har höga rekreations- och naturvärden samt 

av åkermark. Inom planområdet finns ett par bostadsfastigheter och tre-fyra sommartorp.  

I norr gränsar området till Norrleden, i väster angränsar det till Erikslund med väg 66, Surahammar-

vägen, som en avdelare och i öst avgränsas området av Vallbyleden. I Erikslund finns ett stort köp-

centrum med tillhörande parkeringsplatser och vägavfarter.  

I söder angränsar området till bostadsområdet Hagaberg med villabebyggelse. Även Brottberga, öster 

om Vallbyleden, har ungefär samma typ av villabebyggelse. I söder finns även det före detta Västra 

sjukhusområdet i Eriksborg där det idag främst är skolverksamhet, äldreomsorg och vårdverksamhet. 

Även i Eriksborg finns det villabebyggelse som angränsar till skolområdet. Det finns även några fler-

familjshus närmast vägen. Söder om Brottberga ligger Vallby med villabebyggelse från 60-och 70 talet 

samt en ganska stor andel flerbostadshus och radhus. Cirka 900 meter sydöst om Sätra finns slalom-

backen Vedbobacken, som är cirka 70 meter hög.  

I Hagaberg är entréerna in i skogsområdet otydligt gestaltade och syns mest som upptrampade stigar 

och gångvägar. Dock finns det en mer anlagd väg i anslutning till en cykelbana i områdets mer 

centrala del. Det finns även en tillgänglighetsanpassad gångväg från Eriksborg som leder in i Sätra-

området från den stora parkeringen.  

År 2017 var trafikmängden på Norrleden cirka 12 600 fordon/dygn ÅDT1. Trafiken på Surahammars-

vägen, väg 66, var år 2014 13 500 fordon/dygn söder om korsningen med Norrleden. Mellan utfarten 

från Erikslunds handelsområde och E18 är trafikflödet på väg 66 32 200 fordon/dygn. Vallbyleden har 

cirka 3 350 fordon/dygn.  

 

 

Figur 2. Naturen inom östra delen av planområdet.  

                                                   
1 ÅDT, årsmedelsdygntrafik. 
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2 PLANER OCH GÄLLANDE BESTÄMMELSER  

2.1 ÖVERSIKTSPLAN 

I gällande översiktsplan, ÖP 2026 (antagen 2017-12-07), står följande att läsa om Sätra: 

Sätraområdet utvecklas till en ny stadsdel med en blandning av bostäder med olika bostadstyper, 

storlekar och upplåtelseformer. Inriktningsmålen för Sätra är att det är lätt att leva hållbart, invånarna 

är stolta över sin stadsdel och känner gemenskap samt att det är tryggt och tillgängligt. Sätra blir en 

naturlig del av Västerås med god tillgänglighet, inte minst med gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik, 

till Erikslund och andra närliggande stadsdelar, samt till centrum. Kommersiell service finns på 

Erikslund, men offentlig, och eventuellt i mindre omfattning kommersiell service, kommer att tillkomma 

i Sätra för stadsdelens behov. 

2.2 RIKSINTRESSEN 

Planområdet omfattas inte av något riksintresse. Väg 66, väster om planområdet, är utpekad som 

riksintresse för kommunikation. Väg 66 utgör även anslutning till Västerås hamn som även det är ett 

riksintresse för kommunikation. Norr om Sätra, på andra sidan Norrleden ligger Svartåns dalgång med 

Skultuna bruk, som är riksintressen för kulturmiljövården.  

2.3 SKYDDADE OMRÅDEN OCH OBJEKT 

2.3.1 Strandskydd 

Enligt 7 kap. 14 § miljöbalken gäller det generella strandskyddet land- och vattenområden intill 100 

meter från strandlinjen. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemans-

rättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i 

vatten. Ibland kan strandskyddet vara upphävt eller utökat. I området finns två öppna diken som 

omfattas av strandskydd på 25 meter.   

2.3.2 Biotopskydd och skyddade arter 

Det finns tre potentiella alléer och två potentiella odlingsrösen i planområdet (Figur 8). Det finns även 

några åkerholmar inom åkermarken. Denna typ av miljöer omfattas av det generella biotopskyddet i 7 

kap. 11 § miljöbalken. Inom biotopskyddsområde får man inte bedriva en verksamhet eller vidta en 

åtgärd som kan skada naturmiljön, men om det finns särskilda skäl får dispens från förbudet ges i det 

enskilda fallet. 

I 8 kap. miljöbalken och artskyddsförordningen finns bestämmelser om skydd för djur- och växter. I 

planområdet finns en del inrapporterade fynd av skyddade arter till Artportalen. 

2.3.3 Fornlämningar 

Det finns flera fornlämningar i området. Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. kulturmiljölagen. En 

fornlämning är en lämning efter människors verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom 

äldre tiders bruk, är varaktigt övergivna och har tillkommit före år 1850.  
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3 GENERELLA BEDÖMNINGSGRUNDER 

För att beskriva och värdera de förändringar som kan uppstå vid ett genomförande av FÖP 68 

används bedömningsgrunder. Dessa kan utgöras av juridiska, eller på annat sätt vedertagna, mål, 

riktlinjer och regelverk. Nedan beskrivs generella bedömningsgrunder som är relevanta för miljö-

bedömningen och den sociala konsekvensbedömningen. I kapitel 6 redogörs för krav och riktlinjer som 

är specifikt relaterade till olika miljöaspekter. Ytterligare utgångspunkter för bedömning för den sociala 

konsekvensanalysen finns i kapitel 7. 

3.1 PLAN- OCH BYGGLAGEN 

Lagen styr planläggning av mark, vatten och byggande. Första kapitlet beskriver lagens syfte, medan 

andra kapitlet anger hur allmänna och enskilda intressen ska tillgodoses. 

1 kap. Syfte, innehåll och definitioner. Bestämmelserna syftar till att med hänsyn till den enskilda 

människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden 

och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 

generationer. 

2 kap. Allmänna och enskilda intressen. Planläggning ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, 

miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja en från social syn-

punkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper. 

3.2 BINDANDE MILJÖKRAV 

Miljöbalkens bestämmelser om hushållning med mark och vatten och om miljökvalitetsnormer ska 

tillämpas i planeringen.  

I miljöbalken står att mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka 

områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde 

skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.  

Miljökvalitetsnormer är bindande nationella föreskrifter om lägsta godtagbara miljökvalitet. Normerna 

anger de föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan utsättas för utan fara för olägen-

heter av betydelse eller som miljön eller naturen kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter. 

Kommuner och myndigheter är ansvariga för att miljökvalitetsnormer följs och att, inom sina respektive 

ansvarsområden, vidta de åtgärder som behöver göras enligt fastställda åtgärdsprogram. Det finns i 

dag miljökvalitetsnormer för luft- och vattenkvalitet som behöver beaktas i en planprocess.  

3.3 RIKSDAGENS MILJÖKVALITETSMÅL 

Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål och sexton miljökvalitetsmål 

(Miljömål.se). Målen beskriver den miljömässiga dimensionen av politiken för en hållbar utveckling och 

anger det tillstånd i miljön som det samlade miljöarbetet ska leda till senast år 2025 (år 2050 för 

klimatmålet). Målet ”God bebyggd miljö”, är högst relevant för FÖP 68 och går bland annat ut på att:  

• Städer och tätorter ska planeras utifrån ett sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, 

ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade frågor 

• Att hänsyn ska tas till natur- och kulturmiljö, estetik, hälsa och säkerhet 

• Att det finns attraktiva, säkra och effektiva gång- och cykelvägar 

• Att det finns natur- och grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen med god kvalitet 

och tillgänglighet 
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• Se till att det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och 

bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas 

• Den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger skönhetsupplevelser och 

trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur. 

3.4 FN:S KONVENTIONEN OM BARNS RÄTTIGHETER 

FN:s konvention om barns rättigheter (barnkonventionen) innehåller bestämmelser om människliga 

rättigheter för barn. Sverige är ett av de 196 länder som har skrivit under och förbundit sig att följa 

reglerna. Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast vid att barn är 

egna individer med egna rättigheter. Konventionen innehåller 54 artiklar som alla utgör en helhet men 

det finns fyra grundläggande principer som ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn 

(Unicef, 2018). Dessa är: 

• Alla barn har samma rättigheter och lika värde. 

• Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. 

• Alla barn har rätt till liv och utveckling. 

• Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. 

 
Regeringen har lämnat förslag om att göra Barnkonventionen till svensk lag. Lagen föreslås träda i 

kraft den 1 januari 2020 (Regeringskansliet, 2018). Då Sätra bland annat kommer att befolkas av barn 

och ungdomar är dessa viktiga att beakta i planeringen av stadsdelen.  
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4 HÅLLBARHETSBEDÖMNINGEN 

4.1 MILJÖBEDÖMNINGEN 

Enligt bestämmelser i miljöbalken ska en kommun som upprättar en plan som krävs i lag eller annan 

författning göra en miljöbedömning av planen om dess genomförande kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan. Inom ramen för miljöbedömningen upprättas en miljökonsekvensbeskrivning, MKB 

(detta dokument).  

I arbetet med MKB:n ingår att avgränsa MKB:n, beskriva och bedöma värden och känslighet samt 

beskriva effekter och konsekvenser. Vidare redovisas förslag till åtgärder och utredningar för det 

fortsatta planarbetet. 

En konsultgrupp på WSP har, i samarbete med Västerås kommun, tagit fram denna MKB. 

Beskrivningar och bedömningar i MKB:n har gjorts av miljösamordnare med särskild kunskap om 

konsekvensbedömningar. MKB:ns innehåll bygger på allmänt tillgängligt material (från exempelvis 

myndigheter) och särskilda utredningar som tagits fram i arbetet med FÖP 68. 

För att integrera miljöaspekterna i planeringen har miljöbedömningen skett parallellt och integrerat 

med arbetet med FÖP 68. Vidare har miljöbedömningsprocessen varit iterativ, vilket innebär att 

miljöanpassningar, beskrivningar och bedömningar fördjupats och reviderats i takt med planarbetet. 

Konsekvensbedömningen har samma detaljeringsgrad som den fördjupade översiktsplanen vilket 

innebär att bedömningarna har genomförts på en övergripande nivå. Därmed är bedömningarna 

generella och de kan även innehålla en del osäkerheter. 

4.1.1 Avgränsning 

Avgränsningen syftar till att koncentrera MKB:n till de frågor som är väsentliga för de val och beslut 

som behöver fattas för den aktuella planeringsnivån. Detta innebär att MKB:n ska innehålla de 

uppgifter som är rimliga med hänsyn till: 

• Bedömningsmetoder och aktuell kunskap 

• Planens innehåll och detaljeringsgrad 

• Allmänhetens intresse 

• Att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av andra planer och program 

eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder.  

MKB:ns avgränsning redovisas nedan. Avgränsningen har samråtts och stämts av med länsstyrelsen i 

Västmanland den 1 juni 2018. 

Geografisk avgränsning 

Det område inom vilket effekter och konsekvenser kan uppstå benämns influensområde. Influens-

området varierar beroende på vilken miljöaspekt som behandlas. För flera miljöaspekter uppstår 

effekter och konsekvenser primärt inom planområdet. För vissa miljöaspekter, exempelvis klimat-

påverkan och vatten, kan beskrivningar och bedömningar behöva göras utifrån andra geografiska 

nivåer/perspektiv. 

Avgränsning i tid 

Horisontåret, för vilken bedömningarna av miljöeffekter görs, är år 2035 då hela området antas vara 

utbyggt. 
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Avgränsning i sak 

Påverkan, effekter och konsekvenser kan uppstå till följd av den föreslagna markanvändningen i 

planområdet. I detta inkluderas även sådana effekter som riskerar att kvarstå till följd av 

byggverksamheter. Under byggtiden kan tillfällig påverkan, i form av exempelvis buller, uppstå. Denna 

påverkan beskrivs inte i denna MKB, utan föreslås hanteras i efterföljande detaljplaner. 

Projektet bedöms medföra väsentlig miljöpåverkan för följande miljöaspekter: 

• Landskapsbild 

• Naturmiljö  

• Kulturmiljö 

• Friluftsliv och rekreation 

• Mark och vatten  

• Areella näringar 

• Buller 

• Farligt gods 

• Klimatpåverkan  

4.2 SOCIAL KONSEKVENSANALYS 

Kommunen har valt att inkludera en social konsekvensanalys i miljökonsekvensbeskrivningen, vilka 

tillsammans utgör hållbarhetsbedömningen. Den sociala konsekvensanalysen (SKA) beskriver och 

redogör för de sociala konsekvenserna som planen bedöms medföra. Planförslaget bedöms utifrån 

både positiva och negativa konsekvenser och utgår ifrån nuläget och de generella bedömnings-

grunderna. Analysen är även framåtsyftande och är tänkt att fungera som ett stöd för att se till att de 

sociala behoven och värdena beaktas även i den framtida planeringen.  

Den sociala konsekvensbedömningen genomförs med stöd av Göteborgs stads modell för social 

konsekvensanalys, människor i fokus. Modellen har anpassats utifrån FÖP 68:s förutsättningar. För att 

integrera de sociala aspekterna i planeringen har arbetet med SKA:n genomförts parallellt och 

integrerat med arbetet med FÖP 68. Exempelvis har det tagits fram ett PM för hållbarhetsanpassning 

tidigt i processen för att säkerställa integrering i ett skede där det fortfarande finns möjligheter att 

hantera förändringar. Bedömningarna har genomfört på tillgängligt material och på en översiktlig nivå, 

vilket innebär att bedömningar är generella och kan innehålla vissa osäkerheter.  

4.2.1 Avgränsning 

Den tidsmässiga avgränsningen För den sociala konsekvensanalysen är den samma som för MKB:n, 

det vill säga horisontår 2035 med utblick mot 2050.  

Den geografiska avgränsningen för den sociala konsekvensanalysen utgörs av planområdet och dess 

utredningsområde. Storleken på utredningsområdet varierar utifrån de social aspektens karaktär. 

Exempelvis kan influensområdet för behov och efterfrågan för bostäder vara på kommunnivå och i 

viss mån hela regionen medan utredningsområdet för målpunkter framförallt sträcker sig till de 

kringliggande stadsdelarna.  

Analysens teman redovisas nedan men beskrivs mer utförligt i kapitel 7:  

• Sammanhållen stad  

• Samspel och samverkan  

• Vardagsliv  

• Identitet. 
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5 PLANFÖRSLAGET OCH ANDRA ALTERNATIV 

5.1 PLANFÖRSLAGET 

Syftet med FÖP 68 är att möjliggöra byggandet av en ny stadsdel i Västerås där tyngdpunkten ligger 

på bostäder med tillhörande service. Den ska även säkerställa och utveckla områdes höga natur- och 

rekreationsvärden.  

Sätra planeras få cirka 2000 bostäder. Stadsdelen ska utgöra en komplettering av den befintliga 

stadsbebyggelsen innanför Norrleden. De intilliggande stadsdelarna, med mestadels villabebyggelse, 

kompletteras med en stadsdel som innehåller flerbostadshus, radhus, mindre parhus och villor. Planen 

medger en F– 6 skola, flera förskolor, ett äldreboende, en idrottshall och övrig offentlig service såsom 

parker och plats för kultur, se Figur 3.  

De norra delarna av Sätra kommer att präglas av en något lägre bebyggelse inspirerad av trädgårds-

staden och den omgivande skogen/ odlingslandskapet. De södra delarna av stadsdelen ska ha en mer 

urban prägel och högre exploateringsgrad. I såväl den norra som den södra delen ska det finnas en 

blandning av olika typer av bostäder. Det ska finnas bostäder som passar för alla åldrar och familje-

konstellationer. Det bör även finnas boende för gamla och för de med särskilda behov. 

Planområdet har höga natur- och rekreationsvärden med ett flertal stigar genom skogsområdet. 

Planens målsättning är att i möjligaste mån minimera intrång i områden med höga natur- och 

rekreationsvärden. Planförslaget föreslår ytterligare rekreativa funktioner såsom utegym, ytor för 

spontanidrott och förbättrade/förstärkta stigar i delar av skogen. Utöver idrott och andra motions-

möjligheter lyfter planen stadsodling som ett sätt att låta fler invånare påverka sin närmiljö och på ett 

handfast sätt vara medskapande i den offentliga miljön.  

Trafiken ska i de flesta delar av Sätra ske utifrån de oskyddade trafikanternas villkor. I de inre delarna 

av stadsdelen ska det i huvudsak vara bilfritt. Den genomgående gatan för kollektivtrafik ska utformas 

på ett sätt som gynnar fotgängare, cyklister och kollektivtrafik. 

Planförslaget redovisar tre anslutningar för biltrafik till planområdet, två mot Norrleden och en mot väg 

66 vid Eriksborg. Utbyggnad av Sätra beräknas alstra totalt cirka 15 000 fordon resor med bil och 

utbyggnaden kommer därmed att medföra ökade trafikflöden på närliggande vägar. Planförslaget 

utformning medger en framtida breddning av Norrleden till fyra körfält, om det visar sig behövas. Den 

generella trafikökningen i Västerås, tillsammans med trafik från Sätra beräknas medföra nedan-

stående trafikflöden på närliggande vägar: 

• Väg 66 norr om Norrleden kommer att öka från 10 000 fordon/vardagsdygn till 15 000 

fordon/vardagsdygn.  

• Väg 66 söder om Norrleden kommer att öka från 15 000 fordon/ vardagsdygn till cirka 17 500 

– 18 500 fordon/vardagsdygn. 

• Norrleden kommer att öka från 12 500 fordon/dygn till mellan 14 000–18 000 fordon/dygn.  

• Vallbyleden kommer att öka från 3 500 fordon/dygn till cirka 7 500 fordon/dygn. 
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Figur 3. Markanvändningskarta. 
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Planförslaget omfattar flera olika lösningar för hur omhändertagandet av dagvattnet ska kunna vara en 

resurs i stadsdelen och som sådan bidra till områdets gestaltning och rekreativa värden. 

Sätra har en ambition att vara en plusenergistadsdel. Planförslaget redovisar riktlinjer för ett klimat-

smart boende, bland annat miljövänliga byggvaror och material och lösningar för värme, kyla och el 

som ger lägsta möjliga behov av nettotillförsel av energi under byggnadens hela livslängd.  

Nuvarande tidplan anger att byggnation kan påbörjas omkring år 2021 och hela området bedöms då 

kunna vara utbyggt omkring år 2035. 

5.2 RIMLIGA ALTERNATIV 

En MKB ska identifiera, beskriva och bedöma rimliga alternativ med hänsyn till planens syfte och 

geografiska räckvidd. 

