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Förord 
Den 30 augusti 2018 träffades dingtunabor, politiker och tjänste-
personer i Dingtuna bygdegård och pratade om hur det är att bo 
och leva i Dingtuna. Cirka 40 personer från Dingtuna medverka-
de. Diskussionerna kring borden var livliga. Det var starten på det 
planeringsunderlag du nu läser. Dokumentet tar upp frågor som 
är viktiga för att ha ett bra vardagsliv – gemenskap, mötesplatser, 
boende, natur och rekreation och inte minst kommunikationer. 
Planeringsunderlaget innehåller både dingtunabors syn på dessa 
frågor, tjänstepersoners kunskap samt övergripande slutsatser på 
det vi ser.  

Förutom ortsdialogen i augusti, har ett antal dingtunabor besva-
rat en enkät och på en webbkarta beskrivit platser som är viktiga, 
behöver utvecklas eller bär på olika minnen.

Carl Arnö
stadsbyggnadsdirektör
Västerås stad
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PLANERINGSUNDERLAG DINGTUNA

Vad är ett planeringsunderlag och vad ska vi 
ha det till?
Planeringsunderlaget beskriver Dingtuna tätort med fokus på ortens histo-
ria, service, boende, näringsliv, kommunikationer, gemenskap och mötes-
platser samt aktiviteter utomhus. Innehållet baseras på dingtunabornas 
kunskaper och erfarenheter, men även andra källor har använts.  
Planeringsunderlaget är tänkt att ge kommunen och andra aktörer en 
första bild och ökad förståelse för hur dingtunabor ser på ett antal frågor 
som har betydelse för ett fungerande vardagsliv på orten. Både kvaliteter 
och brister lyfts fram. Planeringsunderlaget kommer att användas som ett 
av flera underlag i planering och förvaltning. Underlaget ska inte tolkas som 
en lista på åtgärder som kommunen åtar sig att förbättra.  

Västerås kommun i framtiden
Hur ser Västerås kommun ut om tio, tjugo eller femtio år? Hur många bor i 
kommunen och var bor alla? I stadens vision Västerås 2026 – Staden utan 
gränser går att läsa att kommunen ska ligga i täten med världsledande 
kunskap, det ska finnas engagemang, delaktighet och mångfald i hela kom-
munen, på landsbygden, i större bostadsområden och vid Mälaren. 

Idag ökar medvetenheten om att land och stad hör ihop. Något som kanske 
har glömts bort under de senaste decenniernas fokus på städernas utveck-
ling?  I framtidens samhälle blir sannolikt lokalt producerade livsmedel 
viktigare och närturism ett alternativ till långväga resor, vilket ger ökade 
möjligheter för besöksnäringen att utvecklas i Västerås. Hållbara kommuni-
kationer mellan staden och de mindre orterna och landsbygden blir också 
allt viktigare. Förutom snabba kollektivtrafikförbindelser måste det finnas 
attraktiva cykelvägar till olika målpunkter. 

Översiktsplanen är ett av stadens styrande dokument för hur kommunen 
ska växa och utvecklas och som i sitt innehåll utgår från visionen. Frågor 
som planen tar upp är var och hur kommunen ska utvecklas och bevaras 
genom nya bostäder, platser för näringsliv, gröna områden för rekreation, 
jordbruksmark och kommunikationer. I översiktsplanen står bland annat att 
en hållbar utveckling i kommunen bygger på att både land och stad utveck-
las. Det ska vara möjligt att bo och verka på landsbygden. Det betyder att 
det ska finnas boende för livets olika skeden, bra kollektivtrafik, service och 
närhet till strövområden och rekreation. Det ska också finnas utrymme för 
platsbundna näringar som jord- och skogsbruk, men även andra typer av 
företagsverksamheter ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt. 

Serviceorter på landsbygden
För att stärka livet på landsbygden pekar översiktsplanen ut nio stycken 
så kallade serviceorter. Det är i dessa orter som nya bostäder, busslinjer, 
service och mötesplatser i första hand ska lokaliseras. Genom att medvetet 
arbeta så, kan förutsättningar för att behålla och utveckla viktiga vardagliga 
funktioner stärkas. Äldre kan bo kvar när de lämnar villan och alternativa 
boenden finnas när familjeförhållanden ändras. 
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Serviceorterna är Skultuna, Tillberga, Tortuna, Orresta, Irsta, Gäddeholm, 
Kvicksund, Barkarö och Dingtuna. 

Ortsdialoger
I maj 2018 beslutade byggnadsnämnden att stadsbyggnadsförvaltningen 
under 2018-2019 skulle genomföra ortsdialoger i sju serviceorter (Tortuna, 
Orresta, Tillberga, Barkarö, Dingtuna, Irsta och Gäddeholm). Resultatet do-
kumenteras i planeringsunderlag. 

Ortsdialogerna i Västerås stad vill bland annat bidra till:
-   jämlikare resursfördelning avseende insatser i den fysiska miljön
-   ökad involvering
-   ökade kunskaper om serviceorterna - en träffsäkrare planering från 
    stadens sida.

En viktig fråga som väcktes på dialogen var hur Västerås stad avgränsar 
Dingtuna. Är det bara tätorten, eller även dess omland? Flera som var med 
på dialogmötet ansåg att Dingtuna avgränsas av Dingtuna socken. Utgångs-
punkten i detta arbete är Västerås översiktsplan, som pekar ut Dingtuna 
tätort som en så kallad serviceort. Genom att stärka ett antal orter utanför 
Västerås tätort, är tanken att alla som bor och arbetar i Dingtuna tätort och 
på den omgivande landsbygden ska kunna ha nära till vardagliga funktioner. 
Helt enkelt att vardagslivet ska fungera enkelt. I den ortsdialog som ligger 
till grund för detta dokument har fokus lagts på Dingtuna tätort. Det innebär 
dock inte att det är viktigt att stärka kunskapen om landsbygden i stort och 
hur olika delar i kommunen fungerar och relaterar till varandra. Synsättet är 

ÖVERSIKTSPLANEN OM 
LOKALISERING AV NY 

BEBYGGELSE

Översiktsplanen har en 
positiv syn på byggande på 
landsbygden under förut-
sättning att bebyggelsen 

får en lämplig lokalisering 
och att husens utformning 
och placering anpassas till 
det omgivande landskapet. 

Utveckling av 
serviceorterna prioriteras. 
Komplettering av befintliga 

byar/grupper av hus föredras 
framför spridd bebyggelse.

ÖVERSIKTSPLANENS 
RIKTLINJER för 

SERVICEORTERNA

- varierat bostadsutbud 
- blandning av verksamheter  
  och bostäder
- behov av närströvområden                              
  och mötesplatser
- trygga och säkra gång- och     
  cykelvägar
- bra tillgång till kollektiv-         
  trafik

Serviceorterna i kommunen

© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2021
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att den närliggande landsbygden är lika viktig som plats för boende, verk-
samheter och till exempel besöksmål. 

Så här har planeringsunderlaget tagits fram
Innehållet i detta dokument baseras på ett möte med dingtunabor i Ding-
tuna bygdegård den 30 augusti 2018, en digital enkät och webbkarta samt 
information från olika källor, se sidan 46. Resultatet från
webbenkät och webbkarta har fångats upp i det här planeringsunderlaget.
Dokumentationen av dialogen finns tillgänglig på Västerås stads
hemsida, www.vasteras.se/dingtuna.
 
Arbetet leds av stadsbyggnadsförvaltningen, men flera förvaltningar i 
Västerås stad är involverade: teknik- och fastighetsförvaltningen, barn- och 
utbildningsförvaltningen, vård och omsorgsförvaltningen, miljö- och hälsos-
kyddsförvaltningen, kultur- idrotts- och fritidsförvaltningen samt stadsled-
ningskontoret. 

