
1Planeringsunderlag Gäddeholm

PLANERINGSUNDERLAG
GÄDDEHOLM

2021-03-25

Foto: Trafik- och fastighetsförvaltningen 



2 Planeringsunderlag Gäddeholm

Förord 

Den 6 februari 2019 träffades gäddeholmsbor, politiker och 
tjänstepersoner i Gäddeholms café och pratade om hur det är 
att bo och leva på orten. Torkvinden fylldes och diskussionerna 
kring borden var livliga. Cirka 50 gäddeholmsbor deltog. Det var 
starten på det planeringsunderlag du nu läser. Dokumentet tar 
upp frågor som är viktiga för att ha ett bra vardagsliv –service, 
gemenskap, mötesplatser, boende, natur och rekreation och 
inte minst kommunikationer. Planeringsunderlaget innehåller 
både gäddeholmsbors syn på dessa frågor, tjänstepersoners kun-
skap samt övergripande slutsatser på det vi ser.

Förutom ortsdialogen i februari 2019 har ett antal gäddeholms-
bor besvarat 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 GÄDDEHOLM
Vad är ett planeringsunderlag och vad ska vi 
ha det till?
Planeringsunderlaget beskriver Gäddeholm med fokus på ortens historia, 
service, boende, näringsliv, kommunikationer, gemenskap och mötesplat-
ser samt aktiviteter utomhus. Innehållet baseras på gäddeholmbornas 
kunskaper och erfarenheter, men även andra källor har använts. Plane-
ringsunderlaget är tänkt att ge kommunen och andra aktörer en första bild 
och ökad förståelse för hur gäddeholmsbor ser på ett antal frågor som har 
betydelse för ett fungerande vardagsliv på orten. Både kvaliteter och bris-
ter 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 ut-
veckling? 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 och utgår från visio-
nen. 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 utvecklas. Det ska vara möjligt att bo och verka på landsbygden. 
Det betyder att det ska finnas boende för livets olika skeden, bra kollektiv-
trafik, 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 håll-
bart 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 
skulle genomföra ortsdialoger i sju serviceorter (Tortuna, Orresta, Tillberga, 
Barkarö, Dingtuna, Irsta och Gäddeholm) under 2018-2019. Resultatet doku-
menteras 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.

Så här har planeringsunderlaget tagits fram
Innehållet i detta dokument baseras på ett möte med gäddeholmsbor i Gädde-
holms Café, Torkvinden den 6 februari 2019, en digital enkät och webbkarta 
samt information från olika källor, se sidan 48. Resultatet från webbenkät och 
webbkarta har fångats upp i det här planeringsunderlaget.

Dokumentationen av dialogen i februari 2019 finns tillgänglig på Västerås stads 
hemsida, www.vasteras.se/gäddeholm

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

© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2021

Serviceorterna i kommunen



6 Planeringsunderlag Gäddeholm

Arbetet leds av stadsbyggnadsförvaltningen, men flera förvaltningar i 
Västerås stad är involverade: teknik- och fastighetsförvaltningen, vård- och 
omsorgsförvaltningen, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, kultur- idrotts- 
och fritidsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen 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 6 februari 2019,
webbkarta och
webbenkät
fram till
31 mars 2019

Planeringsunderlag 
Gäddeholm
Remiss 19 oktober- 
15 december 2020

Chans att tycka till!

1:a kvartalet 2021
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Så här beskrev deltagarna på ortsdialogen Gäddeholm utifrån en känsla. 

GÄDDEHOLM 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 Gäddeholm” och ”Beskriv Gäddeholm 
med en känsla”. I kommande avsnitt kan du läsa en sammanfattning av 
dialogen som handlade om hur det är att leva och bo i Gäddeholm. 

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

Naturnära, lugnt och lantligt
Gäddeholm har varit bebott och brukat i flera århundraden. Sedan cirka tio 
år tillbaka finns en ny årsring med hus som lett till en helt ny utveckling på 
orten. Gäddeholm är beläget i fantastiska omgivningar i en gammal kul-
turmiljö, nära Mälaren och stora naturområden. Här är det trivsamt att bo 
och det finns en gemenskap bland familjer som flyttat till orten. Känslan att 
gå i morgonrock ner till badet en sommarmorgon är fantastisk! Här finns 
mycket som gör vardagen innehållsrik. För barnfamiljer finns bra förskola 
och lekplatser, det är lätt att ta sig ut i naturen på naturstigar, cykla eller 
springa. Gemenskapen stärks genom hus som ligger nära och ett aktivt bya-
lag. Caféet på Gäddeholm är en naturlig mötesplats för många, där olika 
aktiviteter som konstutställningar, pub- och musikkvällar arrangeras. Att det 
finns ett lantbruk på orten är också ett stort plus. Bil- och cykelvägarna lyfts 
också fram som något bra. 

Men, allt är inte rosigt. Det som skulle fungera från början, kollektivtrafi-
ken, är fortfarande inte attraktivt och realistiskt som ett alternativ till bilen. 
Flera uttryckte det som klimatångest, att inte kunna resa hållbart. Bristen 
på service är också en nackdel i en växande stadsdel och det finns en oro 
hur skolan ska kunna växa i takt med att fler flyttar till Gäddeholm. 

Grusvägen 
mellan etapp 1 

& 2

Lugnt och 
tryggt

Gemenskapen

Bra cykelbanor

Ingen bu�k

Nära strand/
Mälaren

Lantbruk

Ingen 
idro�splats 

eller 
idro�shall

Ingen 
kollek�vtrafik. 
Klimatångest

Barnvänligt

Brist på 
båtplatser

Nära naturen

För mycket barn 
i förskolan

Onödigt tät 
bebyggelse

För få platser i 
förskola 

Caféet

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 Gäddeholm
Gäddeholm är en tätort/stadsdel som håller på att växa fram precis vid 
Mälaren sydöst om Västerås i Västmanlands län. Kortaste vägen till centrala 
Västerås är via en gång- och cykelväg längs med Mälaren, sträckan är cirka 
12 kilometer. Kortaste vägen till Irsta är cirka 7,5 kilometer och till Hälla 
cirka 9 kilometer. Orten ligger i Irsta socken (se bild på nästa sida). 