Enligt ÖP 2026 ska Sätra utvecklas till en stadsdel med inriktning mot bostäder. Den framtagna 

stadsbyggnadsidén lyfter vidare fram att Sätra ska bli Västerås nya hållbara och attraktiva stadsdel. I 

och med utpekandet i översiktsplanen har kommunen redan tagit ställning till områdets utveckling. 

Någon alternativ lokalisering av stadsdelen har därför inte studerats inom ramen för arbetet med FÖP 

68.  

Planarbetet är främst inriktat på utformningen av planområdet. Kommunens översiktsplan, tillsammans 

med den framtagna stadsbyggnadsidén, har till stor del varit vägledande för den föreslagna 

utformningen. Därtill har anpassningar gjorts för att exempelvis säkra förutsättningar för biologisk 

mångfald och en tillfredsställande dagvattenhantering. I denna MKB görs inte bedömningar mot några 

alternativa utformningar, utan bedömningen utgår från vad FÖP 68 maximalt tillåter.  

5.3 NOLLALTERNATIV 

En MKB ska innehålla uppgifter om hur miljöförhållanden förväntas utveckla sig om planen inte 

genomförs. En sådan utveckling brukar benämnas nollalternativ. 

I nollalternativet antas gällande översiktsplan för Sätraområdet, ÖP 47, från år 1994 fortsätta gälla (se 

2.1 för en beskrivning av syftet med planen). Eftersom många av ställningstagandena i ÖP 47 är 

inaktuella är det inte sannolikt att Sätra kommer utvecklas enligt förslagen i planen.  

I nollalternativet antas dagens förhållanden i området i stort bestå. Den starka befolkningsutvecklingen 

i Västerås kommun kan medföra att området till viss del bebyggs med bostäder. Exploateringen 

bedöms dock som begränsad. Vidare kan en ökad befolkning i kommunen medföra att trafiken på 

Norrleden, Surahammarvägen och Vallbyleden ökar.  
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6 MILJÖKONSEKVENSER 

6.1 LANDSKAPSBILD 

6.1.1 Nuvarande förhållanden 

Sätra består framför allt av jordbruksmark och skog. Jordbruksmarken består av ett småskaligt 

jordbrukslandskap med åkerholmar, skogsbryn och smååkrar med rester av odlingsrösen. Dessa 

upplevs främst från Norrleden eller den mindre väg som finns i det nordöstra skogsbrynet. Det finns ett 

lite mindre skogsområde i nordost och ett större i söder. Idag används skogsområdena främst som 

strövområden, och utgör en koppling mot landsbygden och riksintresset för kulturmiljövården i norr 

samt stadens grönstruktur i söder. I området finns även ett fåtal äldre småhus längs med skogsbrynet i 

den östra delen av området, med utblick över åkerlandskapet. 

Planområdet präglas av höjder som idag inte upplevs eftersom stora delar av höjderna är bevuxna 

med tät skog. Högsta höjderna i området är 45 meter över havet medan lägsta punkten, åkermarken, 

ligger på 30 meter över havet. I Figur 4 redovisas en sektion som visar områdets topografi. Den större 

skogen tillsammans med höjden skapar en ridå mot staden och uppe på höjden har man ingen 

överblick på grund av alla träd. Från brynkanten av skogen mot Hagaberg har man en utblick över 

husen och Vedbobacken. Från skogskanten i öster har man utblick över jordbrukslandskapet. 

 

 

Figur 4. Landskapstyper i området samt sektion som visar områdets topografi. Källa: Landskapsanalys. 
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Enligt den landskapsanalys som utförts finns huvudsakligen fyra viktiga landskapskaraktärer i 

området, se Figur 5. I söder finns en promenadslinga med ädellövskog och utblickar som är en viktig 

entré till Sätraområdet. I den större skogen finns två klipprika höjder med höga tallar som skapar en 

dramatik i landskapet. Idag är höjderna dolda av den kringliggande skogen. Mellan de två höjderna 

finns ett kärr med en stig och gamla fågelholkar som bryter av mot omgivningen. Skogsområdet i 

nordöst kan karaktäriseras som gles tallskog på en höjd med stigar och stråk som kopplar samman 

området med skogen norr om Norrleden. Planområdets skog upplevs som en mäktig kuliss till östra 

delen av Hagaberg. 

 

 

Figur 5. Viktiga landskapskaraktärer i området. Källa: Landskapsanalys. 

 

6.1.2 Krav och riktlinjer 

Europeiska landskapskonventionen 

Sverige har ratificerat den europeiska landskapskonventionen och har därmed förbundit sig att värna, 

förvalta och planera landskapet sett ur ett helhetsperspektiv. Konventionens intentioner är bland annat 

att integrera landskap i en bred bemärkelse i såväl den nationella och regionala som den kommunala 

planeringen.  

Plan- och bygglagen 

I plan- och bygglagen preciseras ett antal allmänna intressen. Där anges bland annat att man i 

planeringen ska ta hänsyn till stads- och landskapsbilden. 

6.1.3 Påverkan, effekt och konsekvens 

Landskapsbilden kommer ofrånkomligen att påverkas avsevärt då planområdet idag i princip är helt 

obebyggt. Den föreslagna bebyggelsen förändrar utblickar över området från höjderna i östra delen av 

planområdet och från söder, från jordbrukslandskap till stadslandskap. Även utblickar från Norrleden 
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förändras. Planförslaget kommer inte nämnvärt påverka landskapsbilden sett från Hagaberg eftersom 

de höga skogsklädda kullarna kommer att dölja den nya bebyggelsen. Undantag utgörs eventuellt av 

den högre bebyggelsen i södra delen av planområde som kan komma att synas från de södra delarna 

av Hagaberg. Denna bebyggelse kommer även synas från Eriksborg. 

Viss negativ påverkan på två av de viktiga landskapskaraktärerna, promenadslingan och den glesa 

tallskogen, kommer att uppstå eftersom områdena i viss mån ianspråktas av bebyggelse. Påverkan 

blir dock begränsad eftersom stora delar av områdena bevaras.  

I planförslaget finns ambitionen att bevara landskapskaraktären ”landet nära staden”, där Sätra ska 

vara området där natur möter stad. Detta, tillsammans med planförslagets satsning på stadsodling på 

olika sätt, är positivt ur landskapsbildssynpunkt. Detta kommer dock främst att påverka karaktären 

inne i stadsdelen. På håll är det en stadsdel med blandad bebyggelse som ses. 

6.1.4 Förslag till åtgärder och utredningar 

• För att skapa känslan av ”landet nära staden” bör biltrafik minimeras inom området. Grön-

struktur och stadsodling bör vara väl integrerad och synlig i stadsbilden. 

• Befintliga ekmiljöer och den kuperade landskapskaraktären med höga naturvärdena bör lyftas 

fram och tydliggöras i stadsbilden. 

• Ett gestaltningsprogram kan med fördel tas fram inför nästa planeringsskede. 

6.2 NATURMILJÖ  

6.2.1 Nuvarande förhållanden 

Områdets natur består av brukad åkermark, igenväxande betesmarker, nyligen betad mark, bryn-

miljöer samt skog av olika ålder och typer, se Figur 6.  

 

 

Figur 6. Typ av biotop för naturvärdesobjekt. 
Källa: Calluna. 
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Skogsbeståndet består till stor del av medelålders till äldre skog med en blandning av en rad trädslag, 

där gran, tall, asp, björk och ek är markanta inslag. Inslaget av ask, salixarter och rönn är fram-

trädande på vissa håll, i synnerhet längs kanterna mot åker eller bebyggd mark. Hela det område som 

nu är skog har en historia som mer öppen mark som hävdats framförallt genom bete men även som 

åker eller äng. 

I länsstyrelsens databas anges att det finns tre alléer inom planområdet, två längs med grusvägen 

förbi bostäderna i nordöstra delen av området och en i mitten av området strax söder om Norrleden, 

se Figur 7. Vidare finns två tänkbara odlingsrösen längs den norra kanten av det större skogsbrynet. 

Slutligen finns åkerholmar inom åkermarken. Dessa miljöer (alléer, stenmurar och åkerholmar) 

omfattas av det generella biotopskyddet i 7 kap. 11 § miljöbalken. Vidare finns två diken/vattendrag 

som eventuellt omfattas av strandskydd och mistel (Viscum album L.) har noterats både inom och 

strax utanför planområdet.  

 
Figur 7. Bruna linjer avser diken/öppna vattendrag. Ljuslila linjer avser odlingsrösen/stenmur och mörklila linjer avser potentiella 
alléer inom planområdet. Gröna linjer markerar potentiella alleér och även åkerholmar samt noterad mistel inom och i närhet till 
området är markerat. Källa: Länsstyrelsen samt Calluna. 

 

De norra delarna av planområdet, den norra skogen, området med befintlig bebyggelse och närmast 

liggande åkermark, ingår i ett landskapsobjekt i Länsstyrelsens i Västmanlands naturvårdsplan från år 

2015, se Figur 8. Där omnämns området som en del i ett område med ”välbevarad bebyggelse i öppet 

odlingslandskap, äldre vägar, fornlämningar”.  

En del av områdets södra delar är klassade som ”värdefullt naturområde” i kommunens grönstruktur-

plan för Västerås tätort från år 2004 (se Figur 9).  

Delar av planområdet har också pekats ut som potentiellt viktigt för skalbaggar knutna till tall och äldre 

ädellövsmiljöer (Calluna, 2016a). 
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Figur 8. Grönmarkerad yta visar omfattning av landskapsobjekt i Länsstyrelsens i Västmanlands naturvårdsplan. 
 

 

Figur 9. Värdefulla gröna områden inom och omkring planområdet som pekats ut i grönstrukturplanen för Västerås tätort ses i 
grön färg. Källa Västerås kommun.  
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Naturvärdesobjekt  

En naturvärdesinventering har utförts för planområdet (Calluna, 2016b). De naturvärdesobjekt som 

identifierades vid inventeringen redovisas i Figur 10.  

 

 

Figur 10. Identifierade naturvärdesobjektytor inom planområdet. ”Övriga områden” har inget/lågt naturvärde eller så är området 

så litet att det inte ingår i karteringen. Källa: Calluna.  
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Totalt identifierades 25 objekt med naturvärde. Det finns inget objekt med högsta naturvärde (klass 1). 

Däremot finns tre objekt med högt naturvärde (klass 2), och det finns även objekt med påtagligt (klass 

3) och visst naturvärde (klass 4). De tre naturvärdesobjekt med högt naturvärde (nr 11, 22 och 24 i 

Figur 10) upptar stor del av skogen i den västra delen av planområde. Det största område, nr 11, 

består av tallskog. Övriga två områden är granskog och trädklädd betesmark. Stora delar av skogen 

utgörs av blandskog med dominans av barrträd och triviallövträd. I dessa områden finns generellt 

blockig terräng och gott om död ved samt en del grova tallar. Här finns flera naturvårdsarter. 

Mindre objekt utgörs i flera fall av värdefulla miljöer med ädellövträd, främst ek (till exempel 15, 16, 

23, 24 och 25 i Figur 10). I dessa områden finns några grova, gamla och biologiskt mycket värdefulla 

ekar och andra lövträd, samlade i dungar eller längs kanterna mot åker eller bebyggd mark. Här finns 

flera naturvårdsarter knutna till värdefulla ekmiljöer. Det finns spridningssamband mellan Sätras ädel-

lövträd och ädellövträd i stadsdelen Eriksborg, söder om planområdet (Calluna, 2016a).  

I övrigt finns en del små, men artrika och värdefulla, miljöer där mångfalden är en följd av tidigare hävd 

genom bete eller slåtter och som fortfarande är rika på blommande växter. Små värdefulla våta och 

öppna miljöer finns i kärr och diken, här finns konstaterat en del naturvårdsarter. De stenmurar och 

rösen i öppna lägen som finns är också värdefulla. 

 

Artfynd 

Enligt uppgifter i Artportalen har totalt 15 rödlistade arter inom kategorin sårbara (VU) och nära hotade 

(NT) inrapporterats i planområdet de senaste fem åren (Tabell 1). 

Tabell 1. Tabell över de rödlistade arter som mellan år 2014–2019 har inrapporterats till Artportalen inom kategorin sårbar (VU) 

och nära hotad (NT). 

Art Sårbar (VU) Nära hotad (NT) 

Bivråk 
 

x 

Duvhök 
 

x 

Fjällvråk 
 

x 

Gröngöling 
 

x 

Havsörn 
 

x 

Klöverhumla 
 

x 

Nötkråka 
 

x 

Spillkråka 
 

x 

Sånglärka 
 

x 

Ängspiplärka 
 

x 

Gulsparv x 
 

Kungsfågel x 
 

Stare x 
 

Tornseglare x 
 

Vinterhämpling x  

Naturvärdesklasser 

Utifrån biotopegenskaper och artförekomst görs en samlad bedömning av ett objekts natur-

värde. Klassningen görs enligt följande fyrgradiga skala (som bygger på Naturvårdsverkets 

rekommendationer och SIS SS1999000:2014): 

Klass 1: Högsta naturvärde, störst positiv betydelse för biologisk mångfald 

Klass 2: Högt naturvärde, stor positiv betydelse för biologisk mångfald. 

Klass 3: Påtagligt naturvärde, påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald 

Klass 4: Visst naturvärde, viss positiv betydelse för biologisk mångfald 
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En sammanfattning av de viktigaste fynden av naturvårdsarter från inventeringen och Artdatabankens 

databaser redovisas i Tabell 2.  

 

Tabell 2. Arter som lyfts fram i sammanfattningen av artfynd i naturvärdesinventeringen 2016 (Calluna, 2016). 

Art Däggdjur Insekt Fågel Växt Svamp 

Brunlångöra (fladdermus) x 
 

   

Mård x 
 

   

Smultronvisslare (fjäril) 
 

x    

Skogsvisslare (fjäril) 
 

x    

Blåklockshumla 
 

x    

Klöverhumla 
 

x    

Mindre hackspett 
 

 x   

Större hackspett 
 

 x   

Rödstjärt 
 

 x   

Gök 
 

 x   

Stenknäck   x   

Hornuggla   x   

Gulsparv   x   

Kornknarr  
 

x   

Ortolansparv   x   

Sånglärka   x   

Tofsvipa   x   

Grå flugsnappare   x   

Ängsskära    x  

Prästkrage    x  

Bockrot    x  

Klippoxel    x  

Mistel    x  

Ekticka     x 

Blekticka     x 

 

 

 

Naturvårdsarter 

Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för bland annat rödlistade arter,  arter upptagna i 

artskyddsförordningen och arter som på annat sätt indikeraren skyddsvärd miljö. Rödlistan 

är en förteckning över de arter vars framtida överlevnad i Sverige bedöms vara osäker. De 

arter som är rödlistade är indelade i följande kategorier: 

• Nära hotad (NT)   Akut hotad (CR) 

• Kunskapsbrist (DD)   Starkt hotad (EN) 

• Nationellt utdöd (RE)   Sårbar  (VU) 

Det är ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet som bedömer vilka arter som ska 

förtecknas på rödlistan.  
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Groddjur 

Enligt den groddjursinventering som genomförts hittades inget lekvatten för större vattensalamander 

inom planområdet (Turgor Hendrik Dahl, 2018). Inventeringen påvisade inget heller något fynd eller 

spår av groddjur. 

Fladdermus 

En artinventering av fladdermöss enligt Naturvårdsverkets rekommenderade undersökningstyp för 

artinnehåll har utförts under sommaren 2018 (tre samt två nätter under juni respektive augusti månad) 

(Calluna, 2018). Inventeringen omfattade momenten ”automatisk registrering av ultraljud” (Naturvårds-

verket, 2012) och autoboxar användes som ultraljudsdetektorer, se Figur 11. Autoboxar sattes upp på 

platser som bedömdes ha stor potential att vara viktiga fladdermushabitat. Åtta olika arter påträffades 

vilket är ett högt artantal. Utgår man från observationer som är vanligt förekommande i området och 

gjorda under högsommaren så räknas fyra arter finnas med reproducerande populationer i området. 

 

 

Figur 11. Platser för de åtta olika autoboxarna som användes vid inventeringen. 

 

En rödlistad, eller sällsynt, art av fladdermus, fransfladdermus, påträffades med totalt fyra 

observationer utspridd på tre olika platser, samtliga under augusti månad. Arten har troligen 

ingen koloni i området då den inte påträffades under reproduktionsperioden. 

Sammanfattningsvis visade fladdermusinventeringen att det finns nätter med relativt hög aktivitet för 

vissa arter i området. Då detta bara iakttogs någon enstaka natt tyder det på att observationerna inte 

gjorts i direkt anslutning till någon boplats för fladdermössen i fråga, men att sannolikt fungerar som 

födosöksplatser. 
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Landskapsobjekt 

I naturvärdesinventeringen avgränsades två landskapsobjekt, se Figur 12. Landskapsobjekt knyter 

samman olika tillgångar hos olika delområden till ett landskap som motsvarar vad som krävs för att en 

viss art eller grupp av arter ska ha möjlighet att leva i en trakt. Det är en ungefärlig uppskattning av 

artens revir. Ett objekt identifierades för den lövskogsgynnade arealkrävande fågeln gröngöling och ett 

för spillkråka med flera barrskogsanknutna fåglar såsom tofsmes, svartmes och talltita. 

 

 

Figur 12. Identifierade landskapsobjekt inom planområde med sammanhängande område av värde. Gul färg markerar värde för 

Gröngöling och organismer knutna till hålträd av lövträd och lila färg visar på områden av värde för tofsmes, spillkråka och 
vedlevande insekter. Källa: Calluna. 

6.2.2 Krav och riktlinjer 

Miljöbalken 

I 7 och 8 kap. miljöbalken finns bestämmelser om skydd av områden och djur- och växtarter. 

Plan- och bygglagen 

I plan- och bygglagen preciseras ett antal allmänna intressen. Där anges bland annat att man i 

planeringen ska ta hänsyn till naturvärden. 

Naturvårdsplan för Västmanlands län (2015) 

Naturvårdsplanen behandlar naturvårdens och det naturanknutna friluftslivets intressen. Planens 

syften är att: 

• Utgöra ett komplement till länets skyddade områden samt till nationella inventeringar och 

plandokument (till exempel myrskyddsplanen, våtmarksinventeringar och ängs- och 

betesmarksinventeringarna). 

• Samlat redovisa länets kända oskyddade naturvårds- och friluftslivsvärden. 

• Ange vad som behövs för att bevara dessa värden på lång sikt. 