Stegen i arbetet såg ut på detta sätt:
                          

Valet av metod och process grundar sig på kommunala erfarenheter av 
att kunskapen om en ort eller plats bäst tas fram genom en lokal och bred 
dialog. På så sätt kan boende och verkandes unika erfarenheter av orten 
tas tillvara och kompletteras med tjänstepersonernas kunskaper. 

Frågor?
Kontakta gärna oss om du har frågor:
Eva Widergren, e-post eva.widergren@vasteras.se, telefon 021- 39 25 39
Sandra Vindelstam, e-post sandra.vindelstam@vasteras.se, 
telefon 021-39 25 62.

Dialog 30 augusti 2018,
webbkarta och
webbenkät
fram till
30 september 2018

Planeringsunderlag 
Dingtuna
Remiss 11 juni- 20 
augusti 2020

Chans att tycka till!

1:a kvartalet 2021
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Så här beskrev deltagarna 
på dialogen Dingtuna utifrån en känsla. 

DINGTUNA I KORTHET
Trivsel och identitet
Att beskriva en ort eller bygds anda och identitet är svårt. Det krävs mer än 
några besök och möten med människor på en ort. På ortsdialogen ställdes 
två inledande frågor: ”Hur trivs du i Dingtuna?” och ”Beskriv Dingtuna med 
en känsla”.  I kommande avsnitt kan du läsa en sammanfattning av ortsdia-
logens diskussioner som handlade om att leva och bo i Dingtuna.

Hur trivs du i Dingtuna?
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Dingtunas plus och minus
Under dialogen fick deltagarna gemensamt berätta om fördelar (plus) och 
nackdelar (minus) med Dingtuna. Alla plus och minus rangordnades genom 
att deltagarna fick rösta på sex synpunkter som de tyckte var det viktigaste 
att lyfta fram. På kartan nedan visas de plus och minus som fick många 
röster av deltagarna. Det ger en god bild av de frågor som också går att läsa 
mer om i de kommande avsnitten. 

Lantligt och hemtrevligt 
Att bo i Dingtuna är ha naturen inpå knuten. Tingta friluftsområde är en 
stor kvalitet till exempel. I Dingtuna finns ett bra föreningsliv som stärker 
gemenskapen där inte minst Dingtuna bygdegård är en viktig mötesplats. 
Men även kvarnen, den före detta macken och pizzerian är platser där orts-
bor ses. Samverkan och ett öppet och välkomnande klimat gör att många 
känner varandra och det skapar trygghet. Nu planeras ett nytt område och 
även det välkomnas av många på orten. 

Nära naturen
Tryggt

Brist på gång- 
och cykelvägar

Buller

Tingta

Saknas 
äldreboende

Välkomnande

Få möjligheter 
& mötesplatser
för ungdomar

Föreningslivet

Bygdegården

Saknas butik

Kollektivtrafik,
Tidtabeller

Nya 
detaljplanen

Dåliga vägar

Utdrag av plus och minus som fick många röster under dialogen, röda cirklar är minus och blåa är plus
© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2019
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Här ligger Dingtuna
Dingtuna är en tätort väster om Västerås tätort i Västmanlands län. Avstån-
det till centrala Västerås är cirka 10 km, till Barkarö är kortaste vägen cirka 
12 km, till Kvicksund cirka 16 km och till Hallstahammar cirka 13 km. Orten 
ligger i Dingtuna socken, en socken som innefattar en liten del av Mälaren 
i söder och även innefattar Erikslunds handelsområde i öster. Dingtuna 
socken sträcker sig förbi Vångsta i norr och slutar vid kommungränsen till 
Hallstahammar.

FAKTA OM DINGTUNA

Karta över Dingtuna tätort

Kyrka 
och skola

TingslidenÖstjädra

Tingta friluftsområde

Järnvägsstation Bygdegård

Bensinstation

Lospånga by

Väg mot Västerås

Mot väg 56 och E18

Järnväg mot 
Västerås/Stockholm

©
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Dingtunas placering i Västerås 
kommun

Tidsavstånd från Dingtuna till 
Västerås centralstation

Cykel: cirka 35 min

Elcykel: cirka 30 min

Tåg: cirka 7 min

Bil: cirka 15 min
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Statistik
Befolkning
I december 2019 bodde 988 personer i Dingtuna tätort och 1 266 personer 
på Dingtuna landsbygd. Under de senaste sju åren har antalet invånare i 
Dingtuna tätort och landsbygd legat mellan ca 2 050 och 2 250 personer. 
Sedan 2018 till 2019 minskade befolkningen med 5 personer i Dingtuna 
tätort och ökade med 27 personer på landsbygden.

Boende
Andelen av befolkningen som bodde i småhus 2019 var 88 % i tätorten och 
95 % på landsbygden. Andelen som bodde i flerbostadshus 2019 var 10 % 
i tätorten och 0 % på landsbygden. Sammantaget för hela området, bodde 
5 % i specialbostäder och därutöver saknas uppgifter för  2 % av boende på 
landsbygden.

Antal bilar i hushållen
2019 hade 44 % av boende i tätorten två eller fler bilar. 42 % hade en bil 
och 14 % ingen bil. På landsbygden ägde 41 %  två eller fler bilar, 35 % ägde 
en bil och 24 % ägde ingen bil. Genomsnittlig körsträcka per år per person 
(18+ år) för privatbilar var 10 868 kilometer för boende i Dingtuna tätort. 

Inkomstskillnader
I Dingtuna (tätort och landsbygd) tjänar kvinnorna i genomsnitt cirka 7 000 
kronor mindre än männen per månad, (2019 års statistik).

10 868 km/
              person och år

988 personer 
         i tätorten

10 % 
(0%)88 % 

(95%) 

Dingtuna i relation till sin omgivning. Den streckade röda linjen markerar Dingtuna socken. De gråa ringarna visar avstånd, avståndet 
mellan ringarna är 2 kilometer.

© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2019

Västerås

Barkarö

Erikslund

Kvicksund

2 kilometer

6 kilometer

10 kilometer
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Nedslag i Dingtunas historia
Förhistorisk tid i Dingtuna
Dingtuna var centralort för Tuhundra härad och de första tecknen på att 
människor har bott i området sträcker sig ända tillbaka till bronsåldern 
2500 år före Kristus. I hela Dingtuna socken finns en stor mängd förhistoris-
ka gravar. Speciellt är de omfattande stensträngssystem från århundradena 
kring Kristi födelse som finns i utkanten av centralorten. Det finns doku-
ment redan från år 1322 där Dingtuna socken nämns och där dokumenten 
handlar om ägobyte i Vångsta och Jölmesta. 

Dingtuna kyrka
Dingtuna kyrkas äldsta delar är från 1100-talet, men byggdes omkring 1300 
i gråsten med ett tunnvälvt trävalv och ett högt och brant sadeltak. Den 
har efter det renoverats och ändrat sin karaktär ett flertal gånger. År 1470 
dekorerades kyrkans interiör av Albertus Pictor, vars målningar finns kvar i 
den östra delen av kyrkan. I mitten av 1800-talet höjdes bland annat tornet 
och en ny huvudingång anordnades.

Dingtuna stationssamhälle
Samhället Dingtuna är ett utpräglat stationssamhälle där bebyggelsen har 
uppkommit längs järnvägen. Järnvägsstationen med stationshuset byggdes 
1875-76 av Stockholm-Westerås-Bergslagens Jernvägar. 1966 lades person-
trafiken ned, men återupptogs 1995 och trafikeras idag av Tåg i Bergslagen. 
Tågen gör inte uppehåll vid det gamla stationshuset utan från den nya per-
rongen som ligger ungefär 150 meter väster om det gamla stationshuset. 
Stationshuset har varit samhällets samlingspunkt och har haft stor bety-
delse för Dingtunas utveckling. Huset är i Schweizerstil och stora delar är 
bevarade sedan byggnadstiden. 2011 fick stationen nytt plåttak och under 
sommaren 2014 målades stationshuset om av medlemmarna i Dingtuna 
Lillhärad sockengille som sedan början av 2000-talet äger stationen. 

Gårdar och lantbruk
I Dingtuna socken fanns flera stora gårdar och några finns kvar och är i bruk 
än idag, exempelvis Gillberga och Råby med flera. Dingtuna socken var 
känd för sina gårdsmejerier och andelsmejeriet fanns mitt emot järnvägs-
stationen där även handelsboden låg. Dansbanor har bland annat funnits 
vid Nygård i Dingtuna och i Ellberga vid handelsboden. Gården Ekeby strax 
söder om järnvägen har varit regementsskrivarboställe vid Kungliga Lif 
Regementets Grenadierkår. Ett par andra gårdar, bland annat Hallsta och 
Östjädra har också varit regementsboställen.

Befolkningsutveckling
Vid 1900-talet bodde det cirka 1800 personer i Dingtuna, men under 
1930-talet började bygden att avfolkas. Detta på grund av att lantbruket 
moderniserades och handkraft byttes ut mot maskiner i större omfatt-
ning. Antalet arbetstillfällen inom lantbruket minskade och människor var 
tvungna att söka sig till industrier. Dingtuna kunde inte erbjuda dessa typer 
av arbeten. 1948 diskuterades bostadsbyggande vid Dingtuna station som 
senare utvecklades och blev första steget till en förortsbildning till Väs-

FRÅN ORTSDIALOGEN: 
På ortsdialogen lyftes flera 
historiska platser som har 

betydelse för dingtuna-
borna. Några är än idag 

mötesplatser på olika 
sätt: Gamla Folkets park 
med dansbana (är riven), 
Kvarnen, järnvägsstatio-
nen och bygdegården, 
Tingslidens idrottsplats 

och kyrkan med dess om-
givningar. 
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terås. Samhället Dingtuna tillkom som huvudort för den nya kommunen 
vid kommunindelningsreformen 1952 och har successivt byggts ut under 
1950-, 60- och 70-talet. Närheten till Västerås är en av anledningarna till att 
Dingtunas befolkning ökar igen.

Häradskarta över Dingtuna år 1907

© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2019
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Kulturmiljö
Enligt översiktsplanen ska samtliga orter ges en tydlig egen identitet och 
attraktionskraft, där ortens kulturmiljövärden kan vara en särskild tillgång. 
Det kunskapsunderlag som finns för kulturmiljöerna är ”Västeråsbygden, 
ett program för kulturminnesvård, del 1.” från 1987. I programmet pekas 
kulturmiljöhänsynsområden ut. De är värdefulla områden på grund av 
någon kulturhistorisk särprägel hos bebyggelsen eller landskapet. Miljön 
är ofta en kombination av flera olika sorters spår av kulturföreteelser. Det 
kan vara byggnader, gamla odlingslämningar, vegetation, vägsträckningar 
eller anläggningar för näringslivet utöver fornlämningar. Några av dessa, 
eller ibland alla, bidrar till att öka förståelsen för våra förfäders villkor och 
ambitioner. 

På grund av underlagens ålder kan de behöva ses över. De utpekade områ-
dena ligger huvudsakligen på ortens omgivande landsbygd och inte inne i 
serviceorten. De äldre kulturmiljöhänsynsområdena belyser inte byggnader 
och bebyggelsemiljöer som kan bedömas ha ett kulturvärde idag. Det som 
värderas som en kulturmiljö kan variera över tid. Till exempel är moder-

© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2019

Kulturmiljöhänsynsområden i Dingtuna socken

  1. Vångsta
  2. Stockkumla 
  3. Oppvreta och Östjädra
  4. Dingtuna-Lundby kyrkbyar
  5. Vändle
  6. Jölmesta
  7. Ekeby
  8. Frändesta
  9. Kallsäby (Timmesta i 
      Rytterne)
10. Sippersta-Lospånga

3

1

2

4

5 6

7 8

9

10
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nismens bebyggelsemiljöer, det som byggdes från 1930-talet till och med 
1970-talet, sällan med i äldre kulturmiljöunderlag. Idag har även dessa 
byggnader och miljöer höga kulturvärden.

I följande text presenteras de tio kulturmiljöhänsynsområden som finns 
utpekade i Dingtuna socken. Fokus ligger på kulturlandskapets utveckling, 
inte beskrivningar av bebyggelsen. Områdena är Vångsta, Stockkumla, 
Oppvreta och Östjädra, Dingtuna-Lundby kyrkbyar, Vändle, Jölmesta, Ekeby, 
Frändesta, Kallsäby (Timmesta i Rytterne) och  Sippersta-Lospånga.

1. Vångsta
Området omfattar den flacka Vångstadalen med Vretabäcken. En gammal 
vägsträckning slingrar sig fram utmed Vretabäcken i en småskalig bygd. 
Skogsområden breder ut sig på dalgångens sidor. Bebyggelsen är spridd 
längs vägen. Fornlämningarna är belägna i de skogsklädda partiet längs 
dalgången och kan hänföras till brons- och järnåldern. Här finns framförallt 
ensamliggande lämningar i form av rösen, högar, stensättningar och 
skålgropar. Även mindre gravfält förekommer. 

2. Stockkumla
Stockkumla gård ligger i gränszonen invid en gammal vägsträckning. Här 
finns mindre, timrade torp från 1800-talet. Huvudbyggnaden saknas. Stock-
kumla mejeri blev känt för sin osttillverkning i slutet av 1800-talet. Här 
gjordes stiltonost, officiellt kallad för Stockkumlaost, ända in på 1930-talet. 

3. Oppvreta och Östjädra
Oppvreta hör ihop med Östjädra söder om E18, vad gäller fornlämningar. 
Särskilt Oppvretas östra del domineras av ensamliggande stensättningar 
och rösen. De hör till den bronsåldersbygd som växte fram i Östjädra. Även 
järnåldersgravfält finns i Oppvreta. De grupperas däremot kring Oppvreta 
gårdar i väster. Här har runda stensättningar funnits. Området är ett riksin-
tresse på grund av sin fornlämningstäthet. 

Östjädra
Östjädra består till största delen av ett öppet jordbrukslandskap med 
skogspartier och områden som är obrukbara. Här finns en stor mängd 
fornlämningar. Fornlämningarna indikerar en större bronsåldersbebyggelse. 
Här finns gravfält och enstaka friliggande lämningar – resta stenar, rösen 
stensättningar och stensträngar. Området är utpekat som ett riksintresse 
för kulturminnesvård. Väster om idrottsplatsen står en rad resta stenar, 
vilka är helt unika. Från Östjädra har bland annat en vikingatida silverskatt 
hittats. Söder om Östjädra och norr om Dingtuna finns en fossil före detta 
åker, brukad sedan många hundra år och in i modern tid. 
 
4. Dingtuna-Lundby kyrkbyar
Detta kulturmiljöområde är det största till ytan. Det sträcker sig från Ding-
tuna kyrkby i väster till Lundby kyrkby i Lundby socken i öster. Området 
kännetecknas av ett omväxlande storjordbrukslandskap med skogsklädda 
holmar och odlingsrösen. Bebyggelsen är lokaliserad till höjdpartierna. 
Stora och öppna betade hagmarker finns vid Mälby och Prästgården. Inom 
området förgrenar sig ett äldre välbevarat vägnät med smala, krokiga vägar 
som löper från moränholme till moränholme. I norr finns rester av den 
äldsta Köpingsvägen, som troligen har varit en del av den gamla Eriksgatan. 
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Det här är en trakt som är osedvanligt rik på fornlämningar från brons- och 
järnåldern. Oftast är de lokaliserade till höjdpartier i det öppna landskapet. 
Bebyggelsen är ganska spridd i små enheter. Dingtuna kyrka byggdes om-
kring 1300. Kyrkan är dekorerad med målningar av Albertus Pictor, troligen 
under 1470-talet. 