• Tillhandahålla underlag till kommuner och regionala myndigheter i deras 

markanvändningsplanering.  
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• Tillhandahålla underlag vid hantering av frågor som berör naturvård och naturanknutet

friluftsliv.

Grönstrukturplan för Västerås tätort 

Grönstrukturplanen utgör underlag för översikts- och detaljplanering där avvägning görs mot andra 

intressen. I planen anges följande mål för grönstrukturen: 

• Västerås skall erbjuda ett rikt växt- och djurliv och en varaktigt frisk, livskraftig och attraktiv

miljö för invånarna.

• Parker och grönområden ska säkerställas för att tillgodose västeråsarnas behov av rekreation

och friluftsliv, där grönområdena fungerar som offentliga mötesplatser och där barn kan leka i

en stimulerande miljö.

• Grönområden och vatten som bidrar till stadens identitet och karaktär eller är bärare av

kulturhistoriska värden ska säkerställas och vidareutvecklas.

• Grönskan och vattnet skall vidareutvecklas till sammanhängande stråk för rekreation och som

spridningsvägar för växt- och djurliv kopplat till Mälaren och omgivande landskap.

6.2.3 Påverkan, effekt och konsekvens 

Delar av befintlig skogsmiljö med inom planområdet kommer försvinna, liksom jordbruksmark. Detta 

innebär att habitat för både växt- och djurliv kan påverkas negativt. Den övervägande delen av den 

mark som tas i anspråk för bebyggelse har dock låga naturvärden. 

Planförslaget kommer endast göra mycket små intrång i områden med högt naturvärde, se Figur 13. 

Planerad bebyggelse kommer dock ta i anspråk flera områden med påtagligt naturvärde. Bland annat 

kommer ett större område med barrblandskog (område 10) helt försvinna och delar av ett område med 

äldre blandskog (område 19) påverkas. Utöver det påverkas, helt eller delvis, ett antal mindre objekt 

med påtagligt naturvärde. 

Spridningssambandet söderut för ädellöv bedöms bibehållas i och med att skog i södra och sydöstra 

delen av planområdet lämnas orörd. Utöver delar av skogen med högt naturvärde kommer en del skog 

med lägre värde sparas. Den kan genom skötsel i framtiden få högre värden än den har idag. Mistel, 

som har noterats inom planområdet, är fridlyst i hela landet vilket kan innebära att dispens kan 

komma behövas från Länsstyrelsen.   

Fladdermusinventeringen visade att området används av flera arter fladdermöss, däribland en röd-

listad eller sällsynt art. Dock bedöms området inte hysa boplatser för fladdermöss utan fungera som 

födosöksplats. Av åtta undersökta områden inom planområdet kommer fyra områden där fladdermöss 

har noterats påverkas genom avverkning vilket kan en negativ påverkan fladdermössens möjligheter 

till födosök. Planområdet kommer dock fortfarande hysa brynzoner, ekmiljöer och hålträd, vilka alla är 

viktiga för fladdermöss, och därmed bedöms det komma att finnas fortsatt bra förutsättningar för 

fladdermöss att använda området för födosök.  

De två identifierade landskapsobjekten, med värde för gröngöling och organismer knutna till hålträd av 

lövträd samt för tofsmes, spillkråka och vedlevande insekter, kommer att naggas i kanten och 

fragmenteras. Detta kan få negativ påverkan för de arter som är knutna till områdena, vilket potentiellt 

kan innebära förlust av biologisk mångfald. 

I planförslagets riktlinjer för grönstruktur och naturvärden anges att äldre ekar och hålträd bör sparas 

vid exploatering och att intrång i områden med höga eller påtagliga naturvärden ska minimeras. Följs 

dessa riktlinjer i den efterföljande planeringen bedöms det finnas goda förutsättningar för att bevara 

biologisk mångfald.  
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Planförslagets utbyggnad kommer medföra ett ökat slitage i kvarvarande delar av skogen vilket kan 

påverka naturvärden negativt. De värden som finns knutna till ek är uppkomna under en tid när 

området hävdats genom bete och ett återupptagande av hävd i dessa områden. I brist på hävd kan 

det faktum att människor rör sig i områdena motverka igenväxning och gynna konkurrenssvaga örter 

och gräs. 

 

Figur 13. Karta som visar planerad markanvändning samt identifierade naturvärdesobjekt och markanvändning. 

 

Planförslaget kommer att medföra negativa konsekvenser för naturmiljövärden. Den negativa 

påverkan på höga naturvärden begränsas dock till följd av att de mest värdefulla områdena undantas 

från exploatering. Den negativa påverkan kan ytterligare begränsas i kommande detaljplaneskede och 

i byggskedet, se åtgärdsförslag nedan. Med ytterligare försiktighetsåtgärder i fortsatt planering och 

byggande bedöms planförslaget medföra liten-måttlig negativa påverkan på befintliga naturmiljö-

värden. 

6.2.4 Förslag till åtgärder och utredningar 

• Skyddade områden (till exempel åkerholmar, alléer och vattendrag) och arter enligt 7 och 8 

kap. miljöbalken måste bevakas i den fortsatta planeringen. Dispenser och upphävanden kan 

behövas.  

• I den fortsatta planeringen är det viktigt att bevaka påverkan på de två landskapsobjekten så 

att möjliga anpassningar och åtgärder utreds.  

• Identifierade naturvärden i skogsmiljöerna kan bestå och utvecklas genom att öka andelen 

död ved, behålla gamla och biologiskt värdefulla träd, öka trädslagsblandningen och 

upprätthålla skiktning. Förutsättningar för att göra detta bör undersökas. 

• För äldre ekar som undantas från avverkning bör åtgärder vidtas för att undvika att dessa 

beskuggas och möjliggöra för nya generationer av jätteekar komma fram. 
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• Ihåliga ekar är potentiellt värdefulla för insekter, och i förlängningen fladdermöss. Möjligheten 

att spara större ekar bör undersökas i detaljplaneskedet. 

• För att minimera den negativa påverkan på fladdermuspopulationerna som nyttjar området för 

födosök rekommenderas att brynzoner, ekmiljöer, hålträd och platser för djurhållning lämnas 

orörda i största möjliga mån. Om hålträd behöver tas ned bör detta göras på vintern då träden 

sällan nyttjas av fladdermöss när det är kallt. 

• Inför kommande detaljplaneskeden bör dialog föras med länsstyrelsens artskyddshand-

läggare, bland annat gällande påverkan på fladdermöss. Ytterligare undersökningar med 

avseende på fladdermöss kan komma att behövas.  

• Under byggskedet kommer byggande ske mycket nära områden med höga naturvärden. Inför 

byggskedet måste därför tydliga avskiljningar mot skog och träd som ska bevaras göras.  

  

6.3 KULTURMILJÖ 

6.3.1 Nuvarande förhållanden 

Precis norr om Norrleden sträcker sig Svartåns dalgång med Skultuna bruk, som är ett riksintresse för 

kulturmiljövården. Längre åt nordost finns ett område som är utpekat som kulturmiljöhänsynsområde, 

se Figur 14.  

 

Figur 14. Rödrandigt område visar riksintresset för kulturmiljövården och lila område visar kulturmiljöhänsynsområde. 

 

En kulturmiljöanalys och en arkeologisk utredning etapp 1 har utförts för planområdet (Stiftelsen 

Kulturmiljövård, 2018 och Stiftelsen Kulturmiljövård, 2017). Utöver det har en arkeologisk utredning 

etapp 2 genomförts för de delar av planområdet som ska bebyggas (Stiftelsen Kulturmiljövård, 2018). 

Planområdet ligger i ytterkanterna av två förhistoriska brons- och järnåldersbygder. Det ena omfattar 

Eriksborgs-/Erikslundsområdet i sydväst och det andra återfinns vid Brottberga i nordost. Skogs-

områdena har troligtvis fungerat som gränszoner. Inom planområdet finns ett stort antal lämningar, 

framför allt inom skogsområdena. De fornlämningar som sedan tidigare finns registrerade i FMIS, 
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blåmarkerade i figur 15, är antingen utgrävda eller har vid undersökningar inte visat sig vara 

fornlämningar.  

Resultatet från kulturmiljöutredningen visas i Figur 16. Sätraområdet ingår i Skerike socken som har 

medeltida ursprung. Äldre kartor visar att området inte har förändrats mycket över tid. Nuvarande 

åkermark har tidigare använts som ängsmark. Ett flertal adelsmän hade jord i Skerike under 1600-

talet. Ofta var Skerikegårdarna strögårdar i utkanten av stora godskomplex som täckte flera landskap. 

Under 1600-talet varierade torpen mycket och de är svåra att placera geografiskt till en viss bys ägor. 

Först efter 1700-talet får man noggrannare uppgifter om deras läge. På 1700-talet ökade befolkningen 

i Skerike liksom i hela Sverige. Skerike var en typisk bondsocken, efter seklet 1800 övergick många 

gårdar till ägare utom socken. 

 

.  Figur 155. Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. Den enda fornlämningen som påverkas av 
planförslaget är lämningen inom cirkeln i den norra delen av planområdet. Källa: Stiftelsen Kulturmiljövård. 
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Inom planområdet finns en åkerholme som bedöms vara historiskt intressant. Åkerholmen finns med 

redan på kartor från 1700-talet och har således en lång kontinuitet i landskapet. Det finns även väg-

sträckningar av kulturhistorisk betydelse. Vägen från Norrleden till Johannesbo och vidare till Gustavs-

berg 1 har ett kulturhistoriskt värde. Vägsträckan är en skiljelinjesväg, vilket betyder att den löper i 

skiljelinjen mellan impediment och brukbar jord. Detta är en traditionell äldre dragning, troligen vanligt 

förekommande från åtminstone medeltid och fram till mitten av 1900-talet. Längs med vägen finns en 

mångfald av kulturväxter.Bebyggelse inom planområdet är uppförd under 1900-talets första hälft med 

undantag av soldattorpet Karlsro 1, som troligen uppförts under 1800-talet, men som har anor från år 

1681 då den första soldaten inrättades. Soldattorpet Karlsro 1, är särskilt värdefull. 

 

 

Figur 16. Resultat av kulturmiljöutredningen. Fornlämningar enligt FMIS. Impediment avser åkerholmen.  
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6.3.2 Krav och riktlinjer 
 

Nationella kulturmiljömål 

Det finns fyra nationella kulturmiljömål som antagits av riksdagen: 

• Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas, 

• Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för 

kulturmiljön, 

• Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och 

upplevelser, 

• En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i 

samhällsutvecklingen. 

 

Kulturmiljölagen 

Kulturmiljölagen är en central lagstiftning för skydd av kulturmiljövärden. Fornlämningar är skyddade 

enligt 2 kap. kulturmiljölagen.  

Plan- och bygglagen 

I 2 kap. plan- och bygglagen preciseras ett antal allmänna intressen. Där anges bland annat att man 

ska ta hänsyn till platsens kulturvärden och att ett bebyggelseområdens särskilda historiska, kultur-

historiska miljömässiga och konstnärliga värden ska skyddas. Befintliga karaktärsdrag ska respekteras 

och tas tillvara. Ytterligare krav på byggnader, tomter och allmänna platser finns i 8 kap. Där finns 

bland annat ett förbud mot att förvanska särskilt värdefulla byggnader. Ändringar av byggnader ska 

alltid göras varsamt och deras värden och kvaliteter ska tas till vara. 

6.3.3 Påverkan, effekt och konsekvens 

Den arkeologiska utredningen etapp 2 visade att det endast finns en fornlämning inom det område 

som planförslaget tar i anspråk för bebyggelse, se orangemarkerat område i figur 15. Fornlämningen 

består bland annat av boplatslämningar från järnåldern. Norr om området finns kvarteret Schaktet där 

del av samma boplats undersökts tidigare. Hela denna fornlämning kommer att försvinna och en 

arkeologisk förundersökning kommer därför genomföras av denna fornlämning.  

Fornlämningar har betydelse för det historiska landskapet och genom att avlägsna denna lämning går 

värden förlorade. Genom varsamma utgrävningar kan lämningen visserligen inte bevaras på platsen, 

men samtidigt uppstår möjligheten att undersöka lämningen närmare.  

Eftersom området huvudsakligen varit jordbrukslandskap sedan 1600-tal eller tidigare medför plan-

förslagets förändrade markanvändning att en kontinuitet bryts. Detta medför en risk att läsbarheten i 

landskapet försvåras eller försvinner. I planförslaget har dock stor hänsyn tagits till befintliga kultur-

historiskt värdefulla objekt och miljöer. Detta innebär att befintlig bebyggelse inom planområdet 

bevaras. Vidare bevaras vägen från Norrleden till Johannesbro och Gustavsberg samt den historiskt 

intressanta åkerholmen. Enligt planförslaget förlängs vägen från Gustavsberg och västerut mot 

Hagaberg, vilket följer en tidigare vägsträckning.  

Många lämningar ligger i de delar av skogarna som undantas bebyggelse och därmed påverkas de 

inte. Genom de anpassningar som genomförts bedöms planförslagets potentiella negativa påverkan 

på befintliga kulturmiljövärden ha mildrats. Med ytterligare försiktighetsåtgärder i fortsatt planering och 

byggande bedöms planförslaget medföra liten negativa påverkan på befintliga kulturmiljövärden.  
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6.3.4 Förslag till åtgärder och utredningar 

• I den fortsatta planeringen är det viktigt att bevaka påverkan på kulturhistoriskt värdefulla 

objekt och miljöer så att möjliga anpassningar och åtgärder utreds.   

6.4 FRILUFTSLIV OCH REKREATION 

6.4.1 Nuvarande förhållanden 

I dagsläget präglas de norra delarna av planområdet av sin närhet till den relativt högtrafikerade 

Norrleden. Detta, tillsammans med åkerlandskapets privata karaktär, gör området tämligen svår-

framkomligt för fotgängare och cyklister som inte bor i direkt anslutning till planområdets skogspartier.  

Väl inne i området har Sätra höga rekreationsvärden med ett flertal stigar genom skogsområdena, se 

Figur 16. De nyttjas frekvent för promenader, löpning och lek, liksom för skolornas idrottsaktiviteter 

och av föreningslivet. Skogsområdena, både skogen mellan Vallbyleden och den befintliga grusvägen 

inom Sätra och skogen nordväst om Hagaberg är viktiga för såväl närboende som skolor och förskolor 

i de intilliggande stadsdelarna. I en invånardialog som kommunen har genomfört pekas ett flertal 

grottor ut som nyttjas för lek och i en del av skogen finns även en grillplats iordningställd.  

I den södra delen av planområdet, i närheten av Västra sjukhuset, finns en tillgänglighetsanpassad 

motionsslinga, se Figur 17. Denna promenadstig är mycket trevlig, kantad med uppvuxna ekar, lönn 

och hassel. På ställen går stigen precis i brynkanten och ger skymtar av landskapet. Här växer rönn, 

björk och sälg och det finns också rester av torpväxter som fläder. 

Söder om planområdet ligger Vedbobacken som, tillsammans med dess närområde, vintertid erbjuder 

skidåkning såväl utförs som på längden. Väster om Sätra, i norra delarna av Erikslund, är det möjligt 

att ansluta till Bruksleden som är en vandringsled och i Vallby, cirka 2–3 km österut, finns både frilufts-

museum och golfbana. 

 

 

Figur 17. Loggade rörelser i området visar flitigt använda stigar i området. Svart pil markerar början på den 
tillgänglighetsanpassade slingan. Källa: Strava heatmap.  
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6.4.2 Krav och riktlinjer 

Nationella miljömålet God bebyggd miljö 

Miljömålet anger att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 

livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Vidare står att natur- och kulturvärden ska 

tas till vara och utvecklas.  

Grönstrukturplan för Västerås tätort 

Flera av de mål som redovisas i grönstrukturplanen har bäring på rekreation, se avsnitt 6.2.2. 

6.4.3 Påverkan, effekt och konsekvens 

Planens målsättning är att i möjligaste mån minimera intrång i områden med höga rekreationsvärden. 

Huvuddelen av planområdets rekreativa värden kommer att bevaras, bland annat den kuperade 

skogen med ett flertal stigar väster om Hagaberg. Mellanskogen (skogen mellan Vallbyleden och den 

befintliga grusvägen på Sätra), som via invånardialog, har pekats ut som viktig lekskog för närboende 

barn kommer till övervägande del undantas från exploatering.  

Vissa rekreationsvärden kommer dock påverkas negativt, bland annat kommer delar av den tillgänglig-

hetsanpassade stigen i södra delen av planområdet att försvinna. I Eriksborg finns äldreboenden och 

påverkan på denna stig bedöms medföra negativa konsekvenser för de äldre. En väg för busstrafik 

kommer även dras genom Mellanskogen och vissa mindre områden i skogen bebyggs vilket medför 

en ny barriär, viss bullerpåverkan samt ett intrång. Skogens värde som lekskog bedöms minska något.  

Boende i den nya stadsdelen kommer ha goda möjligheter till rekreation, bland annat i närliggande 

skogsområde. I planområdets närhet finns även ytterligare möjligheter till rekreation och/eller idrott. 

Endast 500 meter från planområdet ligger Vedbobacken som, tillsammans med dess närområde 

erbjuder skidåkning såväl utförs som på längden under vintertid. Väster om Sätra (i norra delarna av 

Erikslund) är det möjligt att ansluta till vandringsleden Bruksleden och på Vallby finns både frilufts-

museum och golfbana. 

I planförslaget föreslås ytterligare rekreativa funktioner såsom utegym, ytor för spontanidrott och 

förbättrade/förstärkta stigar i delar av skogen. Sätra ska även kunna erbjuda rekreationsmöjligheter i 

form av idrottshall och fotbollsplan. Föreslagen placering är i den norra delen av planområdet i 

anslutning till skolan. De ska vara tillgängliga för såväl skolans verksamhet som för boende i Sätra och 

kringliggande delar av staden samt för föreningslivet.  

Utöver idrott och andra motionsmöjligheter föreslår även planen att stadsodling ska integreras inom 

Sätra. Även detta skapar rekreationsvärden. 

Förutom att den tillgänglighetsanpassade slingan delvis försvinner bedöms inte rekreations-

möjligheterna för boende i Hagaberg och Eriksborg påverkas negativt. Tvärt om kommer de rekreativa 

värden som planeras i Sätra även att kunna nyttjas av boende i närliggande stadsdelar. 

6.4.4 Förslag till åtgärder och utredningar 

• De delar av den tillgänglighetsanpassade stigen som försvinner bör ersättas. 