Bland områdets övriga välbevarade byar märks i Dingtuna socken Bullsta 
och Gillberga. 

5. Vändle
Nordost om Vändle by korsas landsvägen och järnvägen. Den gamla vägen 
har en gång gått igenom byn, som har varit en knutpunkt och fram till 1889 
hyste ett gästgiveri- och skjutsskyldighet. Av fem gårdar i Vändle by blev det 
två efter en sammanslagning på 1700-talet. Kring Vändle förekommer en 
koncentration av fornlämningar från brons- och järnåldern, varav en del är 
mindre gravfält. 

6. Jölmesta
Byn Jölmesta har liksom övriga byar i trakten ett karaktäristiskt läge på en 
långsmal moränholme i det omgivande odlingslandskapet. Invid byn ligger 
ett järnåldersgravfält med några högar och ett större antal runda stensätt-
ningar. 

7. Ekeby
Gården Ekeby ligger vid vägens slut, söder om Dingtuna samhälle. Ekeby är 
en före detta kronogård, ett regementsskrivarboställe vid Kungliga Lif Rege-
mentets Grenadierkår. 

8. Frändesta
Frändesta by ligger på en moränholme omgivet av ett öppet, storskaligt 
jordbrukslandskap. Genom byn ringlar den gamla vägen fram. Nära byn 
finns ett gårdsgravfält med tre högar, en treudd och cirka femtio runda 
stensättningar. Vackra hagmarker med stengärdsgårdar finns söder om byn. 
Frändesta by består efter sammanslagningar av tre gårdar. 

9. Kallsäby – Timmelsta
Området är beläget i Dingtuna och Rytterne socknar. I anslutning till Kall-
säby finns en koncentration av fornlämningar från brons- och järnålder. De 
runda stensättningarna, som förekommer ensamliggande eller i grupp, är 
den dominerande fornlämningstypen vid sidan av rösen och högar. Ett stor-
skifte har genomförts i Kallsäby, däremot inte ett laga skifte. Det innebar 
att Kallsäby till inpå 1800-talet var en i stort sett oreglerad radby med fyra 
gårdar, vilka därefter ersattes med en gård. 

10. Sippersta-Lospånga
Området mellan Lospånga  och Tibble i norr och vidare söderut mot Väsby, 
Utkumla och Sippersta är ett typiskt mälarlandskap med åkrar och mindre 
skogklädda höjdpartier samt betydande arealer öppen, betad hagmark. En 
mindre väg söderut binder samman byarna. Talrika fornlämningar tyder på 
en lång bebyggelsekontinuitet. Fornlämningarna kan dateras till brons- och 
järnåldern. Byarna har samtliga en bebyggelse från 1800-talet och även 
1700-talet. Inom området finns många ålderdomliga rester från agrar verk-
samhet.
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Dingtuna kyrka
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Kommunalt markägande

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Dingtuna ligger inom Mälarenergis verksamhetsområde för vatten och av-
lopp. Det innebär att det kommunala bolaget har en skyldighet att förse 
fastigheter med vatten och avlopp. Vid nyexploateringar är det Mälarenergi 
som ska lösa vatten- och avloppsfrågan. 

El
Idag finns begränsningar i elnätet i kommunens alla serviceorter. Kraftiga 
förstärkningar kan ta tid att genomföra eftersom arbetet påbörjas först när  
behovet finns. För nya etableringar som kräver mycket effekt behövs tid
för att göra förstärkningarna. Situationen kan dock hanteras om tillväxten 
sker i mindre omfattning över tid. Dingtuna ligger inom Mälarenergi Elnäts 
verksamhetsområden.

Översiktsplanen beskriver hur förutsättningar för lokal och småskalig el- och 
värmeproduktion finns i hela kommunen. Exempelvis kan jordbrukets taky-
tor användas för solvärme och spannmålstorkar för lokal värmeproduktion. 
En utmaning idag, inte minst ekonomiskt, är att integrera större etableringar 
av sol- eller vindkraft i nätet. 

Fiber
Det finns fiber i Dingtuna. Det är även möjligt att ansluta befintliga fastighe-
ter i tätorten som inte har fiber idag och ny bebyggelse. 

Fjärrvärme
Det finns inte fjärrvärme i Dingtuna idag men det har funnits planer på att 
förse Dingtuna med fjärrvärme. Med tillräckligt hög efterfrågan kan det fin-
nas skäl att studera möjligheten närmare.

Kommunens markägor (markerade i rött)

© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2019

Utskrift

Mälarenergis verksamhetsområde 
för vatten och avlopp i Dingtuna 
tätort
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Riksintressen och allmänna intressen

© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2019

Ängs- och betesmarksinventering
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Strandskydd

Riksintresse järnväg

Riksintresse vägar

Riksintresse kulturmiljövård

Riksintressen och allmänna intressen
De riksintressen som berör Dingtuna är riksintresse för järnväg, riksintresse 
vägar och ett område med riksintresse kulturmiljövård. De vägar som är av 
riksintresse är väg 56 som passerar väster om orten och E18 som passerar 
norr om Dingtuna.

Dingtuna-Östjädra är ett område mellan Dingtuna och E18, med riksin-
tresse kulturmiljövård. Motiveringen till att området är av riksintresse är att 
området består av en stor mängd fornlämningar av ”äldre järnålderskarak-
tär” som är unik för Västmanland. Miljön i Östjädra by har även en välbeva-
rad gårdsbebyggelse från främst 1700- och 1800-talet. 

Det finns flera mindre vattendrag/diken runt orten, strandskyddet till dem 
är 25 meter. 

I början av 2000-talet genomförde Jordbruksverket en inventering av ängar 
och betesmarker med höga natur- och kulturvärden i Sverige. Flera områ-
den i närheten av Dingtuna besöktes under arbetet. Inventeringarna har 
startat igen och några av områdena kommer att besökas på nytt. Invente-
ringen kan användas för att göra utvärderingar och uppföljningar av miljö-
ersättningar och andra åtgärder för natur- och kulturmiljö. Den kan också 
användas som underlag i samhällsplaneringen.    
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Klimatförändringar 
Kommunen har identifierat fyra klimatfaktorer som kan ha stor påverkan
på naturen, viktig infrastruktur och människors hälsa:

- höga vattenstånd
- skyfall
- ökad nederbörd
- värmebölja/höga temperaturer

Med mildare vintrar ökar framkomligheten på vintern och för småhusägare 
minskar värmebehovet vilket ger kostnadsbesparingar i energianvändning-
en. Den ökade nederbörden och högre temperaturen kan ge förutsättning 
för större andel mögel i småhus. Jordbruket kan komma att förändras och 
ge större skördar vid ökad temperatur och ökad nederbörd, men det kan 
också bli mindre skördar vid översvämningar och långa perioder av torka. 

Risk för ras och skred kan öka vid ett ändrat klimat, men också genom 
mänskliga aktiviteter. Ras och skred kan ske under perioder när det regnat 
mycket samt vid snösmältning och tjällossning. Ras förekommer i berg-
väggar, grus- och sandbranter och skred förekommer i ler- och siltjordar. 
I Dingtuna finns inga större områden med risker för ras- och skred. En yta 
som har förutsättningar för ras och skred är de kuperade delarna av 
grönytan vid Turebergsvägen/Stationsvägen.

Organisk jordart

Lera

Silt

Isälvssediment, sand-block

Morän

Berg

Fyllning

Vatten © Stadsbyggnadsförvaltningen, 2019

Jordartskarta Dingtuna tätort
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Gällande planer 
De äldsta planerna i Dingtuna är tre byggnadsplaner från 1960 och 1961 
(BPL 485 K, BPL 486 L och BPL 487 K). Senare under 60-talet kom fler pla-
ner både i centrala delarna och kring kyrkan och skolan. I västra delen av 
Dingtuna är flera detaljplaner från 70-talet. Andra detaljplaner i närheten 
av Dingtuna tätort är 1634 K och 1182 K i Lospånga by samt 1595 K, 1376 K 
och 1694 K i Hustahöjden.