• Det är viktigt att bevara, ersätta eller utveckla entréer, stråk och stigar så att människor på ett 

lättillgängligt sätt kan orientera sig i området och ta sig mellan staden och landsbygden. 
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6.5 MARK OCH VATTEN 

6.5.1 Nuvarande förhållanden 

Geologin inom planområdet består huvudsakligen av stora flacka lerfält längs med den västra och 

nordvästra delen av området vilket bryts av branta skogklädda moränkullar i sydöst och i nordöst. De 

geologiska förhållandena ger dålig möjlighet till infiltration och gör att vatten lätt samlas i lågpunkter. 

Moränkullarna utgör naturliga vattendelare inom området.  

Inga potentiellt förorenade områden är identifierade inom planområdet baserat på uppgifter i Läns-

styrelsens webbGIS. Närmaste klassade området i Länsstyrelsens webbGIS är Vedbobacken.  Inga 

tecken på föroreningar har heller noterats i samband med den geotekniska undersökningen som 

genomförts inom området.  

Inom planområdet finns områden med osäkra förhållanden eller förutsättningar för försämrade 

säkerhet med hänsyn till skred och ras.  

Den dagvattenutredning som tagits fram (WSP, 2016) visar att det finns tre huvudsakliga avrinnings-

områden inom planområdet, se Figur 18.  

 

 

Figur 18. Avrinningsområden och flödesvägar inom planområdet. Siffror i rött är kritiska punkter för dagvattenhanteringen. Källa: 
WSP, Dagvattenrapport, 2016. 

 

Avrinningsområde 1 är 35 ha inom planområdet och besår huvudsakligen av den norra åkern. Flödet 

går i nordvästlig riktning rinner ut i Asköbäcken. Avrinningsområde 2 är 24 ha inom planområdet och 

består huvudsakligen av den södra åkern. Flödet går i sydlig riktning och når en nedsänkt gångtunnel 

under Surahammarvägen. Från tunnel pumpas vattnet vidare och går igenom ledningsnätet till vatten-

förekomsten Västerås Hamnområde. Avrinningsområde 3 är 27 ha inom planområdet och består helt 

av branta moränkullar som rinner i östlig riktning mot villaområdet varefter vattnet rinner mot hamn-

området. Det är sannolikt att flöden från avrinningsområden 2 och 3 går samman söder om planen, 

men det kan inte säkerställas. De två viktigaste flödesstråken inom planområdet är åt sydväst mot 

riksväg 66 samt norrut mot Norrleden, se Figur 19. 
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Figur 19. Viktiga flödesvägar och fördröjningsytor inom planområdet. Bakgrundsbild från ESRI. 

 

Två områden inom Sätra utgörs av lågpunkter med lokalt instängda område som riskerar att få 

förhöjda vattennivåer vid skyfall, se Figur 20. 

 

 

Figur 20. Flödesvägar med tillrinning på över 3 hektar och lokala instängda områden. Bakrundskarta från ESRI.  

 

Ytvatten 

Avrinning från planområdet sker till vattenförekomsterna Asköbäcken och Mälaren-Västerås-

hamnområde (via Svartån mellan Västeråsfjärden/ Mälaren och ”Skultuna”). Asköbäcken mynnar i 

Asköfjärden som är en del av Mälaren. Nedan redovisas status samt norm för respektive vatten-

förekomst (Tabell 3). Asköbäcken leds ut i Asköviken-Tidöområdet i Mälaren som är ett Natura 2000-

område. I Natura 2000-områden ska gynnsam bevarandestatus uppnås. Övriga skydd för vatten-

förekomsterna visas i Tabell 4. 
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Tabell 3. Status idag för vattenförekomsterna Asköbäcken och Mälaren-Västeråshamnområde samt miljökvalitetsnorm.  

Vatten-
förekomst 

Status Miljökvalitetsnorm 

 Ekologisk Kemisk  Ekologisk  Kemisk  

Asköbäcken Måttlig 

God (utan 
överallt över-

skridande 
ämnen) 

God ekologisk status 2027 
(tidsundantag på grund av 

övergödning i 

vattenförekomster uppströms 
samt morfologiska 

förändringar) 

God kemisk ytvattenstatus (mindre 
stränga krav för bromerad difenyleter 

samt kvicksilver och 
kvicksilverföreningar) 

Svartån Måttlig 

God (utan 
överallt över-

skridande 

ämnen) 

God ekologisk status 2027 
(tidsundantag på grund av 
övergödning, morfologiska 

förändringar och 
vandringshinder för fisk) 

God kemisk ytvattenstatus (mindre 
stränga krav för bromerad difenyleter 

samt kvicksilver och 

kvicksilverföreningar) 

Mälaren-
Västerås-

hamnområde 
Måttlig 

Uppnår ej 

god (utan 
överallt över-

skridande 

ämnen) 

Måttlig ekologisk status 2027 

(tids-undantag på grund av 
morfologiska förändringar 

och övergödning samt 

morfologiska förändringar) 

God kemisk ytvattenstatus 2027 
(mindre stränga krav för bromerad 

difenyleter samt kvicksilver och 
kvicksilverföreningar, tidsfrist till 

2027 för antracen och 

tributyltennföreningar) 

 

 

Tabell 4. Skyddade områden noterade i VISS inom vattenförekomsterna Asköbäcken (A), samt Mälaren-Västeråshamnområde 
(MV). Det finns inga skyddade områden inom Svartån mellan Västeråsfjärden/Mälaren och ”Skultuna”. 

Område Kvalitetskrav Områdestyp EUID 

Askö-Tidö (A) Gynnsamt tillstånd 
Natura 2000 SPA Fågeldirektivet 

Natura 2000 SCI Habitatdirektivet 
SE0250095 

Mälaren (MV) 
Miljökvalitetsnormer enligt fisk- 
och musselvatten-förordningen 

Fiskvatten SEFI1008 

Mälaren-
Västerås hamn-

område (MV) 

Krav enligt dricksvattenföre-

skrifterna 
Dricksvatten-försörjning, Artikel 7 SEA7SE660825-154247 

 

6.5.2 Markavvattningsföretag 

Den del av marken inom planområdet som i dagsläget används till jordbruk sker på dikad mark och för 

diket finns det ett markavvattningsföretag registrerat, se Figur 21. Företagets syfte är att fördela 

ansvar och kostnader för att dränera marken och göra den odlingsbar. Det är i dagsläget oklart om 

företaget är i drift, även om de diken företaget avser fortfarande är i användning. 

6.5.3 Krav och riktlinjer 

Miljökvalitetsnormer för ytvatten 

Inom ramen för EU:s vattendirektiv (2006/60/EG) har miljökvalitetsnormer för vatten utvecklats. Som 

huvudregel ska alla vattenförekomster uppnå normerna om god status till 2015 och statusen får inte 

försämras, dock kan undantag medges till år 2021 alternativt år 2027. 

Nya miljökvalitetsnormer beslutades och kungjordes i december 2016 för perioden 2016–2021.  

Västerås stads dagvattenpolicy  

Ett av målen är att inte öka det totala flödet från ett område efter nyexploatering och recipienterna får 

inte påverkas negativt. 



 
 

40 
 

Klimatanpassning 

Klimatanpassning, det vill såga åtgärder som syftar till att skydda miljön och människors liv, hälsa och 

egendom genom att samhället anpassas till de konsekvenser som ett förändrat klimat kan medföra för 

mark, vatten och bebyggelse, behöver beaktas i planeringsprocessen. 

 

 

Figur 21. Markavvattningsföretag inom planområdet ses i mitten av figuren där diket är markerat i lila och båtnadsområdet i 
ljusgrönt. Båtnadsområdet är det område som anses dra nytta av samfälligheten. 

 

6.5.4 Påverkan, effekt och konsekvens 

Planförslaget medför att obebyggd mark bebyggs vilket innebär att andelen hårdgjord mark ökar 

väsentligt. Detta i sin tur kommer leda till kraftigt ökat flöde och ökad föroreningsbelastning. Stora 

delar av planområdet utgörs av låglänt åkermark med flacka ytor med risk för översvämning. Utan 

omfattande dagvattenåtgärder kommer planförslaget medföra negativa konsekvenser i form av ökad 

föroreningsbelastning till recipienter och ökade dagvattenflöden samt risk för översvämningen inom 

planområdet. 

För att klara målen i dagvattenpolicyn om att inte öka det totala flödet och inte påverka recipienterna 

negativt kommer det behövas omfattande dagvattenlösningar med infiltration och fördröjning av 

vattnet inom området. Planförslaget beskriver flera olika lösningar för hur omhändertagandet av 

dagvattnet ska kunna utformas, bland annat anläggandet av en vattenpark, översilningsytor, gröna tak 

och en större dagvattendamm för fördröjning innan vattnet släpps ut i vattendragen. Det dike som idag 

finns i de norra delarna av planområdet föreslås som mottagare av ökade flöden av dagvatten inom 

området.  

I kommande detaljplaner behöver frågan om fördröjning och rening av dagvattnet utredas mer 

detaljerat. Med väl genomtänkta dagvattenlösningar kan negativ påverkan på recipienter och risken för 

översvämning undvikas eller minimeras. 
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Det finns områden med osäkra förhållanden eller förutsättningar för försämrade säkerhet med hänsyn 

till skred och ras vilket kan medför risk för miljön och människors liv, hälsa och egendom. Detta 

behöver utredas vidare i detaljplaneskedet.  

6.5.5 Förslag till åtgärder och utredningar 

• Utredning av lösningar för dagvattenhantering såsom vattenpark, översilningsytor, gröna tak 

mm behövs i det fortsatta planarbetet. 

• Risken för ras och skred behöver utredas vidare i kommande detaljplaneskeden. 

6.6 AREELLA NÄRINGAR OCH HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER 

6.6.1 Nuvarande förhållanden 

Planområdet består idag till största delen av jordbruks- och skogsmark. I den klassning av åkermark 

som Lantbruksstyrelsen gjorde år 1971 ges åkermarken i planområdet klass 6 (på en tiogradig skala 

där tio är högst). Jordbruksmarken är dock dåligt dränerad och stora delar av marken har de senaste 

åren delvis legat i träda på grund av dåliga odlingsförhållanden och låg avkastning. Skogen i området 

används inte för skogsbruk, men är värdefull ur biologiskt samt rekreativt perspektiv. 

6.6.2 Krav och riktlinjer 

Miljöbalken 

I 3 kap. 4 § miljöbalken står att: ”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 

anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov 

inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 

anspråk.” 

ÖP 2026  

Översiktsplanen anger att jord- och skogsbruksmark i första hand ska användas till biologisk 

produktion.  

6.6.3 Påverkan, effekt och konsekvens 

Planförslaget tar i anspråk jordbruksmark. Genom att bygga på marken inom planområdet kommer 

den befintliga åkermarken varaktigt tas ur produktion. Detta är inte förenligt med miljöbalkens hus-

hållningsbestämmelser eller mål i ÖP 2026 om att jord- och skogsbruksmark i första hand ska 

användas till biologisk produktion. Delar av marken är i dagsläget inte i bruk sannolikt på grund av 

dåliga odlingsförhållanden och låg avkastning. Dessa omständigheter minimerar den negativa 

konsekvensen av att ta i anspråk jordbruksmarken.  

Samtidigt är Sätra ett naturligt och lämpligt område att förlägga bostäder till, eftersom man då kan 

komplettera bostadsbebyggelsen i intilliggande stadsdelar och området kommer att fungera som en 

naturlig gräns för Västerås stad. Det saknas dessutom alternativ till lämplig lokalisering med samma 

avstånd till centrum. Att bebygga området kan därför anses tillgodose väsentliga samhällsintressen, 

och därmed acceptabelt ur ett hushållningsperspektiv. 

I arbetet med FÖP 68 ses odlingslandskapet som en mycket viktig karaktärskapare. I planförslaget 

föreslås karaktären bevaras genom odlingslotter, allmänna fruktträdgårdar, parker och stadsodling. 

Detta kan inte likställas med produktiv åkermark, men kan i viss mån bidra till ett medvetandegörande 

av odlingens betydelse. 

6.6.4 Förslag till åtgärder och utredningar 

Inga förslag. 
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6.7 BULLER 

6.7.1 Nuvarande förhållanden 

Omgivningsbuller är den typ av störning i miljön som berör flest människor i Sverige och den 

vanligaste källan är trafik. Buller påverkar människans hälsa och välbefinnande och kan orsaka 

sömnstörningar och öka risken för att drabbas av exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. 

Att skapa boende- och vistelsemiljöer med bra ljudmiljö är därför en viktig del i samhällsplaneringen. 

Planområdet är i dag relativt påverkat av trafikbuller, se Figur 22. Enligt kommunens bullerkartläggning 

(ÅF, 2017) medför Norrleden och väg 66 ekvivalenta ljudnivåer på 55–65 dBA närmast vägarna. 

Längs Norrleden är ljudnivån över 55 dBA upp till cirka 50–60 meter från vägen. Inom ett mindre 

område är avståndet längre, upp till 80 meter. Motsvarande avstånd för väg 66 uppgår till cirka 80 

meter. Längs Vallbyleden är ljudnivån från trafiken som högst 55–60 dBA. På längre avstånd från 

vägarna, och inom större delen av planområdet är ljudnivån från trafiken under 50 dBA.  

 

 

Figur 22. Ekvivalent ljudnivå från trafik. Källa: ÅF, 2017. 

 

Buller från de omgivande vägarna är i dag påtagligt inom åkermarken och i skogen inom planområdet. 

Den östra delen av det centrala skogsområdet upplevs dock som tystare då topografin fungerar 

avskärmande.  
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6.7.2 Krav och riktlinjer 

Förordning om trafikbuller 

Enligt förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader bör buller från spårtrafik och vägar inte 

överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå 

samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

För bostadsbyggnader om högst 35 kvadratmeter är riktvärdet för ekvivalentnivån vid fasad istället 65 

dBA.  

Forskning om risk för bullerstörning  

Risken för bullerstörning i och vid en bostad är framför allt förknippat med trafikbuller. En viktig faktor 

är om bebyggelsen är utformad på så sätt att det finns en mer ljuddämpad sida (Göteborgs Universitet 

m. fl., 2008). Med en sådan utformning är andelen bullerstörda närmare hälften så stor som när en tyst 

sida saknas (Tabell 5). 

 

Tabell 5. Risk för störning i förhållande till bullernivå vid bostadsfasad och tillgång till ljuddämpad sida (under 45 dBA). Tabellen 
anger andel (%) som störs av vägtrafikbuller. Ljudnivån avser dygnsmedelvärde. Källa: Göteborgs Universitet m. fl 

 

 

6.7.3 Påverkan, effekt och konsekvens 

Ljudnivåerna inom planområdet kommer att öka jämfört med idag, dels till följd av ökad trafik på 

omkringliggande vägar, dels till följd av trafik inom planområdet. Merparten av bostadshusen kommer 

få högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad och dessa bostäder klarar därmed gällande riktvärden, 

se Figur 23 samt Figur 24-25. Bostäder närmast Norrleden och Vallbyleden samt delar av bostäder 

längs de större gatorna inom Sätra beräknas dock få ekvivalenta ljudnivåer som överstiger riktvärdet 

60 dBA. Bullerberäkningen visar att bostadsbebyggelsens mer ljuddämpade sida till övervägande del 

får bullernivåer under 50 dBA. I det fortsatta planarbetet behöver riktvärden enligt förordningen om 

trafikbuller vid bostadsbyggnader vara vägledande och fokus bör ligga på att skapa bra ljudmiljöer. 

I planförslaget föreslås kontor och verksamheter närmast väg 66, vilket är positivt ur bullersynpunkt 

eftersom bullernivåerna närmast vägarna ligger över 60 dBA. Område påverkas av trafikbuller från två 

håll. Planförslaget möjliggör även inslag av bostäder i detta område. Vid placering av eventuella 

bostäder inom denna del av planområdet bör de mest bullerutsatta områdena undvikas. 

Ljudnivån i de bevarade skogsområdena kan eventuellt öka till följd av trafik inom planområdet. 

Bebyggelsen i framför allt de södra delarna av planområdet kan dock komma att bli relativt hög och 

tät. Beroende på utformning kan denna bebyggelse fungera som bullerbarriär för bullret från Norrleden 

och väg 66 för resten av området. Detta skulle kunna medföra att vissa delar av skogen får lägre 

bullernivåer än idag.  



 
 

44 
 

Enligt planförslaget planeras Sätra i första hand utifrån cyklisters och gåendes perspektiv samt med 

god kollektivtrafik. I de inre delarna av stadsdelen ska det i huvudsak vara bilfritt. Detta skapar förut-

sättningar för människor att transportera sig på annat sätt än med bil, vilket är positivt ur buller-

synpunkt. 

 

Risken för bullerstörning hos boende i Sätra kommer framför att vara beroende av hur bebyggelsen 

utformas i detaljplaneskedet. Med väl genomtänkt utformning där fokus ligger på att bostäderna ska 

ha en ljuddämpad sida, helst under 45 dBA ekvivalent ljudnivå, kan stadsdelen få en god ljudmiljö där 

boende inte upplever sig bullerstörda. 

Figur 23. Ekvivalenta ljudnivåer inom planområdet, 1,5 meter ovan mark. Källa: ÅF.Infrastructure, 2019. 
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Figur 24. Ekvivalent ljudnivå vid fasad. 

 

 

Figur 25. Ekvivalent ljudnivå vid fasad. 

 

6.7.4 Förslag till åtgärder och utredningar 

• Bebyggelsen närmast Norrleden och väg 66 bör utformas så att den utgör en bullerbarriär för 

resten av området. För att fungera som det bör bebyggelsen vara relativt hög och tät. 

• Det är viktigt att planförslagets intention om att prioritera gång, cykel och kollektivtrafik får 

genomslag i det fortsatta planarbetet. 

• Många av lokalgatorna inom planområdet bör med fördel begränsas till fotgängare, cyklister 

och angöringstrafik. 

• Så låga bullernivåer som möjligt bör eftersträvas på bostadsbebyggelses mer ljuddämpade 

sida, helst under 45 dBA ekvivalent ljudnivå. 
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• Vid placering av bostäder i kvarteren närmast väg 66 bör de mest bullerutsatta delarna 

undvikas. 

• Balkonger bör lokaliseras till byggnadens bullerdämpande sida om detta sammanfaller med 

goda solförhållanden. 

 

6.8 FARLIGT GODS 

6.8.1 Nuvarande förhållanden 

Norrleden och väg 66 är rekommenderade primära transportleder för farligt gods. Detta innebär att 

vägarna utgör en del av huvudvägnätet för genomfartstrafik för farligt gods och att alla klasser av 

farligt gods kan förekomma på vägen. Det finns inga uppgifter på hur stor andel av trafiken som utgörs 

av farligt gods, men rimligen bör det röra sig om några procent. 

6.8.2 Krav och riktlinjer 

I Sverige finns inga nationellt fastställda riktlinjer för hur risker med farligt gods ska värderas inom 

samhällsplaneringen. Det finns dock riktlinjer som flera regioner, länsstyrelser och kommuner brukar 

hänvisa till. Dessa riktlinjer anger att bostadsbebyggelse bör lokaliseras på ett avstånd av 70–80 

meter från transportleder för farligt gods (Länsstyrelserna i Skåne, Stockholms och Västra Götalands 

län 2006 och Länsstyrelserna i Skåne). Samtliga riktlinjer utgör vägledning och stöd, snarare än att 

vara bindande. Det kan finnas möjlighet att uppföra bebyggelse närmare än 70–80 meter om en risk-

analys genomförs som visar under vilka förutsättningar (till exempel vilka åtgärder som anses krävas) 

detta är möjligt.  

Enligt en äldre utredning är det rekommenderade minsta byggnadsfria avståndet mellan Norrleden 

samt väg 66 och planerad bebyggelse minst 40 meter (Mälardalens brand- och räddningsförbund, 

2009). Inom 40–100 meter från vägarna bör en riskutredning tas fram och eventuella skyddsåtgärder 

identifieras och föreslås.  

6.8.3 Påverkan, effekt och konsekvens 

I planförslaget hålls de närmaste 40 meterna mot både Norrleden, väg 66 och Vallbyleden byggnads-

fria. I hörnet Norrleden/Vallbyleden finns en gällande detaljplan som föreskriver att bostäder inte får 

byggas närmare än 50 meter från vägarna. Närmast väg 66 föreslås kontor och verksamheter 

lokaliseras, vilket är positivt ur risksynpunkt. Planförslaget möjliggör dock även inslag av bostäder i 

detta område.  

Eftersom byggnader, varav många bostäder, kommer att lokaliseras nära vägar med farligt gods-

transporter behöver en riskutredning genomföras inför detaljplaneskedet för att mer exakt definiera på 

vilket avstånd bebyggelsen bör läggas samt behov av eventuella riskreducerande åtgärder. I det fort-

satta planarbetet bör det även utredas om det går farligt godstransporter på Vallbyleden och om detta 

föranleder åtgärder. Även om Vallbyleden inte är en rekommenderad transportled för farligt gods kan 

åtgärder blir nödvändiga för att uppnå en acceptabel risksituation. 

Transporter av farligt gods bedöms inte öka med anledning av planområdets utveckling.  

6.8.4 Förslag till åtgärder och utredningar 

• I det fortsatta planarbetet behöver en fördjupad riskutredning genomföras för att mer exakt 

definiera på vilket avstånd bebyggelsen bör läggas samt behov av eventuella riskreducerande 

åtgärder. Bebyggelsestrukturen och övrig utformning kan behöva anpassas för att uppnå en 

acceptabel risknivå. 
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6.9 KLIMATPÅVERKAN  

6.9.1 Nuvarande förhållanden 

Klimatpåverkande utsläpp (utsläpp av växthusgaser) kommer från många olika delar av samhället.  

Den totala klimatpåverkan från byggprocesser i Sverige uppgår till cirka 10 miljoner ton 

koldioxidekvivalenter per år. Det är i samma storleksordning som utsläppen från alla personbilar 

Sverige. Byggmaterial svarar för cirka 80–85 procent av klimatpåverkan medan arbetsprocesser och 

transporter på själva byggarbetsplatsen står för cirka 15–20 procent. Betong är det material som har 

störst klimatpåverkan.  

6.9.2 Krav och riktlinjer 

Nationella klimatmål 

Sverige senast år 2045 ska inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter 

uppnå negativa utsläpp. Att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser betyder i det här fallet att 

utsläppen av växthusgaser från verksamheter i Sverige ska vara minst 85 procent lägre år 2045 än 

utsläppen år 1990. 

Trafikplan 2026 

Enligt Trafikplan är det övergripande målet för trafiken att de tillkommande resorna i Västerås mellan 

år 2011 och 2026 ska ske med gång, cykel och kollektivtrafik medan mängden biltrafik ska hållas på 

dagens nivå. 

6.9.3 Påverkan, effekt och konsekvens 

Planerad utbyggnad inom Sätra kommer medföra utsläpp av klimatgaser, både under byggskedet och 

efter färdigställande.  

För att minimera byggskedets klimatpåverkan behöver stort fokus läggas på frågan under hela 

planerings- och genomförandeskedet.  

Planförslaget anger att Sätra ska vara en hållbar plusenergistadsdel med klimatsmarta lösningar där 

det är lätt att leva hållbart. Utbyggnaden av Sätra beräknas generera cirka 15 000 bilresor per dygn 

(ÅF, 2018). Utbyggnaden kommer därmed medföra ökad trafik vilket leder till ökade utsläpp av 

klimatgaser. Planförslaget har dock en mycket tydlig inriktning att man ska arbeta för ett ökat hållbart 

resande genom att planeringen ska prioritera resenärer till fots, med cykel och kollektivtrafik. Detta 

skapar förutsättningar för att begränsa den trafikökning som är ett resultat av planförslaget och 

därmed kan även utsläppen begränsas. 

6.9.4 Förslag till åtgärder och utredningar 

• Det är mycket viktigt att planförslagets inriktning om att prioritera resenärer till fots, med cykel 

och kollektivtrafik, få fortsatt stor inverkan i kommande detaljplaner.  

• Det finns en mängd åtgärder som kan minska klimatutsläppen från byggande. Det handlar 

bland annat om att optimera materialval och metoder, utbilda medarbetare i klimatsmart 

byggande, effektivisera materialtransporter, ersätt bensin och dieseldrivna maskiner med 

elmaskiner. Västerås stad har dock begränsad rådighet över dessa detaljfrågor i byggskedet.   
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7 SOCIAL KONSEKVENSANALYS 

Den sociala konsekvensanalysen har genomförts med stöd av Göteborgs stads modell för social 

konsekvensanalys, människor i fokus. Modellen är en av de etablerade i svensk samhällsplanering 

idag, och ger stöd för en bred analys av olika aspekter av social utveckling och hur sociala för-

hållanden kan påverkas av byggande och planering. Modellen har anpassats utifrån FÖP 68:s 

förutsättningar samt projektets karaktär. Planförslaget bedöms utifrån de generella bedömnings-

grunderna i kapitel 3 och utgångspunkter för bedömning som finns för varje tema. I följande avsnitt 

redovisas de väsentliga sociala konsekvenserna sorterade under fyra övergripande teman. De fyra 

olika temana har tydliga kopplingar till vad planering kan påverka och till aktuell forskning. De hänger 

väl samman och överlappar varandra i vis mån. Miljörelaterad hälsa bedöms inte inom ramen för den 

sociala konsekvensanalysen utan hanteras i miljöaspekterna i kapitlet ovan. Nedan beskrivs 

analysens teman. Innebörden beskrivs sedan under respektive avsnitt.  

• Sammanhållen stad  

• Samspel och samverkan  

• Vardagsliv  

• Identitet  

Hela analysen genomsyras av begreppen jämlikhet och trygghet som är viktiga komponenter för social 

hållbarhet i stort. 

 

7.1 KOMMUNALA STRATEGISKA DOKUMENT  

Kommunens styrdokument och policys ligger till grund för kommunens arbete och anger de mål man 

vill uppnå. Dessa påverkar arbetet med de sociala frågarna i Västerås stad. Nedan redovisas de 

strategier och policys som anses relevanta att förhålla sig till i arbetet med den sociala konsekvens-

analysen för FÖP 68.  

7.1.1 Strategi för hållbar utveckling  

Västerås stad har med utgångspunkt i Vision Västerås 2026 och arbetet med översiktsplanen tagit 

fram ett antal strategier för att främja en hållbar utveckling. Dessa ligger till grund för den fysiska 

planeringen av kommunen och FÖP 68 bör således förhålla sig och utgå ifrån dessa strategier. Några 

av strategierna är direkt eller indirekt kopplade till social hållbarhet och redovisas därför översiktligt 

nedan. Alla strategier som helhet redovisas i översiktsplanen.  

Hälsa, välbefinnande och jämlika förutsättningar 

Västerås ska erbjuda en livsmiljö som fungerar för olika människors behov, underlättar vardagslivet, 

främjar social samvaro och stimulerar till aktiviteter. Den fysiska miljön ska upplevas som jämställd, 

tillgänglig, hälsosam, säker, trygg och upplevelserik. 

Förtydligande av begrepp 

Jämlikhet handlar om alla människors lika värde och utgår ifrån att ingen människa är mer eller 

mindre värd än någon annan oavsett exempelvis kön, etnisk tillhörighet eller funktionsnedsättning.  

Trygghet handlar om upplevelsen av att vara trygg. En trygg miljö är en miljö där alla människor 

känner sig trygga och fria att röra sig som de vill under dygnets alla timmar. Begreppet trygghet har 

även en nära koppling till begreppet säkerhet. Skillnaden mellan de två begreppen är att trygghet 

är en subjektiv känsla medan begreppet säkerhet snarare handlar om låg risk att utsättas för 

exempelvis brott eller trafikfara. Säkerhet kan ofta mätas och bedömas utifrån objektiva normer.  
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Det innebär t ex:  

• mötesplatser och arenor där människor kan mötas för att agera och uppleva 

• goda boendemiljöer med parker, grönområden, kultur, service och tillgång till kollektivtrafik 

och gång- och cykelbanor 

• tillgång till utemiljöer som inbjuder barnen till lek, äventyr och spontanidrott - park- och 

naturområden för alla, med rika och varierade upplevelser 

• god tillgänglighet för alla 

• levande, överblickbara och befolkade stadsmiljöer som ger goda förutsättningar för trygghet - 

öppna och tillgängliga offentliga rum - möjligheter att påverka sin egen miljö, sitt bostads-

område och sin kommun t.ex. genom utökad dialog i planeringsprocessen 

Kulturliv ger attraktivitet 

Västerås ska ge plats och underlätta för kulturlivet att utvecklas då kulturen har en betydande roll i en 

hållbar samhällsutveckling. Det innebär t ex:  

• en offentlig miljö som tillåter och uppmuntrar spontana kulturaktiviteter 

• tillgängliga mötesplatser, lokaler och scener såväl inomhus som utomhus som ger utrymme 

för mångfald och ett aktivt och kreativt kulturliv  

• stadens kulturinstitutioner som bibliotek, teater, konserthus, kulturhus och museer fyller en 

viktig funktion som mötesplatser i vardagen 

Bostäder för alla 

Västerås ska ha plats för fler invånare - alla som föds här, flyttar hit för studier eller arbete eller 

kommer som nyanlända ska ha möjlighet att bo och leva i Västerås. Västerås ska erbjuda goda 

bostäder 

• planera för tillräckligt antal bostäder av god kvalitet och av varierande slag 

• planera för större blandning av hustyper, upplåtelseformer och prisbilder för att nå ökad 

valfrihet i boendet och mindre segregation 

• samordna bostadsutbyggnad med utbyggnad av kollektivtrafik, grönytor, gång- och 

cykelvägar, ytor för lek och spontanidrott, tätortsnära friluftsliv, arbetsplatser och lokaler för 

skola, vård och omsorg 

• skapa förutsättningar för mer flexibla boendelösningar 

Enkelt att gå och cykla 

I Västerås ska det vara enkelt att gå och cykla till arbetet, skolan, handelsområden, idrotts-

anläggningar, rekreationsområden och andra besöksmål. 

• planeringen utgår från den gående och cyklande människan, såväl när det gäller vägnätets 

utbredning som dess utformning - gående och cyklister prioriteras i gaturummet 

• gång- och cykelvägnätet ska nå alla viktiga målpunkter 

• cykelparkeringar med hög kvalitet ska finnas vid alla viktiga målpunkter 

• kombinationen cykling och kollektivtrafik främjas. 
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Balanserad komplettering 

Västerås ska fram till 2026 till största delen växa inom den redan byggda staden. Stadsutveckling ska 

ske genom omvandling av t ex äldre industriområden och storskaliga gaturum samt komplettering av 

bebyggelsen inom befintliga stadsdelar där det finns ”överblivna” eller dåligt utnyttjade ytor. Vid all 

omvandling och komplettering ska en bra blandning mellan nya bostäder, arbetsplatser, skolor, mötes-

platser och gröna områden skapas. 

• komplettering som bidrar till en levande stadsmiljö, ökad mångfald och en vitalisering av 

stadsdelarna prioriteras 

• att områden som har god tillgång till kollektivtrafik och är lätta att nå för gående och med cykel 

prioriteras 

• att tillgången till parker och naturområden, ytor för lek, idrott och odling liksom gång- och 

cykelvägar säkerställs 

• stadsdelar kopplas samman när oönskade barriärer byggs bort 

• de värden som finns i befintliga bebyggelsemiljöer tas tillvara och blir en tillgång vid 

omvandling och komplettering inom den redan byggda staden 

Kollektivtrafiken som ryggrad 

I Västerås ska kollektivtrafiken utgöra ett attraktivt och självklart val för alla resenärer. Det ska vara lätt 

att leva utan bil.  

• planeringen ska prioritera kollektivtrafiken 

• god tillgång till kollektivtrafik prioriteras vid lokalisering av kompletterande bebyggelse såväl 

inom tätorten Västerås som i serviceorterna 

• kollektivtrafiknätet utvecklas i takt med framtida bebyggelseutveckling 

• god framkomlighet för kollektivtrafiken säkerställs i kollektivtrafikstråken - alla viktiga 

målpunkter ska nås med kollektivtrafik  

• ”Tänk spår - kör buss!” 

Kulturarv och utveckling i samklang 

I Västerås ska kulturarvet vara en resurs när staden utvecklas och förändras. I Västerås visar vi 

respekt för kulturarvet och kulturmiljön, så att det vi värdesätter idag även kan upplevas av framtida 

generationer. Det som byggs i dag blir en del av stadens framtida kulturarv. 

• visa identitetsskapande byggnader, parker och andra miljöer respekt när staden utvecklas och 

förnyas 

• god arkitektur och gestaltning präglar utvecklingen av staden både vad gäller byggnader och 

offentliga rum och platser 

• planeringen tar hänsyn till och stärker kulturmiljövärden i de utpekade stråken med höga 

landskapsvärden 

• utveckla och tillgängliggöra värdefulla kulturmiljöer för västeråsarna och besökare 

Grön och blå identitet 

I Västerås ska vi stärka våra gröna och blå miljöer och lyfta fram deras värden. 

• ta hänsyn till och stärka de unika naturmiljövärden som finns i Västerås, särskilt i de utpekade 

stråken med höga landskapsvärdensäkerställa tillgången till parker, naturområden och 

tätortsnära friluftsliv, ytor för lek och idrott samt ytor för odling 
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7.1.2 Jämställdhetspolicy för Västerås stad 

Västerås stad har tagit fram en jämställdhetspolicy med syftet att invånarna i Västerås ska ges tjänster 

och bemötande på lika villkor. Det innebär att kommunens verksamheter, samhällsplaneringen och 

fördelning av resurser ska ha ett jämställdhetsperspektiv (Västerås stad 2013). 

Hållbar jämställdhet i Västerås innebär: 

• att med kunskap och gemensamma värderingar integrera jämställdhetsaspekter vid planering, 

uppföljning och utvärdering 

• att inför beslut då det bedöms relevant, analysera konsekvenser utifrån kön 

• att könsuppdela statistik 

7.2 SAMMANHÅLLEN STAD 

Detta tema innefattar sociala och rumsliga sammanhang och svarar mot begrepp som sammanhållet, 

rättvist och jämlikt utifrån den fysiska miljöns utformning. Det kan till exempel handla om att bygga bort 

barriärer och stärka samband mellan olika delar inom ett område men också mellan området och 

andra delar av staden. I detta avsnitt behandlas funktionsblandning och övergripande rumslig struktur, 

bostäder samt barriärer och kopplingar inom planområdet och till andra delar av staden. 

7.2.1 Nuvarande förhållanden  

Planområdet består idag av jord- och skogsmark som främst används som rekreationsområde för 

kringboende. Planområdet präglas av relativt stora nivåskillnader. Den högsta punkten i området är 45 

meter över havet medan de lägsta delarna ligger på cirka 30 meter över havet. Sätra delas av från 

kringliggande stadsdelar av en höjdrygg som går i nordöstlig riktning och en höjdrygg som följer 

Vallbyleden. I norr avgränsas planområdet av den vältrafikerade Norrbyleden som utgör en markör för 

Västerås stadsgräns i denna del av staden. Bostadsområdena som omger planområdet på östra sidan 

är Brottberga, Norra Vallby, Hagaberg och Eriksborg. I söder gränsar planområdet till den väl-

trafikerade Surahammarvägen och på andra sidan vägen Erikslunds handelsområde, som idag är ett 

av de största handelsområdena i Sverige2. Både Norrbyleden och Surahammarvägen utgör barriärer 

mellan planområdet och omgivningen. Enligt landskapsanalysen utgör även villaraderna invid skogen i 

Hagaberg barriärer mot planområdet då de är vända bort från planområdet och då skogen är relativt 

kuperad, se Figur 26. Generellt finns få entréer och kopplingar in till området. De som finns är en 

gång- och cykelväg under Surahammarvägen mellan Eriksborg och Erikslund, två gång- och 

cykeltunnlar under Norrleden samt flertalet stigar till skogen från planområdets östra sida. Den enda 

entrén med bil in till området är från Norrleden i norr. 

Bebyggelsestrukturen i områdena som omger planområdet består mestadels av villabebyggelse men 

även ett storskaligt handelsområde samt skolbebyggelse, se Figur 27. Omkringliggande områden är 

förhållandevis funktionsseparerande, framförallt då handel och bostäder inte är integrerat. Området 

norr om planområdet består av skogs- och åkermark utan sammanhållen bebyggelse. 

Fördelningen i upplåtelseform på bostäder i det befintliga beståndet i Västerås är idag 46 procent 

hyresrätter, 31 procent bostadsrätter och 32 procent äganderätter i hela kommunen, se Figur 28 

(Västerås stad, 2017b). I de omkringliggande bostadsområdena är det mestadels äganderätter som 

dominerar, med undantag för Eriksborg där majoriteten av bostäderna är hyresrätter.  

 

 

                                                   
2 Enligt FÖP 68 
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Figur 26: Kartan visar entréer och barriärer runt planområdet som identifierats i landskapsanalysen. Grön pil innebär entré till 
fots – upptrampade stigar eller gammalt motionsspår. Orange pil innebär gång- och cykelpassage under bilväg. Mörkröd pil 
innebär liten grusväg. Streckad svart linje innebär barriär, bland annat i form av större väg eller tät villarad. Källa: 
Landskapsanalys Sätra. 