Detaljplan 1846 vann laga kraft i juni 2020, den är en större plan som gör 
det möjligt att bygga upp till cirka 270 bostäder, förskola, skola, gruppbo-
ende och äldreboende samt att bygga ut gång- och cykelnätet. 

Det finns en fördjupad översiktsplan för Dingtuna (FÖP 46). Planen är 
antagen 1993 och visar hur orten är tänkt att utvecklas. Planen är delvis 
inaktuell.

Befintliga planer i Dingtuna tätort
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Ett landskap präglat av människan
Dingtuna är en del av Västmanlands slättlandskap, Köping-Dingtunaslätten. 
Slättlandskapet har vuxit fram efter istiden och spåren från istiden syns 
i form av grusåsar och grupper av blockiga ändmoräner. Just Köping-
Dingtunaslätten har många ändmoräner i öst-västlig riktning. Dingtuna 
ingår i Mälarområdet, vilket till stor del är uppodlat. Vi befinner oss i ett 
kulturlandskap, nästan helt och hållet präglat av människans verksamheter 
under lång tid. I Länsstyrelsens Naturvårdsplan för Västmanland (2015) tas 
ett större område öster om Dingtuna upp. Området ligger mellan Dingtuna 
och Lundby. Landskapet i detta område är värdefullt att bevara utifrån att 
det är ett småskaligt odlingslandskap med välbevarad bebyggelse. 
 
Typiskt för slättlandskapet är upplevelsen av rymd där en stor del av synfäl-
tet upptas av himmel. Köping-Dingtunaslätten består av vägar och järnväg 
som går parallellt med Mälaren. Slätten runt Dingtuna är på grund av de 
många vägarna som ligger tätt i landskapet samt utdikning, areella näringar 
och skogsbruk ett ekologiskt fragmenterat landskap. Det innebär att sprid-
ningen av växt- och djurarter försvåras och att deras livsmiljöer blir små.

Dingtuna ligger på gränsen till landskapstypen Sjönära landskap. Söder om 
orten har landskapet varit sjöbotten som rest sig efter istiden. Från att vara 
hav har landskapet gått till att bli skärgård för att sedan bli land. Naturen är 
här artrik med en stor blandning av olika biotoper som till exempel lövsko-
gar, ädellövskogar, betesmarker, åkerholmar, gamla lövträd, strandängar 
och alléer. Gränserna mellan öppen mark och skogsklädda höjder är tydliga 
i det Sjönära landskapet.
 

GRÖNSTRUKTUR OCH AKTIVITETER

Östjädra norr om Dingtuna
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Populära områden för rekreation
Nedan är en kort beskrivning av de områden som används mest i och om-
kring Dingtuna tätort enligt ortsdialogen. Utöver de här områdena pekades 
även Lospånga by och Hustahöjden ut som en plats för att uppleva natur. 
Även platser norr om E18 och Gamla Hallstavägen till exempel Ellberga och 
Bysingsberg används av de som deltagit i dialogen.

1. Skog norr om Dingtuna
Skog som är del av riksintresset för kulturmiljövård (se sida 13), används för 
promenader och ridning.

2. Tingsliden IP
Tingslidens IP är Dingtunas idrottsplats. Tingsliden är Dingtuna GIFs hem-
maplan. Platsen används både till organiserad fotboll och spontana spel. 

1. Skog norr om Dingtuna
2. Tingsliden IP
3. Tingta
4. Grönyta vid Tingsslagsgatan  
     /Lagmansgatan
5. Tingtavägens lekplats
6. Östjädravägens lekplats
7. Grönyta vid Turebergsvägen      
     /Stationsvägen
8. Bygdegården
9. Område vid kyrkan och       
     skolan

2

3 4

56

7

8

9

1

© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2019

FRÅN ORTSDIALOGEN: 
Det önskas plats för

inomhusaktiviteter i Ding-
tuna, förslag på platser 

är vid  idrottsplatsen eller 
vid skolans gymnastiksal. 
Önskemål om gång- och 

cykelväg till idrottsplatsen 
finns.
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3. Tingta
Tingta är ett välbesökt friluftsområde. Här finns ett elljusspår som används 
för promenader, löpning och skidor. Det finns även ett spår utan belysning 
som är 5 kilometer. Längs med spåret kan besökaren hitta många fornläm-
ningar. Det är en plats för lek, firande och naturupplevelse. I anslutning till 
spåret finns pulkabacke, grillplats, rink, och utegym samt tennis-, basket-, 
och beachvolleyplan. I skogen finns även ett spår för mountainbike.

4. Grönyta vid Tingsslagsgatan/Lagmansgatan
Mellan Tingslagsgatan och Lagmansgatan i anslutning till äldreboendet 
Timtalund finns en närpark som enligt ortsdialogen används för firande. 
Ytan består av en stor gräsyta med bänkar och bord samt en grusad yta för 
aktivitet.

5. Tingtavägens lekplats
Den största av lekplatserna i Dingtuna, räknas som en stadsdelslekplats. 
Lekplatsen är utpekad av flera i Webbkartan, både som en plats som kan 
förbättras, en favoritplats och en plats med minnen. 

FRÅN ORTSDIALOGEN: 
Det har kommit in flera 
önskemål om olika kom-
pletteringar i Tingta. Till 

exempel att motionsspåret 
blir längre, flera vill att 
rinken rustas, önskemål 

om pumptrackbana, hund-
rastgård och att 

utegymmet byggs på.

Det finns behov av en öp-
pen social mötesplats som 
skulle kunna vara i Tingta. 
Ett förslag är att flytta hit 

en av lekplatserna. 

FRÅN ORTSDIALOGEN: 
Tingtavägens lekplats:

I webbkartan framkommer  
önskemål om fler saker 
att göra både för äldre 
och yngre. Den beskrivs 

även som en fin plats med 
många fina minnen.

Generellt finns ett önske-
mål om att lekplatserna 

kompletteras med ny 
utrustning som passa barn 

i olika åldrar.
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FRÅN ORTSDIALOGEN: 
”Lekplatsen vid Östjädra-
vägen behöver rustas och 
utökas. Idag finns endast 
gungor, sandlåda och en 
”cykelkarusell” (den får 
gärna vara kvar- är väl 

antik!). Klätterfort, rutsch-
kana etc vore kul.”

FRÅN ORTSDIALOGEN: 
För grönytan Turebergs-

vägen/Stationsvägen 
finns önskemål om en 
upprustning av rinken, 
tennisplan och att det 
även i fortsättningen 
ska vara möjligt att 

spola is på vintern. Finns 
också önskemål om en 
lekplats och en bättre 

grillplats.
Skapa en ”utomhusakti-
vitetsplats” för både ung 

och gammal.

6. Östjädravägens lekplats
Östjädravägens lekplats är en områdeslekplats. Lekplatsen är i dåligt skick.

7.  Grönyta vid Turebergsvägen/Stationsvägen
En kuperad aktivitetsyta längs med Stationsvägen. Här finns rink och 
gammal tennisplan. I webbkartan har det kommit in många önskemål och 
förslag på hur platsen kan förbättras.

8. Bygdegården
Bygdegården är enligt de som deltog i dialogen en plats både för lek, 
firande och för att uppleva kultur och historia. Bygdegården är en plats 
med minnen. Gården har sedan den invigdes 1930 varit en plats även för 
ungdomar.