 

 

Figur 27: Kartan visar bebyggelsestrukturen runt planområdet. Blått innebär storskaligt köpcentrum. Mörkrödfärg innebär fd. 
sjukhusbebyggelse som idag inhyser skolor och äldreboende samt flerfamiljshus och villor. Rosa innebär småhustomter/ 
villabebyggelse. Gult och orange innebär villabebyggelse.  
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Enligt Handlingsplan för bostadsförsörjning 2018–2019 råder en generell bostadsbrist i kommunen. De 

grupper som har speciellt svårt att hitta bostad är framförallt ungdomar, studenter, äldre och 

nyanlända (Västerås stad, 2017a). Enligt handlingsplanen är även intentionen att bygga 12–15 

lägenheter per år till personer med funktionsvariation där det finns tillgång till särskild service. Det 

finns även behov av ordinära bostäder som är anpassade till personer med funktionsvariation. 

Väsentligt för denna målgrupp är att bostäderna byggs kostnadseffektivt så att det blir rimliga hyres-

nivåer. Totalt i kommunen behövs det även byggas 300–400 lägenheter för sociala ändamål och 

flyktingmottagande.  

Gällande äldres behov av bostäder är 20 procent av befolkningen i Västerås idag över 65 år. Enligt 

prognosen kommer den äldre befolkningen att öka drastiskt, särskilt personer över 80 år.  

I kommunen finns idag ca 1600 studentbostäder och kommunen har en bostadsgaranti för inflyttande 

studenter. Ett av de kommunala bostadsbolagen har en särskild kö till hyresrätter för unga.  

 

 

Figur 28. Upplåtelseformer i det befintliga beståndet i Västerås stad. ”Andel R9” är statistik från jämförelsekommunerna; 

Eskilstuna, Gävle, Jönköping, Linköping, Norrköping, Södertälje, Uppsala, (Västerås) och Örebro. Diagramkälla: Västerås stad, 
2017b. 

 

7.2.2 Utgångspunkt för bedömning 

Planen konsekvensbedöms utifrån följande aspekter: 

• Finns fysiska, visuella eller psykologiska barriärer?  

• Hur ser kopplingar och samband ut inom området i relation till omkringliggande områden?  

• Hur ser den planerade kvartersindelning och gatustruktur ut?  

• Är orienterbarhet och överblickbarhet i området tillfredställande? 

• Finns det variation av bostadstyper såsom bostadsstorlek, antal bostäder, bostadspris, 

upplåtelseform, bostäder för olika grupper. 

• Präglas planen av en blandning av funktioner i stadsrummet? Främjas funktionsblandning och 

förutsättningar för både dag- och nattbefolkning?  
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7.2.3 Planens påverkan 

Barriärer och kopplingar 

Planförslaget föreslår fler nya kopplingar till området för bil-, cykel- och gångtrafik. Detta kopplar ihop 

Sätra med kringliggande områden och hanterar delvis de identifierade barriärerna mot andra stads-

delar vilket bedöms positivt för den sociala sammanhållningen. Nya kopplingar planeras bland annat 

vid Erikslund, Eriksborg, Vallby, Brottberga och Hagaberg. Däremot bedöms barriären delvis kvarstå 

vid Hagaberg då skogen bevaras och endast mindre gångstigar och cykelvägar mellan områdena 

planeras. Stadsdelarna Sätra och Hagaberg kommer därför att förbli separerade av den kvarvarande 

skogen. Norrleden och Vallbyleden kommer att kvarstå som både visuella och fysiska barriärer till 

omgivande områden. 

Behovet av en tydligare gång- och cykelkoppling vid Erikslund/Eriksborg bedöms tillgodoses i plan-

förslaget. Planförslagets intention att prioritera gång- och cykeltrafik och att minska biltrafiken inom 

området bedöms vara positivt för att minska barriäreffekten till följd av biltrafik i området generellt.  

Bostäder 

Bostadsbebyggelsen kommer att utgöras av flerbostadshus, radhus samt till viss del parhus och villor. 

Eftersom kringliggande områden mestadels innefattar villabebyggelse kommer planen att bidra till en 

större variation av bostadstyper än vad som finns idag i denna del av staden. Det planeras för en 

blandning av bostadsstorlekar, upplåtelseformer och prisklasser. Planens målsättning är att det ska 

finnas bostäder för alla. Singelhushåll, kärnfamilj, stjärnfamilj, unga, gamla och boende för de med 

särskilda behov är framförallt de grupper som nämns. Planen inkluderar även socialt byggande. Enligt 

planen ska markanvisningar bland annat användas som verktyg för att uppnå blandad bebyggelse och 

blandade upplåtelseformer. Ambitionen att skapa en blandning mellan olika bostadstyper skapar förut-

sättningar för att olika gruppers behov kan tillgodoses oavsett socioekonomiska förutsättningar eller 

familjesituation. Detta bedöms skapa förutsättningar för en mer jämlik och därmed socialt hållbar 

stadsdel. 

Vidare innefattar planförslaget ett äldreboende med cirka 100 lägenheter. Detta utgör ett viktigt tillskott 

av lägenheter för äldre vilka har identifierats som en behovsgrupp i bostadsförsörjningsprogrammet. 

Planförslaget tar däremot inte upp hur planen ska tillgodose behovet av bostäder för exempelvis 

nyanlända som också identifierats som behovsgrupper. För att skapa en integrerad och jämlik stads-

del är det viktigt att människor i olika åldrar och med olika socioekonomiska förutsättningar har 

möjlighet att flytta till stadsdelen och ta del av satsningarna i området.  

Vidare är det viktigt att olika prisklasser får genomslag i fortsatt genomförandeprocess då endast 

lägenhetsstorlek och upplåtelseform inte automatisk medför boendemöjligheter för personer med lägre 

inkomster. Fördelningen mellan hur olika lägenhetsstorlekar ska se ut nämns inte i planen vilket med 

fördel skulle kunna utredas i den fortsatta planeringen för att säkerställa boendevariation.  

Blandningen av bostäder inom planområdet behöver svara på det behov och efterfrågan som finns 

inom hela Västerås, och till viss del regionen i stort. Om inte planförslaget tar hänsyn till bostads-

analyser för behov och efterfrågan finns det risk att de bostäder som byggs inte efterfrågas i det 

aktuella området.  

Funktionsblandning och övergripande rumslig struktur 

Planen ska möjliggöra såväl bostäder och verksamheter samt offentlig service. Verksamheter och 

kontor är framför allt koncentrerat till den södra delen av planområdet samt till stadsdelens huvud-

gator. Att blanda verksamheter och bostäder skapar förutsättningar för att stadsdelen både får en dag- 

och nattbefolkning vilket är positivt för tryggheten. Att koncentrera handel och verksamhet till huvud-

gator skapar genomflöden och klustersynergier på dessa gator vilket ger förutsättningar för trygga och 

attraktiva miljöer. Att koncentrera handel och verksamheten till några utvalda stråk bedöms vara extra 
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viktigt för tryggheten i planområdet. Erikslunds handelsområde ligger i direkt anslutning till området 

vilket troligen minskar behovet av handel i stadsdelen. För att skapa förutsättningar för en levande 

stadsdel behöver man se till att utbudet på lokaler matchar efterfrågan. Om lokaler inte används och 

blir tomma kan det påverka den upplevda tryggheten, då det kan upplevas ödsligt och övergivet. Med 

anledning av detta är det mycket positivt att en handelsutredning tas fram som stöd för detalj-

planeringen.  

Planförslagets kvartersindelning och gatstruktur skiljer sig från de befintliga kringliggande områdena. 

Den nya bebyggelsen kommer framförallt att tillföra en kvartersstruktur samt radhusbebyggelse med 

trädgårdsstadskaraktär. Gatstrukturen möjliggör att placera bebyggelsen i anslutning till gatan vilket 

kan skapa förutsättningar för att det finns ”ögon mot gatan” vilket innebär att det vilket är positivt för 

tryggheten. Planen innefattar en gatuhierarki med tydliga huvudstråk. Att gatstrukturen har en tydlig 

hierarki, är gen och med få återvändsgator bedöms positivt gällande möjligheter till överblickbarhet 

och orienterbarhet, och därmed även trygghet. För tryggheten är det även positivt om entréerna 

planeras ut mot gatan i den fortsatta planeringen. Att bebyggelsen planeras vara som högst fem 

våningar bedöms positivt för möjlighet till solljus både i bostäder och på gator och allmänna ytor.  

7.2.4 Förbättringsförslag och rekommendationer 

• Trygghetsaspekten bör beaktas i utformandet av barriärbrytande kopplingar, framförallt under 

de större vägarna. Exempelvis är gång- och cykeltunnlar positivt ur trafiksäkerhetssynpunkt 

men ger sämre överblickbarhet och kan vara och upplevas otrygga av framförallt kvinnor och 

barn. Utifrån ett jämställdhetsperspektiv är det därför viktigt att skapa ljusa och luftiga 

passager som ger så många som möjligt förutsättningar att kännas sig trygga.  

• Förtydliga hur planens intention om varierande prisklass ska säkerställas. Risk finns annars 

att den nya bebyggelsen främst blir tillgänglig för en välbärgad grupp då det ofta är dyrt med 

nyproduktion. 

• Planen skulle kunna förtydliga hur bostadsbehovet även tillgodoses för unga och personer 

med särskilda behov.  

• Genomför bostadsanalyser i den fortsatta planeringen för att se till att utbudet möter efter-

frågan och behov i en större geografi än för planområdet.  

• För att stärka den sociala hållbarheten i stadsdelen kan ytterligare faktorer än pris inkluderas i 

markanvisningsavtal för bostäder. Exempelvis kan markanvisningstävlingar anordnas, se 

exempelvis stadsbyggnadsprojektet ”Fyrklövern” i Upplands Väsby kommun för inspiration.  

• Markanvisningstävlingar/upphandlingar kan användas som verktyg för att ställa krav på 

entreprenörer att skapa arbetstillfällen för ungdomar och individer som står långt ifrån arbets-

marknaden. På detta vis kan man bidra till social hållbarhet i förverkligandet av planen.  

• Det är viktigt med aktiva bottenvåningar vilket skapar ”ögon mot gatan” och därmed tryggare 

stadsmiljöer. 

• Planera för att bostadsentréerna placeras ut mot gatan och blir synliga från andra hus för att 

öka tryggheten i området. 

• Det är viktigt att arbeta med god belysning på gator, gångvägar och offentliga miljöer för ökad 

trygghet dygnets alla timmar. 

• Planera för bebyggelse i etapper för att motverka tomma lokaler och öde gator. 
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7.3 VARDAGSLIV 

Vardagsperspektivet syftar till att människors vardagliga behov och aktiviteter blir enkla att tillgodose 

och praktiska att utföra. Detta tema svarar mot begrepp som närhet, räckvidd, utbud och tillgänglighet 

till målpunkter. Det betyder att närmiljön organiseras så att de återkommande aktiviteter som exempel-

vis att handla mat, åka till jobbet, hämta barn, motionera eller ha närhet till rekreation är lättillgängligt.  

Begreppet närhet utgår från den gående personen medan räckvidd mer handlar om att funktioner och 

målpunkter längre bort görs tillgängligt med hjälp av tillfredsställande kommunikationsmöjligheter. 

Trygghetsaspekten är även viktigt för vardagsperspektivet då rädslor och otrygghet har en tendens att 

inskränka på rörelsefriheten och på så sätt tillgängligheten till viktiga målpunkter.  

Eftersom en socialt hållbar stadsutveckling bör ta hänsyn till olika gruppers behov och förutsättningar 

bedöms även vardagsaspekten ur ett barnperspektiv, äldreperspektiv (personer över 65 år) och jäm-

ställdhetsperspektiv. För att uppnå ett jämställt samhälle är framför allt trygghet en viktig fråga, kopplat 

till den fysiska miljön. Det är således viktigt att tillkommande miljöer ska vara säkra och trygga oavsett 

kön och ålder. Vidare behandlas även tillgänglighet i den offentliga miljön och tillgänglighet till mål-

punkter, framförallt för gångtrafikanter och cyklister.  

 

 

7.3.1 Nuvarande förhållanden 

Eftersom planområdet idag inte är exploaterat finns få målpunkter förutom de platser till vilka 

människor söker sig för rekreation. Vidare är tillgängligheten till planområdet delvis begränsad. Då 

tillgänglighetsaspekten sträcker sig utanför planområdets gränser redovisas även målpunkter i 

kringliggande områden.  

Den kollektivtrafik som finns att tillgå i planområdets omgivning innefattar bussar som trafikerar 

centrala Västerås till och från Brottberga, Hagaberg och Erikslund. Två stadslinjer och en servicelinje 

finns att tillgå i närområdet. Att ta sig från Erikslund och Hagaberg till Västerås centrum tar i dagsläget 

cirka 30 minuter med buss. Detta kan jämföras med bil som tar cirka 10 minuter. Ingen av bussarna 

har i dagsläget någon hållplats inom planområdet. Kommunikationsmässigt förefaller bil och i viss mån 

buss det vanligaste sättet att ta sig till såväl Erikslunds handelscentrum som skogen i området.  

Det vanligaste sättet för närboende att ta sig in till skogen i planområdet är till fots. Nuvarande 

kopplingar och entréer till området redovisas i avsnitt 7.2.1. En av dessa är en gång- och cykel-

passage mellan Erikslund och planområdet. Eftersom trafiksituationen vid Eriksborg kan uppfattas 

som rörig och svåröverblickbar är det dock svårt att hitta denna gång- och cykelväg.  

Enligt invånardialogen upplevde många trafiksituationen i korsningen Vallbyleden/Norrleden som 

besvärlig då den är högtrafikerad vissa delar av dygnet och det är svårt att ta sig ut med bil från 

Vallbyleden till Norrleden.  

I Figur 29 redovisas de målpunkter som finns i och i planområdets omgivning. Erikslunds köpcenter är 

en målpunkt för såväl boende i angränsande områden som de områden som ligger längre bort. Här 

finns dagligvaruhandel och många kommersiella aktörer som säljer sällanköpsvaror såsom möbler, 

vitvaror, bilar, förbrukningsvaror, kläder samt specialbutiker inom byggsektorn. Här finns även service 

såsom skomakare, hårsalonger och restauranger av olika slag. Totalt tillhandahåller köpcentrumet 

närmare 80 butiker och leverantörer av service. 

Förtydligande av begrepp 

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma möjligheter, skyldigheter och 

rättigheter. Jämställdhet är det begrepp som har reserverats för frågor som handlar om 

kvinnor och män.  
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I planområdet och dess närhet finns möjligheter till rekreation och idrott. Vedbobacken och dess när-

område erbjuder vintertid skidåkning såväl utförs som på längden. Norr om Erikslund är det möjligt att 

”hoppa på” Bruksleden och på Vallby finns både friluftsmuseum och golfbana. I planområdets när-

område finns ett flertal skolor, lekplatser och idrottsanläggningar, se Figur 29.  

Det finns många upptrampade stigar och stråk i den östra delen av planområdet, se Figur 18. Mellan-

skogen (skogen mellan Vallbyleden och den befintliga grusvägen i Sätra) och särskilt de delar som är 

närmast bebyggelsen i Hagaberg, är viktig som lekskog för närboende barn. I den invånardialog som 

genomförts pekas ett flertal grottor ut som nyttjas för lek och i de delarna av skogen finns även en 

grillplats. Den delen av planområdet som gränsar till Norrleden består främst av åkermark, som i 

dagsläget är förhållandevis bullerstört och är präglat av åkermarkens privata karaktär.  

Ett viktigt stråk för möjlighet till rekreation är den anlagda promenadslinga som tar sin början vid 

parkeringen vid Eriksborg. Slingan är tillgänglighetanpassad för personer med funktionsvariationen 

och används bland annat av det äldreboende som finns i området då det är möjligt att åka rullstol, gå 

med rullator eller promenera utan hinder eller ojämnheter. Slingan är kantad av stora ekar, björk, lönn 

och hassel. 

 

 

7.3.2 Utgångspunkter för bedömning 

Planen bedömer konsekvenserna utifrån följande aspekter: 

• Möjligheter att nå målpunkter till fots, med cykel och kollektivtrafik.  

• Närhet till närservice, offentlig service och rekreation. Placering av service i förhållande till var 

folk bor. 

Figur 29. Målpunkter i planområdet och i kringliggande områden 
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• Variation i utbud av målpunkter och service.  

• Skapar den fysiska miljön förutsättningar för ett enkelt vardagsliv? 

• Barnperspektiv – tar planen hänsyn till barns perspektiv såsom, trygga boendemiljöer, trafik-

säkra miljöer, miljöer som främjar fysisk aktivitet och lek. Målpunkter för barn. 

• Beaktas ett jämställdhetsperspektiv? Trygghet och tillgänglighet i den offentliga miljön oavsett 

kön. Närhet till vardagsservice.  

• Beaktas ett äldreperspektiv? Trygghet oavsett ålder och närhet till vardagsservice. 

7.3.3 Planförslagets påverkan 

Tillgänglighet och målpunkter 

Intentionen i planen är att i första hand planera utifrån cyklisters och gåendes perspektiv. Flera nya 

gång- och cykelvägar tillkommer som kopplas ihop med det befintliga gång- och cykelnätet. Detta 

medför bättre kopplingar till andra stadsdelar i området och skapar bra förutsättningar för god till-

gänglighet.  

Planen innebära att kollektivtrafik i form av buss etableras i området. Detta är en nödvändighet för att 

intentionen om hållbara transportmedel ska kunna uppfyllas då det annars sannolikt kommer att ta tre 

gånger så lång tid att ta sig till Västerås centrum med buss som med bil från Sätra. De nya håll-

platserna planeras i anslutning till målpunkter såsom skola, verksamheter eller mobilitetscentrum vilket 

bedöms positivt för tillgängligheteten. Att busshållplatserna är utsprida i hela området bedöms även 

vara positivt för tillgängligheten och räckvidden till andra delar av staden. Busshållplatserna är 

placerade så att nästan all tillkommande bebyggelse är inom ett avstånd av cirka 250 meter till 

närmaste busshållplats vilket medför en god tillgänglighet till kollektivtrafik för hela området. Vidare ger 

en väl utbyggd kollektivtrafik möjlighet för människor att kunna vara delaktiga i samhället och att lätt 

kunna nå både arbetsplatser och utbildning. Då endast en liten del av bebyggelsen kommer att 

utgöras av verksamheter är det troligt att många kommer att ha sitt arbete utanför Sätra varför god 

kollektivtrafik är extra viktigt. Att gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras medför en rättvisare 

fördelning av möjligheter för olika människor i jämfört med om biltrafik skulle prioriteras i större 

utsträckning. Därför bedöms planförslaget medföra positiva konsekvenser för närheten och räckvidden 

inom området, förutsatt att turtätheten för kollektivtrafiken är förhållandevis hög.  

Eftersom Sätra ligger i stadens utkant och därmed har relativt sett långt till stadens målpunkter 

(bortsett från handelsplatsen Erikslund) är det viktigt att skapa ett bra utbud av kollektivtrafik och ett 

utvecklat cykelnät även in mot centrum, där många målpunkter finns. Detta lyfts i planförslaget vilket 

är positivt ur ett tillgänglighetsperspektiv.  

Parkering kommer främst att ske i parkeringsanläggningar/mobilitetscenter i anslutning till stadsdelens 

entréer och de centrala delarna ska i huvudsak vara bilfria. Det bedöms som positivt för stadslivet och 

trafiksäkerheten. Däremot kan trafikseparering i viss mån leda till mindre befolkade gator vilket kan få 

konsekvenser för den upplevda tryggheten. Begränsad framkomlighet för bil kan leda till sämre till-

gänglighet för personer med funktionsvariationer eller äldre som inte har möjlighet att gå eller cykla 

längre sträckor. Parkeringshus upplevs generellt ofta som trånga, instängda och otrygga då de ofta 

inte är speciellt överblickbara. De kan även upplevas som svåra att orientera sig i (Boverket, 2010). Att 

ha parkering samlat i mobilitetscenter bedöms därför delvis negativt ur trygghetssynpunkt. Detta är 

dock beroende av hur dessa utformas, (se avsnitt 8.3.4 för rekommendationer). Eftersom parkerings-

husen är kombinerade med andra verksamheter skapas dock bättre förutsättningar för att området blir 

mer befolkat och därmed tryggare. Detta i jämfört med om det endast hade varit parkeringshus. 
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Planförslaget innebär att området kommer att fyllas med bostäder, service och i viss mån verksam-

heter. Planen syftar även till att det ska vara nära till målpunkter och service såsom skolor och för-

skolor. Ett nytt kulturhus planeras vilket skulle kunna locka dit människor från andra delar av staden 

och skapa förutsättningar för möten mellan människor. Tillkommande målpunkter och service bidrar till 

ett mer varierat utbud av målpunkter för service och verksamheter och bidrar till bättre tillgänglighet. 

Vidare bidrar även detta till att befolka stadsdelen och skapa folkliv och möjliggöra möten mellan 

människor vilket även är positivt för tryggheten i stadsdelen.  

Enligt planförslaget planeras det för en mataffär i ett av mobilitetscentren i södra delen av plan-

området, vilket är positivt för tillgängligheten ur ett vardagsperspektiv. Eftersom Erikslunds handels-

område gränsar till planområdet i söder kan man anta att efterfrågan på en dagvaruhandel är större i 

den norra delen av planområdet. De bostäder som är placerade längst ifrån mataffären ligger på ett 

avstånd av cirka 1000 meter (fågelvägen) från affären vilket är mer än för bostäder i södra plan-

området. Mataffären bör förläggas i den norra delen av planområdet för att få ett jämnare upptagnings-

område för affären.  

Gällande närhet och utbud av målpunkter för rekreation syftar planen till att kunna bibehålla det flesta 

välanvända stigarna i skogen och att även utveckla rekreationsmöjligheterna inom området. De delar 

av Mellanskogen med bland annat grottor som användes frekvent enligt invånardialogen undantas 

exploatering. Närhet till gröna miljöer främjar hälsa och välbefinnande och användningen är ofta gratis 

vilket gör dem extra viktiga i stadens offentliga rum. Enligt planförslaget kommer delar av den till-

gänglighetsanpassade skogsslingan att försvinna, vilket ger negativa konsekvenser för de personer 

som använder den idag. Ska den ersättas är det viktigt att den behåller sin närhet till äldreboendet i 

Eriksborg. Närhet till grönområden bedöms vara förhållandevis god för de som flyttar in i området.  

Planförslaget bedöms inte ge några negativa konsekvenser gällande tillgänglighet till rekreation för de 

som redan bor i de kringliggande områdena eftersom huvuddelen av de grönområden som används 

för rekreation blir kvar. 

Med anledning av att Erikslunds handelscentrum är beläget intill planområdet planeras förhållandevis 

lite handel inom planområdets gränser. Detta medför att många invånare troligen kommer att sköta 

sina ärenden utanför Sätra, vilket innebär en motsättning till planens intentioner att befolka området så 

mycket som möjligt för att skapa ett levande stadsliv. 

Barn och unga 

Barn och unga är en grupp som uppmärksammas i planen. Flertalet förskolor och skolor planeras 

utspritt i den nya stadsdelen och planområdet beräknas bli väl försörjd i och med det, se Figur 30.  

Majoriteten av de förskolor och skolor som planeras kommer att lokaliseras i anslutning till grönytor 

och utifrån Boverkets riktlinjer om 40 respektive 30 m2 friyta på gården per barn (Boverket, 2015) vilket 

medför positiva hälsofördelar för barnen. Skolorna (årskurs F-6) och förskolorna är även placerade 

långt in i planområdet och inte i anslutning till de högtrafikerade vägarna vilket är positivt utifrån ett 

trygghets-, säkerhets och hälsoperspektiv. Att tillräckligt antal skolor och förskolor planeras är positivt 

då barn och unga troligen kommer att ha gång- och cykelavstånd till dessa. 

Flera av de grönområden som lyftes som viktiga lek- och rekreationsområden för barn i invånar-

dialogen sparas. Däremot kan den ökade användningen av de grönområden som sparas medföra 

mindre möjlighet till avskildhet jämfört med idag. Vidare planeras flera målpunkter riktade mot barn 

såsom bland annat idrottsanläggningar, platser för lek och spontanidrott samt bibliotek. Planområdet 

är beläget i nära anslutning till vältrafikerade vägar vilket medför luftföroreningar och buller. Eftersom 

barn är extra känsliga för dessa aspekter är det viktigt att utforma bebyggelse och utemiljöer med 

hänsyn till detta för att undvika negativ påverkan, se avsnitt 6.7 för miljöaspekten buller.  

Intentionerna för planen att prioritera gång- och cykeltrafikanter bedöms positivt ur ett barnperspektiv 

gällande framförallt trafiksäkerhet. Detta med anledning av att biltrafik utgör barriärer och påverkar 
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trafiksäkerheten som i sin tur kan påverka barns rörelsefrihet. Det mest effektiva sättet att skapa en 

barnsäker miljö är trafikseparering och att hastigheten för bilar reduceras. Däremot kan trafik-

separering leda till mindre befolkade miljöer och därmed en känsla av otrygghet. Ett exempel på detta 

är gångtunnlar under stora vägar som ofta kan uppfattas som otrygga. Vidare är välfungerande och 

trygg kollektivtrafik även ett viktigt stöd i barns rörelsefrihet.  

Sammantaget bedöms planen skapa förutsättningar för en god stadsmiljö som också kan möta barn 

och ungas behov.  

 

 

Figur 30. Placering av skolor och förskolor. Källa: Strukturplanen 

 

Äldre 

Ett äldreboende planeras i stadsdelen vilket skapar förutsättningar för att tillgodose de äldres behov av 

bostad samt för möjligheterna till en åldersintegrerad stadsdel. Äldreboendet i planen är placerat cirka 

150 meter från en kollektivtrafikhållplats samt cirka 550 meter ifrån den planerade mataffären. I stort 

sett alla bostäder är även inom ett avstånd av 250 meter från kollektivterfik. Detta innebär god till-

gänglighet till kollektivtrafik ur ett äldreperspektiv då närhet är extra viktigt för de äldre eftersom många 

äldre inte har möjlighet att gå långa sträckor. Social service såsom vårdcentral planeras inte inom 

stadsdelen. Planens markanvändning medger dock denna service.  
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Det är viktigt att gator och gångstråk inte utformas för branta och att det finns möjlighet till vila längs 

gångstråk. Detta bör beaktas i den fortsatta planeringen. Generellt känner sig äldre (framförallt äldre 

kvinnor) otryggare än andra grupper. Planen föreslår ett gent gatunät med en relativt tydlig gatu-

hierarki vilket är positivt för orienterbarheten och överblickbarheten och därmed även för tryggheten. 

Att planens verksamheter är lokaliserade i utvalda stråk kan bidra till en mer befolkad stadsdel och att 

det finns ögon mot gatan skapar förutsättningar för att tillgodose äldres behov gällande trygghet i den 

fysiska miljön.  

Jämställdhet 

Jämställdhet uppmärksammas inte direkt i planen förutom som en del av ett globalt mål planen ska 

förhålla sig till. Däremot finns aspekter i planförslaget som indirekt främjar förutsättningar för jäm-

ställdhet. Att planen prioriterar kollektivtrafik högre än biltrafik bedöms positivt ur ett jämställdhets-

perspektiv då män oftare har tillgång till bil och kvinnor använder kollektivtrafik i större utsträckning än 

män (Boverket, 2007). Att kollektivtrafikhållplatserna är placerade väl utspritt i stadsdelen och inte med 

alltför långt avstånd från bostäderna är positivt ur både tillgänglighets- och trygghetssynpunkt. Vidare 

bedöms det positivt ur ett jämställdhetsperspektiv att vardagsnära service planeras inom stadsdelen, 

då det kan underlätta vardagslivet.  

Gatunätet i planen ska delvis få en stadsmässig karaktär där gaturummen utgör en del av det 

offentliga rummet. Byggnaderna är gatunära och det finns få återvändsgator samt att verksamheter i 

bottenvåningar planeras. Ett väldefinierat och befolkat gaturum med god orienterbarhet och över-

blickbarhet är positivt ur ett trygghetsperspektiv och därmed även ur ett jämställdhetsperspektiv.  

Jämställdhet samt mäns och kvinnors olika behov och förutsättningar skulle med fördel kunna utredas 

och synliggöras mer i planen för att säkerställa att jämställdhetsperspektivet integreras i den fortsätta 

planeringen.  

7.3.4 Rekommendationer och förbättringspotential 

• För att planens intention om att prioritera cykeltrafik ska få genomslag krävs att saknade/ 

bristande länkar även åtgärdas utanför planområdet. Den saknade länken från Brottberga/ 

Hagaberg till centrum bedöms särskilt viktigt att åtgärda i den framtida planeringen då centrala 

Västerås är en viktig målpunkt.  

• Säkerställ möjlighet till trygga och väderskyddade cykelparkeringar i anslutning till målpunkter 

och kollektivtrafik.  

• Vid utformning av parkeringshus, i detta fall integrerat i mobilitetscenter, är det fördelaktigt att 

välja transparanta material, undvika trappor och hissar som känns instängda, se till att det 

finns fler in- och utgångar samt att se till att ljussättningen är god. 

• Arbeta förslagsvis med Mobility Management vid inflyttning till området för att minska såväl de 

boendes bilinnehav som bilanvändningen till och från Sätra. 

• Människor är mer öppna att förändra sitt resebeteende på grund av yttre omständigheter som 

exempelvis vid flytt. Därför är det viktigt att kollektivtrafiken till området byggs ut redan i ett 

tidigt skede för att skapa ett hållbart resebeteende för de inflyttade till stadsdelen, redan 

inledningsvis. Detta gäller även för cykelstråken i området. 

• Ersätt den tillgänglighetsanpassade slingan som delvis försvinner, gärna i anslutning till den 

nuvarande. 

• Anlägg gärna en större gräsmatta för möjlighet till exempelvis spontanlek, picknick och annat 

som folk gillar att göra i gröngräset. Dessa utrymmen skapar bra förutsättningar för olika 

former av evenemang, exempelvis midsommarfirande, musikuppträdande, fysisk gruppträning 

och/eller uteteater. 
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• Genomför barnkonsekvensanalyser (BKA) som underlag i detaljplanearbetet för att integrera 

barnperspektivet. 

• Se till att möjligheter till vila ges längs gångstråk och i grönområden och parker, vilket skulle 

kunna beaktas i den fortsatta planeringen.  

• Trygghetsvandringar kan följa upp intentionerna om trygga offentliga miljöer och identifiera 

brister när planen är färdigutbyggd.  

7.4 SAMSPEL OCH SAMVERKAN 

Detta tema svarar mot begrepp som delaktighet, trygghet och tillit och uppmärksammar hur miljön kan 

skapa förutsättningar för att möten mellan människor uppstår. En utgångspunkt är att sociala kontakter 

och möten mellan människor är grundläggande mänskliga behov och bidrar till välbefinnande, hälsa 

och ibland också deltagande i samhällslivet och har därför stor betydelse för trivseln. Inom detta tema 

behandlas framförallt begreppen mötesplatser och offentliga rum i den fysiska miljön samt delaktighet.  

7.4.1 Nuvarande förhållanden 

De mötesplatser i form av målpunkter som finns i det omkringliggande området finns redovisade i 

Figur 29. Nuvarande offentliga rum finns inte redovisade i översiktsplanen varför de inte heller 

redovisas här.  

Inom ramen för projektet har en invånardialog genomförts via kommunens webbplats. Där låg tyngd-

punkten på hur området används idag, medskick inför planeringen och eventuella önskemål inför 

framtiden. Av den 250 synpunkterna som inkom rörde mestadels användningen av skogen, behovet 

av cykelbanor, trafiksituationen längs Norrleden. De inkomna synpunkterna bekräftade att skogen i 

planområdet har en stor betydelse för såväl vardagsrekreation som barnens lek och idrotts-

föreningarna som bland annat övar orientering i området. Det framkom även att skogen spelar en 

viktig roll i skolornas idrottsundervisning.  

7.4.2 Utgångspunkter för bedömning 

Planen bedömer konsekvenserna utifrån följande aspekter: 

• Förekomsten av både kommersiella och ickekommersiella mötesplatser. 

• Förekomst, placering, variation och karaktär på offentliga rum.  

• Främjar planen befolkade mötesplatser och offentliga rum? 

• Synliga samhälleliga funktioner på offentliga platser. 

• Förekomsten av invånardeltagande i framtagande av planen och hänsyn tagen till det.  

7.4.3 Planens påverkan 

Delaktighet 

Enligt den fördjupade översiktsplanen har en invånardialog genomförts genom kommunens hemsida. 

Utskick gick ut till boende i kringliggande områden samt att det annonserades på sociala media och 

via kommunens hemsida. Detta är positivt ur ett demokratiperspektiv och kan skapa förutsättningar för 

att invånarna blir hörda och känner sig delaktiga. Vidare bidrar det till att öka förutsättningar för att 

skapa förankring för planen. I den fördjupade översiktsplanen beskrivs att hänsyn har tagits till 

synpunkterna bland annat genom att mer skog sparas än var som var tänkt i de tidigare skisserna 

samt att cirkulationsplatser och cykelbanor tillkommer (delvis baserat på inkomna synpunkter). 

Under samrådet är det viktigt att möten och informationsträffar ordnas på tider som möjliggör 

deltagande för många olika grupper samt att dessa är på platser dit det är lätt att ta sig. Generellt är 



 
 

63 
 

det stor andel äldre män som brukar delta på samråd varför det är viktigt att utforma samrådet på ett 

sätt som möjliggör att fler grupper ges möjlighet att delta. Man kan även se över vilka kanaler man 

använder för att nå ut till invånarna och inkludera informationskanaler som även kan tänkas nå fler 

unga och kvinnor.  

Mötesplatser och offentliga rum 

Strukturplanen medger urbana och sociala rum, se Figur 31. Planens torgbildningar ligger i direkt 

anslutning till offentlig service såsom skola, förskola, idrottshall, mobilitetscenter och busshållplatser 

vilket innebär att en del av de samhälleliga funktionerna synliggörs från offentliga platser, vilket bidrar 

till ökad tillit. Däremot finns ingen vårdcentral inom planområdet. På ”Lummiga gatan” planeras även 

för kommersiella mötesplatser såsom caféer och restauranger.  

 

 

Figur 31. ”Nätverk av stadsrum” Källa: Strukturplanen.  

 

Planprogrammet föreslår nytt kulturhus, bibliotek, idrottsanläggning och odlingslotter vilket medför 

förutsättningar för att skapa mötesplatser för de som flyttar in i området och i viss mån de som bor och 

verkar i kringliggande områden. Kulturhus och bibliotek är funktioner som i dagsläget inte finns i och 

omkring planområdet. Flertalet mobilitetscenter som planeras är även de tänkta att fungera som lokala 

mötesplatser och en plats som främjar delningsekonomi. Enligt planen kan verksamheter såsom 

bilpool, cykeluthyrning, cykelreparation, samlingsplats, och återvinning rymmas inom dessa samt att 

byggnadernas tak skulle kunna användas för idrottsaktiviteter som basketplan och utegym. För att 

intentionen om att mobilitetscenter ska fungera som lokala mötesplatser krävs ett stort antal av dessa 

realiseras i planen.  
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Planförslaget innefattar stadsodling som ett sätt för invånarna att påverka sin närmiljö och vara 

medskapande i den offentliga miljön samt som en mötesplats. Odlingen kommer att vara såväl 

gemensam, privat och av kommersiell vilket bedöms positivt för det offentliga rummet och för 

möjligheter till möten mellan människor.  

Planförslaget lyfter fram att alla offentliga rum inte ska vara färdigprogrammerade utan att dessa även 

ska kunna möjliggöra spontan användning av en plats och att platsen i sig kan ha flera funktioner. 

Inom planområdet bevaras flera grönområden på olika platser i området. Detta bedöms positivt då 

dessa även kan fungera som ickekommersiella mötesplatser. Närhet till grönområden och vatten har 

även positiva hälsoeffekter. 

Att tillföra mötesplatser och offentliga rum i och med exploatering skapar förutsättningar för möten 

mellan människor och bedöms positivt för den sociala samanhållningen.  

7.4.4 Rekommendationer och förbättringspotential 

• I kommande skeden är det fördelaktigt att det finns en samverkan mellan kommunen och 

byggherrar för att se till att byggherrarna är införstådda med vilka sociala ambitioner 

kommunen har med området, och vilka krav det ställer på de aktörer som utvecklar bostäder 

och verksamheter. Se exempelvis Fokus Skärholmen i Stockholms stad för ett bra exempel.  

• Se till att återvinning och sopsug inte är placerade i direkt anslutning till andra verksamheter 

inom mobilitetscentren för att öka trivseln.  

• Det är viktigt att offentliga rum och mötesplatser är tillgängliga och inbjudande för både barn, 

unga, äldre och personer med funktionsnedsättning.  