Området kring bygdegården, kyrkan och skolan finns med i Länsstyrelsens 
Naturvårdsplan för Västmanlands län (2015). Området är värdefullt på 
grund av den rika torrängsfloran på den betade hagmarken men även för 
områdets ändmoräner.
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9. Område vid kyrkan och skolan
Området kring kyrkan och skolan är plats för kultur och historia, för firande 
och för naturupplevelser. Vid skolan finns även en gymnastiksal som an-
vänds både på dag- och kvällstid.

^ ^

^
^

^

^

^

^

^

^̂

^
^

^

^

^

^̂

^ ^
^̂

^

^

^

^

^

^

^

^
^

^

^

^^

^ ^

^

^ ^

Nicktuna och golfbanan

^

^̂

^

^

^
^̂̂

^

^̂

^

^̂

Utsikt 

Spontana spel
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^ Favoritplats

Platser för olika aktiviteter och upplevelser som pekats ut under dialogmötet.
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Rörelsestråk
Under dialogen fick deltagarna markera ut vilka stråk de använder för olika 
aktiviteter. I Länsstyrelsens Naturvårdsplan för Västmanland (2015) har 
också flera områden pekats ut som viktiga som närströvområden för ding-
tunaborna, områdena finns norr, väster och sydväst om Dingtuna. 

Motionsspåret i Tingta används för promenader, löpning och skidor. Skogen 
norr om Tingta används även för ridning och mountainbike. Väster om 
Dingtuna är också en ridstig markerad. I söder, genom området vid kyrkan, 
skolan och bygdegården mot Jölmesta används vägarna för promenader 
och ridning. Gång- och cykelvägen mot Västerås används för cykel enligt 
deltagarna på dialogmötet, under remissen kom en synpunkt om att den 
även används för promenader och för rullskidåkning. 

0 500 1 000250 Meter

Stråk som pekats ut under dialogmötet.
© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2019
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CIVILSAMHÄLLE OCH SERVICE
Service
Den kommersiella servicen i Dingtuna är begränsad. Här finns en kiosk och 
en pizzeria. Närheten till Västerås och ett relativt begränsat underlag kan 
vara en orsak till situationen. Utbudet av offentlig service finns i olika former.

Offentlig service
Den offentliga servicen består av tre förskolor (Dingtuna förskola, Dingtuna 
Torgs förskola och Förskolan Busvisslan), Dingtuna skola årskurs F 1-6 och 
Dingtuna skolas fritidshem för barn. I Lospånga by finns ytterligare en försko-
la, Grindstugans förskola. Tingslidens idrottsplats och motionsspår i Tingta 
friluftsområde och två lekplatser som drivs av Västerås stad. I Dingtuna finns 
även ett kommunalt äldreboende, Timtalund och ett gruppboende. Äldre-
boendet har 13 lägenheter.

Närmaste… 
Vårdcentral 7 km
Serviceboende 0 km
 
Matbutik 7 km
Apotek  7 km
Postombud 0 km/7km
Bensinstation  7 km 
Bankomat 7 km
Bibliotek  7 km

FRÅN ORTSDIALOGEN: 
På dialogen ansåg flera att förskola och skola, närlivs, post och pa-

ketombud samt trygghetsbostäder var viktigast att ha tillgång till. Det 
är bra att det finns en kiosk med spelservice och en pizzeria med enkel 
livsmedelsförsäljning och viss paketutlämning. Dingtuna föreningsråd 

önskar en obemannad närbutik i centrum, där även lokalt producerade 
livsmedel kan säljas.

 
Under remisstiden kom en synpunkt om att det vore positivt med en 

aktivitetsinriktning på nya områdets förskola och äldreboende.

På landsbygden finns fortfarande platser som saknar fiber, det finns 
önskemål om att det åtgärdas. Ett annat önskemål är att Dingtuna 

förses med  fjärrvärme.
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FRÅN ORTSDIALOGEN: 
Föreningslivet är beroende av eldsjälar som tar tag i saker och lockar 
andra. De föreningar som finns är i behov av stöttning. Den funktion 
som ungdomsgården haft behöver säkerställas med en lösning. Ett 

förslag är att allaktivitetshus/ungdomsgård placeras där kebabfabri-
ken låg tidigare, en fastighet som kommunen köpt.

På dialogen lyfte några att det skulle vara bra med ett gym, men 
också att bygdegården hade mindre lokaler för föreningsmöten, mu-

sikgrupper etc. Enligt ortsdialogen saknas spontana mötesplatser.

Tingsliden

Delaktighet och engagemang
Populära platser att träffas och ha aktiviteter på är bygdegården och kyrkan. 
Tingta friluftsområde och Tingslidens IP är också populära platser att träffas 
utomhus. Ett antal lekplatser finns också i Dingtuna. Kvarnen och pizzerian 
finns, men fler platser önskas. Dingtunadagen brukar hållas i slutet av au-
gusti på Tingsliden. Då spelas matcher, det är fika och mat, lotterier och 
tävlingar. 

Föreningslivet är varierat i Dingtuna. DGIF, Dingtuna Gymnastik idrottsfören-
ing firade 100 år 2019. I DGIF spelas fotboll, innebandy och här finns också 
motionsgymnastik. Bygdegården, invigd sommaren 1930, hyrs ut för olika 
aktiviteter. Bygdegården är en förening som sköter bokningar, drift och ak-
tiviteter. Här ordnas fester, jubileer, sammankomster i föreningar, teater, 
fritidsverksamhet och andra arrangemang.  När det diskuteras lokal utveck-
ling, görs det ofta på bygdegården. På Klockargården kan daglediga träffas en 
gång i veckan. Tidigare fanns det även fritidsgård för ungdomar i Dingtuna.

Dingtuna har ett aktivt föreningsliv med Dingtuna Föreningsråd som spin-
deln i nätet. Föreningsrådet har som uppgift att verka för en ökad samhörig-
het samt bevaka utvecklingen i Dingtuna. Genom att samordna föreningsge-
mensamma aktiviteter skapas en VI-känsla som främjar hela bygden, både 
ung och gammal. Föreningsrådet ersätter inte verksamheter i respektive 
förening utan är ett komplement. Föreningar som ingår i Föreningsrådet 
är Bullsta vävstuga, Bygdegårdsföreningen, Centerpartiet, Dingtuna-Lillhä-
rads församling, Gymnastik- och Idrottsföreningen, PRO, Sockengillet och 
Västjädra samfällighetsförening.
  

SYNPUNKT FRÅN 
REMISSEN: 

 ”Vi anser att den sociala 
och kulturella hållbarheten 

borde belysas mer.”
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NÄRINGSLIV OCH BOENDE
Näringsliv
Detta kapitel tar kort upp förvärvsarbete, näringsgrenar och pendling i 
Dingtuna.

Förvärvsarbetande och näringsgrenar i Dingtuna
År 2016 förvärvsarbetade 490 dingtunabor över 16 år. Den största delen av 
dingtunaborna har en arbetsplats belägen någonstans i kommunen. 22 % 
av männen och 15 % av kvinnorna arbetar i en annan kommun än Västerås. 

I Dingtuna finns flest arbetstillfällen inom utbildning samt vård och omsorg 
(2016 års statistik). Därefter kommer byggverksamhet och handel.

Förskolorna är några av arbetsplatserna i Dingtuna

SYNPUNKT FRÅN 
REMISSEN: 

”Dingtuna har ett rikt och 
varierat näringsliv i hela 
bygden såväl i tätorten 

som på landsbygden och 
en beskrivning av detta 

saknas. Alla dessa företag 
har behov av grundläggan-
de infrastruktur tex vatten 
och avlopp, det vore bra 

med en info-skylt i centrum 
med näringslivsinfo, en info 
som också borde finnas på 

en hemsida.” 
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Boende

Webbenkäten
53 personer ha besvarat en webbenkät med frågor om bland annat boen-
de. Av dessa bor 79 % i hushåll med tre eller fler personer. Knappt 4 % bor 
i singelhushåll.  85 % bor i villa eller liknande hus. Av dessa personer tror 
eller vet 71 % att de kommer att bo kvar i sitt nuvarande boende, medan 
övriga 29 % ser att de antingen kommer att behöva eller vilja byta boende 
inom de kommande 5-10 åren. Anledningarna till att vilja flytta handlar 
främst om att familjen växer. Den bebyggelse som planeras i närheten av 
Dingtuna station, kommer bli ett tillskott av både småhus och mindre fler-
bostadshus. Några anser att de planerade bostäderna kommer att förändra 
orten negativt medan det är andra som tror att det kan vara positivt för 
Dingtuna. Hälften av de som ser en flytt i framtiden, tror att de kommer att 
bo kvar i Dingtuna. 