• Verka för åldersintegrerade mötesplatser. 

• Anlägg gärna en större gräsmatta för möjlighet till exempelvis spontanlek, picknick och annat 

som folk gillar att göra i gröngräset. Dessa utrymmen skapar bra förutsättningar för olika 

former av evenemang, exempelvis midsommarfirande, musikuppträdande, fysisk gruppträning 

och/eller uteteater. 

7.5 IDENTITET 

Identitet hänger samman med igenkänning och den tillhörighet man känner i ett område och dess 

specifika karaktär. Det handlar mer om det speciella än det generella. Identitet innefattar även 

begrepp som tidsdjup, platsens historia, kulturliv och hemkänsla. Den identifikation som invånare och 

besökare upplever är till sin natur subjektiv och känslomässig.  

7.5.1 Nuvarande förhållanden 

Planområdet består, som nämnt tidigare, mestadels av skogs- och jordbruksmark. De arkeologiska 

utredningarna som genomförts visar på att Sätra har varit bebott sedan stenåldern. Exempelvis finns 

flera gravfält som är synliga i anslutning till planområdet. I norra delen av planområdet finns en 

grusväg som är en del av en gammal landsväg. Tidigare äldre kartor visar även på att den funnits en 

väg mellan de gamla torpen Karlsro och Persbo.  

Längs med skogsbrynet i norra delen av planområdet ligger några äldre stugor och en gård som 

påminner om platsens historiska användning vilket sträcker sig fram i nutid. 

I planområdes norra del finns en bondgård där det idag finns alpackor. Skogen i norra och sydvästra 

delen om planområdet är även ett viktigt rekreationsområde för de som bor i de kringliggande 

områdena.  
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7.5.2 Utgångspunkter för bedömning 

Planen bedömer konsekvenserna utifrån följande aspekter: 

• Hänsyn till platsens historia, karaktär och specifika förutsättningar. 

• Hänsyn till de aktiviteter som finns inom området idag. 

• Har förutsättningar skapats för skapande verksamheter såsom konst och kultur?  

7.5.3 Planens påverkan 

I och med att planområdet bebyggs kommer områdets karaktär och kopplingen till platsens historia att 

förändras. Karaktären på det offentliga rummet kommer att ändras tillsammans med att området 

kommer att användas på ett nytt sätt. Den fördjupande planen lyfter vikten av att kopplingen till det 

som varit ska stärkas i genomförandefasen. Planen föreslår exempelvis att informationsskyltar som 

berättar hur det såg ut på platsen tidigare kan sättas upp. Att den befintliga bondgården i områdets 

norra del bevaras stärker även kopplingen till platsens historia. Man planerar även att spara viktiga 

träd i området. Att synliggöra kopplingar till platsens historia skapar förutsättningar för positiva 

konsekvenser för områdets identitet.  

Planen ser det befintliga odlingslandskapet som en viktig karaktärskapare i området och ska bevaras 

och utvecklas i modern tappning genom odlingslotter, stadsodling och allmänna fruktträdgårdar. Detta 

skapar förutsättningar att skapa kopplingar till områdets tidigare användning som jordbruksbygd. 

Däremot är det främst i den norra delen som odlingen kommer vara en del i stadsrummet.  

Planförslaget innebär att man ska ta fram ett konstprogram som pekar på platser som skulle kunna 

vara aktuella för konstnärlig gestaltning. Man vill redan från början ha med konsten som medskapare i 

området för att kunna möjliggöra interaktion mellan konsten och platsen. Om ett konstprogram tas 

fram skulle det kunna ge positiva värden för områdets identitet och människors förankring till platsen.  

I och med att området exploateras kommer förändringar ske för de som redan bor runt planområdet. 

Karaktären från det ”lantliga” kommer drastiskt förändras till att gå till mer urban stadskaraktär vilket 

oundvikligt kommer att förändra områdets identitet, vilket skulle kunna uppfattas negativt för de som 

identifierar området med de lantliga värdena.  

7.5.4 Rekommendationer och förbättringspotential 

• Lokala konstnärer kan med fördel involveras i konstprogrammet för att stärka kopplingen till 

platsen.  

• Kvinnliga konstnärer kan med fördel bjudas in att delta i konstprogrammet då kvinnliga 

konstnärer generellt är representerade i mindre utsträckning i det offentliga rummet (Boverket, 

2010).  

• Ställ gärna krav på varierad arkitektur som ger området identitet.  
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8 EFFEKTER AV NOLLALTERNATIVET 

8.1 MILJÖEFFEKTER OCH KONSEKVENSER  

Om FÖP 68 inte genomförs bedöms dagens förhållanden i området i stort bestå, även om en del 

bostäder kan tillkomma. 

8.1.1 Landskapsbild, naturmiljö och kulturmiljö 

I nollalternativet bedöms ingen eller liten påverkan uppstå med avseende på landskapsbild, naturmiljö 

och kulturmiljö. Brukas inte jordbruksmarken genom odling och bete kan detta medföra en igen-

växning av området, vilket i sin tur kan förändra landskapsbilden, förutsättningarna för biologisk 

mångfald och det kulturhistoriska landskapet. 

8.1.2 Friluftsliv och rekreation 

I nollalternativet bedöms ingen eller liten påverkan uppstå med avseende på friluftsliv och rekreation. 

De delar av Sätra som redan idag har höga rekreationsvärden med ett flertal stigar genom skogs-

området är kvar och likaså omkringliggande möjligheter till rekreation och/eller idrott vid Vedbobacken, 

Bruksleden och på Vallby.  

8.1.3 Mark och vatten samt areella näringar 

I nollalternativet antas dagens markanvändning i stort fortsätta. Om åkermarken kommer att brukas är 

dock något osäkert. Fortsätter åkermarken att brukas kan detta vara positivt ur ett klimat- och resurs-

hushållningsperspektiv. Att ha tillgång till jordbruksmark inom kommunen, och därmed förutsättningar 

för lokalproducerade råvaror, kan minska klimatpåverkan och främja resurshushållning. 

8.1.4 Buller och farligt gods 

I nollalternativet kommer trafiken sannolikt att öka på Norrleden, väg 66 och Vallbyleden till följd av 

befolkningsökningen i kommunen. Detta innebär att ljudnivåerna ökar något och att antalet transporter 

med farligt gods ökar. Eftersom planområdet inte bebyggs med bostäder i någon större utsträckning 

uppstår inga negativa effekter för boende. Däremot kommer människor som rör sig i området, och 

särskilt i närheten av de angränsande vägarna, att utsättas för relativt höga ljudnivåer och en viss 

förhöjd risknivå. Antalet människor som rör sig nära vägarna bedöms dock som litet.  

8.2 SOCIALA KONSEKVENSER 

Med en ökad befolkning i kommunen finns en ökad efterfrågan på bostäder (utöver den nuvarande 

generella bostadsbristen som finns). Utebliven bebyggelse i Sätra skulle därmed eventuellt kunna leda 

till trångboddhet då bostadsbristen i kommunen förvärras, förutsatt att inte andra området istället 

bebyggs och tillgodoser behovet av bostäder.  

I nollalternativet byggs inga skolor och förskolor vilket kan leda till att en brist på förskole- och 

skolplatser uppkommer i och med befolkningsökningen.  

I nollalternativet hanteras inte de barriärer som identifierats i landsskapsanalysens samt att de 

bristande kopplingarna mellan de kringliggande stadsdelarna kvarstår. I nollalternativet bevaras 

samtliga grönområden och den iordningsställda och tillgänglighetsanpassade skogspromenaden. I 

nollalternativet bedöms ingen eller liten påverkan uppstå med avseende på de grönområden som finns 

i området idag.  
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9 SAMLAD BEDÖMNING 

9.1 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSER 

I Tabell 6 sammanfattar de huvudsakliga effekter som bedöms uppstå vid genomförandet av FÖP68 

samt de viktigaste föreslagna åtgärderna och utredningar för det fortsatta planarbetet.  

Tabell 6. Sammanfattning av planförslagets huvudsakliga miljöeffekter och viktigaste förslag till åtgärder och utredningar. 

Miljöaspekt Effekter Förslag till åtgärder och utredningar 

Landskapsbild 

Förändrad 
landskapskaraktär 

• Biltrafik bör minimeras inom området. 

• Grönstruktur och stadsodling bör integreras. 

• Gestaltningsprogram bör tas fram 

Naturmiljö 

Habitat för både växt- 

och djurliv kan påverkas 

negativt. 

• Öka andelen död ved och spara gamla och biologiskt värdefulla 

träd, öka trädslagsblandningen och upprätthålla skiktning. 

• Det bör utredas närmare om ekarna riskerar att påverkas negativt. 
• Inventering av ved- och mulmlevande insekter bör göras om gamla 

ekar påverkas. 
• Tydliga avgränsning av områden med höga naturvärde i 

byggskedet 

Kulturmiljö 

En fornlämning kommer 
behöva grävas ut och 
planförslagets 

förändrade 
markanvändning innebär 
att en kontinuitet bryts. 

• Bevaka påverkan på kulturhistoriskt värdefulla objekt och miljöer 
och utreda möjliga anpassningar och åtgärder  

Friluftsliv och 
rekreation 

Delar av befintliga 
rekreationsområden, i 
form av stigar, utsätts för 

negativ påverkan. 

• Grönstrukturen i området bör kopplas inåt mot stadens nätverk av 

stadsdelsskogar och sparade grönområden så som Vedbobacken, 

Ringduveskogen och Råbyskogen. 

Mark och 
vatten 

En exploatering av 
området kommer leda till 

kraftigt ökat flöde och 
ökad 
föroreningsbelastning på 

omgivningen. 

• Utredning av olika lösningar för dagvattenhantering såsom regn-

trädgårdar, översilningsytor, gröna tak. 

• Utredning av en större dagvattendamm för fördröjning innan 

vattnet släpps ut i recipienterna. 

Areella 
näringar 

Genom att bygga på 
marken inom 
planområdet kommer 

den befintliga 
åkermarken varaktigt tas 
ur produktion. 

• Områdets karaktär av åkermark föreslås bevaras genom odlings-
lotter, allmänna fruktträdgårdar, parker och stadsodling. 

Buller 

Det är rimligt att anta att 

ljudnivåerna i 

planområdet kommer att 

öka något jämfört med 

idag, exakt hur mycket 

går inte att säga. 

• Bebyggelsen närmast Norrleden och väg 66 bör utformas så att 

den utgör en bullerbarriär för resten av området. 

• Det är viktigt att planförslagets intention om att prioritera gång, 

cykel och kollektivtrafik får genomslag i det fortsatta planarbetet. 

Farligt gods 

Planområdets närhet till 
Norrleden och väg 66 
innebär att de mest 

närliggande delarna av 
planområdet kan få en 
förhöjd risknivå. 

• I det fortsatta planarbetet bör en riskutredning genomföras som, 
vid behov, kan föreslå riskreducerande åtgärder. 

Klimatpåverkan 

Planerad utbyggnad 
kommer medföra utsläpp 
av klimatgaser, både 

under byggskedet och 

efter färdigställande. 

• Det är mycket viktigt att planförslagets inriktning om att prioritera 

resenärer till fots, med cykel och kollektivtrafik, få fortsatt stor 

inverkan i kommande detaljplaner.  

• Det finns en mängd åtgärder som kan minska klimatutsläppen från 

byggande, bland annat optimera materialval och metoder, utbilda 

medarbetare i klimatsmart byggande, effektivisera 

materialtransporter, ersätt bensin och dieseldrivna maskiner med 

elmaskiner.  
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9.2 MILJÖKVALITETSMÅL 

En MKB ska innehålla uppgifter om hur planen tar hänsyn till relevanta miljökvalitetsmål. För FÖP 68 

bedöms miljökvalitetsmålet ”God bebyggd” miljö relevant. Definitionen av miljömålet anger: 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till 

en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader 

och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 

hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 

I nuläget uppnås inte miljömålet ”God bebyggd miljö”.  

I Tabell 7 redovisas relevanta preciseringar av målet och en bedömning av hur planförslaget bedöms 

påverka dessa. Bedömningen ska främst ses som en riktningsanalys som redovisar om alternativen 

bidrar till eller motverkar uppfyllelse av preciseringarna.  

För att beskriva påverkan på måluppfyllelse 

 

Planförslaget bedöms bidra till måluppfyllelse. 

 

Planförslaget bedöms varken bidra till att uppfylla eller 

motverka målet. 

 

Planförslaget bedöms motverka måluppfyllelse. 

 

Tabell 7. Preciseringar för miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” 

Precisering Planförslagets 
påverkan på 
måluppfyllelse 

Motivering 

Städer och tätorter ska planeras utifrån ett 
sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, 
ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade 
frågor. Hänsyn ska tas till natur- och kulturmiljö, 
estetik, hälsa och säkerhet 
 

 

Planeringen av Sätra har genomgående ett starkt 
hållbarhetsperspektiv. Exempel på detta: Stor 
hänsyn till planområdets befintliga värden har tagits i 
lokaliseringen av ny bebyggelse. Hälsoaspekten har 
bland annat beaktas genom riktlinjer om att 
begränsa biltrafik inne i stadsdelen, att förskolor och 
skolor placerats på stort avstånd från närliggande 
vägar och intill grönområden. Planförslaget är tydligt 
med att hållbar stadsutveckling ska fortsätta 
genomsyra kommande plan- och byggskede. 

Se till att det kulturella, historiska och 
arkitektoniska arvet i form av värdefulla 
byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser 
och landskap bevaras, används och utvecklas 

 

Dagens historiska jordbrukslandskap ersätts av en 
bebyggd stadsdel men stor hänsyn har tagits till de 
kulturhistoriska värdena och bland annat kommer 
befintlig bebyggelse att vara kvar. 

Den bebyggda miljön utgår från och stöder 
människans behov, ger skönhetsupplevelser och 
trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, 
arbetsplatser, service och kultur. 

 

Planen svarar upp väl mot precisering när det gäller 
varierat utbud och människors behov. Skönhets-
upplevelse och trevnad går inte att bedöma. 

Att det finns attraktiva, säkra och effektiva gång- 
och cykelvägar 

 

I planarbetet har det funnits stor fokus på gång- och 
cykel. Befintliga och planerade gång- och cykelvägar 
har studerats noga utifrån bland annat målpunkter. 

Att det finns natur- och grönområden och grön-
stråk i närhet till bebyggelsen med god kvalitet 
och tillgänglighet  

Det finns bra rekreationsområden i kvarvarande 
delar av planområdet. 
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9.3 SOCIAL KONSEKEVENSANALYS 

I Tabell  redovisas en samlad bedömning av planförslaget för de 

sociala aspekterna. Bedömningen är genomförd efter en femgradig 

skala som redovisas här intill. Bedömningen ska främst ses som en 

riktningsanalys som redovisar om planförslaget motverkar eller 

bidrar till måluppfyllelse. Nuläge och nollalternativ inkluderas inte då 

analysen framförallt är framåtsyftande och främst fokuserar på 

planförslagets sociala värden. 

 

 

Tabell 8. Samlad bedömning för den sociala konsekvensanalysen. 

Tema  Aspekt Måluppfyllelse  
planförslaget 

Motivering  

SAMMAN-

HÅLLEN 

STAD 

Kopplingar och 

barriärer 

Bidrar delvis till 

måluppfyllelse 

Planförslaget kopplar ihop cykel- och gångnätet i och till närliggande 

områden. Tillkommande passager minskar barriäreffekter. Området 

kopplas däremot delvis inte ihop med kringliggande områden då 

skogen bevaras och vältrafikerade vägar är kvar som barriärer till 

kringliggande områden.  

Bostäder 

 

Bidrar till 

måluppfyllelse 

Planförslaget innebär blandade bostadstyper och bostäder för en 

bred målgrupp. Det är dock viktigt att prisklasser får genomslag i den 

fortsatta planeringen. 

Funktions-

blandning och 

övergripande 

rumslig struktur 

Bidrar till 

måluppfyllelse 

Verksamheter är framförallt koncentrerat till stråk och är integrerat i 

bostadsbebyggelsen. Planförslaget innefattar en gen struktur med 

orienterbarhet och överblickbarhet.  

VARDAGSLIV Tillgänglighet och 

målpunkter 

Bidrar delvis till 

måluppfyllelse 

Intention att prioritera gång-, cykel och kollektivtrafik. Nära till ett 

relativt brett utbud av målpunkter i området. Däremot är Sätra 

lokaliserat i utkanten av staden. Viktigt med tät turtäthet för kollektiv-

trafik. Trafikseparering kan delvis skapa mindre befolkade gator.  

Barnperspektivet 

 

Bidrar delvis till 

måluppfyllelse 

Barns behov synliggörs väl i planen och planen skapar förut-

sättningar för fysisk aktivitet och lek samt trafiksäkerhet genom 

prioritering av gång- och cykel samt kollektivtrafik. Målpunkter för 

barn tillkommer även.  

Äldreperspektivet Bidrar delvis till 

måluppfyllelse 

Planen skapar förutsättningar för trygga offentliga miljöer samt 

närhet till kollektivtrafik. En del social service såsom vårdcentral 

finns inte inom planområdet men tillgängliggörs med kollektivtrafik.  

Jämställdhet 

 

Bidrar delvis till 

måluppfyllelse 

Planen skapar förutsättningar för trygga offentliga miljöer och 

tillgänglighet, samt närhet till närservice. Jämställdhet synliggörs 

endast indirekt men inte direkt i planen.  

SAMSPEL 

OCH 

SAMVERKAN 

Delaktighet Bidrar till 

måluppfyllelse 

Deltagande har integrerats i planen genom genomförd invånardialog 

med boende i närområdet och allmänheten. 

Offentliga rum och 

mötesplatser  

Bidrar till 

måluppfyllelse 

Nya mötesplatser och offentliga rum tillförs i stora delar av 

stadsdelen.  

IDENTITET Historia, tidsdjup 

och karaktär 

Bidrar delvis till 

måluppfyllelse 

Hänsyn tas till platsens historia genom exempelvis odling och 

skyltning däremot förändras områdets karaktär och bland annat 

försvinner lekskog och rekreation.  

Förutsättningar för 

skapande 

verksamhet och 

identitetsskapande 

verksamheter 

Bidrar delvis till 

måluppfyllelse 

Tillkommande kulturhus. Konstprogram ska tas fram för stadsdelen. 

Fler ytor för kulturevenemang skulle kunna integreras.  

Motverkar måluppfyllelse 

Motverkar delvis måluppfyllelse 

Obetydligt bidrag till 

måluppfyllelse 

Bidrar delvis till måluppfyllelse 

Bidrar till måluppfyllelse 
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