Dingtuna Torggata
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Vad är viktigt i val av boende?
På fråga om vilka faktorer som är viktiga i valet av boende, anser nästan 
65 % att närhet till natur, grönområden och parker är mycket viktigt. Att 
området är barnvänligt och tyst och lugnt är något som många, cirka 
50 % anser är viktigt. Närhet till service och kollektivtrafik och att det är en 
åldersblandad befolkning anser cirka hälften av de som svarat på enkäten 
är ganska viktigt, se diagram på föregående sida. 

Edsöregatan. Foto: Per Groth.
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KOMMUNIKATIONER
Gång- och cykeltrafik
Dingtuna ligger cirka 10 kilometer från Västerås resecentrum. Det finns en 
gång- och cykelbana längs Köpingsvägen in mot Västerås centrum. Gång- 
och cykelbanan fortsätter in i bostadsområdet i östra delen av Dingtuna.  

Målpunkter inom Dingtuna tätort

Park

Förskola

Järnvägsstation

Dingtuna kvarn
Dingtuna bensin och serviceFörskola

Lospånga by

Skola
och förskola

Förskola

Idrottsplats

Motionsspår
och utegym

Lekplats
Lekplats

Kyrka

Bygdegård

© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2019

FRÅN ORTSDIALOGEN:
Önskemål finns om att få belysning längs gång- och cykelvägen mot Västerås och en fortsättning av gång- 
och cykelbanan längs Stationsvägen. Det önskas gång- och cykelväg från Lospånga och från Husta/Bärby 
samt mellan tätorten och Tingsliden. Gång- och cykelväg mellan det ny området som planeras och skolan 

är ett annat önskemål.
 

Det fanns också önskemål om en ny övergång över järnvägen vid Östjädravägen och farthinder vid lekpar-
ken (Tingtavägen). Det har även framkommit önskemål om belysning på Smedsbostigen där barnen går till 

skolbussen samt på grusvägen fram till tennisplanen.

Via webbkartan kom flertalet synpunkter på specifika åtgärder, dessa presenteras inte i detalj utan tas om 
hand internt där staden är väghållare och skickas vidare till Trafikverket där de är väghållare. 
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Kollektivtrafik
Dingtuna har kollektivtrafik i form av tågtrafik och regionbuss som går 
mellan Västerås och Köping. Tågtrafiken trafikerar Dingtuna med 18 turer 
i vardera riktningen under ett vardagsdygn. Tågresan mellan Dingtuna och 
Västerås tar 7 minuter.

Regionbuss 515 kör 20 turer i vardera riktningen mellan Dingtuna och 
Västerås under ett vardagsdygn och tar cirka 15 minuter. På morgonen och 
på eftermiddagen kör den med halvtimmestrafik och däremellan är det 
timmestrafik fram till kvällen då den går varannan timme. 

De allra flesta inom Dingtuna tätort har mindre än 500 meter till en buss-
hållplats och mindre än 1 km till tågstationen. 

FRÅN ORTSDIALOGEN: 
Många i Dingtuna tycker att det finns bra kollektivtrafikförbindelser medan andra tycker att det kan bli 
bättre genom utökad kollektivtrafik. Synpunkterna gällde framför allt att bussen börjar gå för sent på 

morgonen samt att tåg och buss avgår nästan samtidigt (sedan dialogen genomfördes har tidtabellerna 
ändrats så att buss och tåg inte längre går samtidigt). Det finns önskemål om en egen busslinje som bara 

går mellan Västerås och Dingtuna för att få tätare trafikering samt ett längre trafikdygn. Önskemål om 
landsbygdstrafik samt buss till Erikslund finns. Det vore önskvärt om flexlinjen kan trafikera landsorterna.

En annan synpunkt är att området vid stationen är fult och behöver upprustning och förbättringar för att 
inte förstöra intrycket av Dingtuna. 

Foto: Per Groth
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Biltrafik
De flesta vägarna inom Dingtuna är kommunala och de större vägarna som 
går igenom är statliga. 

FRÅN ORTSDIALOGEN: 
Det kom flera synpunkter om höga hastigheter samt mycket tung trafik på Stationsvägen. Det är även 

mycket tung trafik som kör i genomfart genom Dingtuna. På minuslistan fanns synpunkter på buller från 
väg och järnväg med önskemål om bullerplank eller annan lösning samt förbud mot tung trafik och sänkt 

hastighet längs Stationsvägen. 

Det finns en oro för en försämrad trafiksituation när det nya området, Österby, byggs. Det har därför kom-
mit förslag på en rondell eller trafikljus vid Kyrkvägens utfart på Stationsvägen. 

Även vad gäller biltrafiken kom en del specifika synpunkter. Dessa tas omhand internt i staden på kommu-
nala gator samt skickas till Trafikverket där de är väghållare.

Kartan visar ansvariga väghållare i Dingtuna tätort

0 500 1 000250 Meter

MOT VÄG 56/E18

MOT VÄSTERÅS

© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2019
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Tingtavägen
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WEBBKARTAN
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Under några månader från ortsdialogens start i Dingtuna, kunde den som ville peka ut platser som antingen 
behöver förbättras, är favoritplatser eller bär på minnen av något som hänt förr i tiden. 119 synpunkter har läm-
nats under denna tid. Av alla dessa synpunkter presenteras några nedan. Ibland är texterna förkortade. 

De – ganska få personer – som i webbkartan pekat ut favoritplatser skriver om lekplatsen på Tingtavägen, mo-
tionsspår, Folkets park och fornborgen.

På kartorna har vi lyft fram några kommentarer kring favoritplatser, minnen och platser som behöver förbättras.

”En av de få saker som är 
rustade, lekplatsen. En 

jättefin plats!”

”Dingtuna Folkets Park.”

”Fornborg Forkesta.”

”Nyttjat spåret många 
gånger för promenader och 

motion, både ensam och 
tillsammans med vänner 

och familj.”

Favoritplatser

! Minne

Gruppering

! Grönt/park/skog/rekreation

! Service

! Trafik

! Övrigt
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”Har under många kvällar, 
sommardagar och helger 

spelat tennis här 
tillsammans med kompisar.”

”Här gick man i skolan 
ända in på slutet av 

1970 talet.”

”Många minnen på fritids-
gården, marknader och 

andra happenings.”

”Försoningsbacken 
(Kyrkbacken)”

Här låg torpet med namnet 
”koskitenlund”.

”Godtemplarlokalen. Här 
lärde man sig dansa och 

spela bordtennis.”

”Ellberga handelsbod. Där 
handlade man som elev 

åt lärarinnan i Stockumla 
skola.”

Minnen
Fler personer har berättat om platser i Dingtuna som bär minnen. Det handlar om skolan, fritidsgården, firanden, 
men också bebyggelse, verksamheter och vägar som inte längre finns kvar.
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Platser som kan förbättras

! Minne

Gruppering

! Grönt/park/skog/rekreation

! Service

! Trafik

! Övrigt

Flest har tyckt till om platser som behöver förbättras. De synpunkter som kommit in handlar om ny bebyggelse, 
belysning, grönområden, service, skola och trafik. Exempelvis lyfter många behovet av att både rusta upp och 
förbättra lekplatserna med fler aktiviteter. En så kallad pumptrackbana för cykel föreslås och belysning för att 
stärka tryggheten för inte minst barn på viktiga stråk är angeläget. Bättre cykelbanor finns också med.
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SLUTORD
Kommunens ambition är att alla serviceorter ska ha:

•     ett varierat bostadsutbud
•     en blandning av verksamheter och bostäder
•     närströvområden
•     mötesplatser
•     trygga och säkra gång- och cykelvägar
•     bra tillgång till kollektivtrafik

Genom ortsdialogen i Dingtuna har kommunen fått en första överblick över 
hur just dessa frågor fungerar i främst Dingtuna tätort. Många ortsbor har 
engagerat sig genom att medverka på en dialog, fylla i en enkät och peka ut 
platser på karta. 

Här följer några slutord, en sammanfattning av det som framkommit under 
dialogen. Texten är sorterad utifrån de frågor och ambitioner som kommu-
nen har för serviceorterna.
 

Varierat bostadsutbud  
En majoritet av dingtunaborna bor i småhus, knappt 80 %. Enligt den enkät 
som 53 personer fyllt i, vill många bo i hus, men för att kunna både bo kvar 
som ung och som gammal, eller när hushållet krymper, behövs olika typer 
av bostäder, upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar. Den bebyggelse som 
planeras i närheten av Dingtuna station, kommer bli ett tillskott av både 
småhus och mindre flerbostadshus, vilket stärker orten som en plats att bo 
kvar i livets olika skeden. 

Kommunen skapar förutsättningar och möjligheter för ett bostadsbyggande 
genom bland annat sitt markägande, planläggning och markanvisningar 
men det är marknaden som avgör om det byggs. Staden eftersträvar en 
jämnare fördelning av upplåtelseformer i de markanvisningar som sker på 
stadens mark. Det kan fortsatt behöva utredas hur serviceorterna kan bli 
mer attraktiva att bygga och bo i, både för den enskilde och för marknaden.

Blandning av verksamheter och bostäder
Dingtuna tätort är till stor del en ort för boende. Det finns ett begränsat 
utbud av verksamheter där den offentliga sektorn står för merparten av 
arbetstillfällen. Kunskapen om befintliga verksamheter och förutsättningar 
för näringslivsetableringar behöver öka för att bättre förstå näringslivets 
villkor och hur det kan stärkas på orten.
 

Närströvområden och mötesplatser
I webbenkäten på frågan om vilka faktorer som är viktiga i valet av boende, 
anser nästan 65 % att närhet till natur, grönområden och parker är mycket 
viktigt. Dingtuna omges av natur som används som närströvområden av 
dingtunaborna. Tingta är ett omtyckt grönområde med elljusspår och 
utegym. Det finns två kommunala lekplatser och en aktivitetsyta i Dingtuna 
samt ett antal mindre närparker. Enligt dialogen så är de kommunala ytorna 
uppskattade samtidigt som det finns önskemål om utveckling och upprust-
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ning av lekplatser och grönytor. 

Mötesplatser som lyftes under dialogen är bygdegården, kyrkan, pizzerian 
och kvarnen. Mötesplatser utomhus är Tingta friluftsområde, Tingslidens IP 
och lekplatserna. Enligt ortsdialogen behövs flera spontana mötesplatser.

Trygga och säkra gång- och cykelvägar
Dingtuna tätort har en gång- och cykelväg till Västerås. På dialogen lyftes 
önskemål om att belysa sträckan och även att belysa andra sträckor inne 
i Dingtuna tätort. Även förbättringar avseende säkra övergångar lyftes på 
dialogen.

Bra tillgång till kollektivtrafik
Som serviceort har Dingtuna god tillgång till kollektivtrafik genom både tåg-
stopp och busslinje. Det går fort att åka kollektivt till Västerås, till exempel. 
Önskemål lyftes om bättre samordning mellan tåg och buss.  
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ORDLISTA
Översiktsplan (ÖP)
Översiktsplanen är ett strategiskt och visionärt dokument vars syfte är att vägleda beslut om an-
vändningen av mark- och vattenområden och hur den existerande miljön ska utvecklas. Planen 
ska ange en långsiktig inriktning för kommunens utveckling vilket innebär att delar kan komma 
att realiseras relativt långt in i framtiden. Översiktsplanen visar den politiska viljan och antas av 
kommunfullmäktige. 

Detaljplan
Ett juridiskt bindande dokument som exempelvis reglerar vad som får och inte får byggas på 
en fastighet, var byggnader ska placeras och hur höga de får vara. En detaljplan tas fram i en 
lagreglerad process och antas av kommunen. Även gamla planer, till exempel stadsplaner, bygg-
nadsplaner, avstyckningsplaner och vissa andra äldre planer räknas idag som detaljplaner.  

Fornlämningsområde
Fornlämningsområde är ett avgränsat område med spår efter en varaktigt övergiven mänsklig 
verksamhet och som skyddas av kulturmiljölagen. Det kan till exempel vara boplatser, gravfält, 
ruiner och kulturlager i medeltida städer och byar. Enligt lagen är det förbjudet att förändra, 
ta bort, skada eller täcka över en fornlämning, men i vissa fall kan länsstyrelsen ge tillstånd till 
ingrepp i fornlämningen.  

Grönstruktur
Grönstruktur är de sammanlagda grönområdena i städer men även på landsbygden. För att 
skapa ett hållbart samhälle och en attraktiv blandning av bebyggelse och natur behövs grönom-
råden i form av till exempel parker och naturområden som tillsammans bildar en sammanhäng-
ande struktur som både djur och människor lätt kan röra sig i. Grönområdena fungerar både 
som sociala mötesplatser och för rekreation, men har även stor betydelse som fördröjare av 
dagvatten. Många kommuner har idag grönstrukturprogram som visar grönstrukturen och dess 
olika värden för människor och djur.  

Riksintresse
Värden av nationellt intresse. Områden som omfattas av riksintresse ska skyddas mot så kallad 
påtaglig skada. Riksintressen sorteras tematiskt och kan till exempel vara kulturmiljö, naturmiljö 
eller kommunikationer. Kommunen ska i sin översiktsplan visa hur riksintressena ska tas till var 
för att de inte ska skadas. 

Planeringsunderlag
Ett planeringsunderlag är ofta en rapport och som innehåller information om en plats, en funk-
tion eller ett fenomen. Det innehåller kunskap som är lämplig som underlag för olika typer av 
ställningstaganden och eventuellt efterföljande planering.

Biologisk mångfald
Ett uttryck för hur många arter eller hur många livsmiljöer, biotoper, det finns inom ett begrän-
sat ekosystem. Biodiversitet är ett annat ord för biologisk mångfald. (Text från Urban utveck-
ling).
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Erosion
En process där jord och bergsmaterial lösgörs och transporteras bort. Det är en naturlig pro-
cess som ständigt förändrar landskapet.  

Fastighet
En fastighet är ett markområde med ett antal tillhörande byggnader som bildar en enhet i 
juridisk bemärkelse.  

Fysisk planering
Ibland kallat för fysisk samhällsplanering och menas planering för hur mark- och vatten ska 
användas i framtiden. Det för kommunen övergripande och styrande planinstrumentet för 
den fysiska planeringen är översiktsplanen.  

Hållbar utveckling 
I Brundtlandrapporten ”Vår gemensamma framtid” från 1997 står att:
”En hållbar utveckling är sådan utveckling som tillfredsställer nuvarande behov utan att även-
tyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov.” Ofta beskrivs hållbar 
utveckling i termer av ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.  

Infrastruktur
Distribution av olika tjänster och resurser i ett samhälle. Vägar, tågspår, elnät, avlopp är till 
exempel på delar av en fysisk infrastruktur. Skolor, sjukhus och bibliotek kan sägas utgöra den 
sociala infrastrukturen. sociala infrastrukturen. 
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