FAKTA OM GÄDDEHOLM

Karta över Gäddeholm

Gäddeholms förskola

Björnön Gäddeholms-
skolan och 

Malmens förskola

Väg mot Västerås

Strand

Småbåtshamn

Gäddeholms 
Herrgård

Gäddeholms 
Café

Herrgårdsängen

Malmen
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Gäddeholms placering i Västerås 
kommun

Tidsavstånd från Gäddeholm till 
Västerås centralstation

Cykel: cirka 40 min

Elcykel: cirka 35 min

Buss: cirka 40 min

Bil: cirka 15 min
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Statistik
Befolkning
År 2019 bodde 929 personer i Gäddeholm. Endast 0,1 % var över 80 år. 
Desto fler gäddeholmsbor var i åldrarna mellan 25 och 44 år, samt i skol-
åldern. Knappt 100 barn var mellan 0-1 år. Gäddeholm växer och från år 
2009 har befolkningen ökat kraftigt jämfört med situationen innan småhu-
sen på Herrgårdsängen började uppföras. Enligt stadens prognos kommer 
befolkningsökningen att fortsätta öka till 2025, med cirka 55 %. Den plane-
ring som nu sker norr om Herrgårdsängen samt sydost om Malmen innebär 
att en andra etapp av befolkningsökning kommer i Gäddeholm. 

Boende och bilåkande
I Gäddeholm var andelen småhus cirka 94 % år 2019. Cirka 6 % var flerbo-
stadshus med hyresrätter. 

Genomsnittlig körsträcka per år per person (18+ år) för privatbilar var 10 
819 kilometer. 

Förvärvsfrekvens 
År 2019 var andelen förvärvsarbetade nästan 96 %. 10 819 km/

              person och år          

929 personer

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

© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2019

!(

2 km

Irsta

Barkarö
Björnö

Ridön

Almö-
Lindö

Harkie

Västerås
Hälla

6 km

10 km

6 % 94 %
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Nedslag i Gäddeholms historia
Äldre spår av mänsklig närvaro i Gäddeholm
Redan under järnåldern brukades marken runt Gäddeholm. Lämningar från 
den tiden har påträffats grupperade kring betesmarken öster om Gädde-
holms herrgård och utmed dalgången mot sydost. Dybo borg kontrollerade 
infarten till Anundshögsområdet, ett mycket viktigt centrum för västra Mä-
lardalen under yngre järnåldern, 500–1000 e.Kr. Borgen ligger nära vatten 
och högt på ett berg med bra utsikt över Mälaren. Den ingick i ett bevak-
ningssystem där borgbesättarna kunde signalera till varandra om någon 
fiende kom seglande på Mälaren. En bit nordost om Gäddeholm, mellan 
Limsta och Vretbo, finns en mycket rik fornlämningsmiljö som speglar både 
bronsålderns och den tidiga järnålderns landskapsutnyttjande. Området är 
ett utpekat riksintresse. 

Gäddeholms herrgård – en kulturmiljö som bevarat mark-
användningen i över 400 år
Gäddeholms herrgård med omgivande odlingsmarker utgör ett framträdan-
de exempel på det herrgårdslandskap som är vanligt i Mälardalen. Analyser 
av kartor och landskapet visar att de öppna markerna kring herrgården 
har kvar samma karaktär som när flera gårdar slogs samman i slutet av 
1500-talet och säteriet utvecklades under 1600-talet. Den långa kontinui-
teten av betesdrift och odling ger goda förutsättningar för att ge en inblick 
i hur kulturlandskapet tett sig från 1500-talet till 1900-talet. Det finns för 
närvarande i Sverige inga liknande områden som är skyddade som kultur-
reservat.

Området kring Gäddeholm har en stark bebyggelsekontinuitet sedan 
medeltiden. Herrgården har en utpräglad herrgårdsinramning med en 
vidsträckt park, begränsad och uppdelad av alléer. Bebyggelsen finns do-
kumenterade tillbaka till åtminstone 1400-talet. Vid den tiden låg gården 
nära strandkanten. Landhöjningen har medfört att bebyggelsen har ett an-
nat läge. Bottenvåningen på den västra huvudbyggnaden uppfördes 1561 
då Gabriel Kristiernsson Oxenstierna ägde gården. Egendomen formades 
av Nils Knutsson Posse och bildades genom en rad jordbyten på slutet av 
1500-talet. Under 1600-talet var gården troligen inriktad på boskapsdrift. 
Herrgården är ett signum för hela området, med sina ekonomibyggnader 
och bostäder för gårdsfolket, sin ståtliga korsallé, omgiven av parkanlägg-
ningar, betesmarker och odlade marker. I lite mer perifera lägen finns torp 
med ofta en lång historia som arrendegårdar. På kartan nedan från 1683 
pekas bland annat herrgården och ladugårdens placering ut. Vi kan även se 
hur ängar, betesmark och skog breder ut sig.  
 

Gäddeholm geometrisk avritning. Lantmäteriets digitala kartarkiv.
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Under 1700-talets första hälft expanderade säteriet sina jordtillgångar åt 
norr och öster. Då ägdes godset av generalen och den blivande friherren 
Carl Cronstedt som också byggde på den västra byggnaden. Expansionen 
pågick fram till 1800-talets slut.  

Tegelbruket på Gäddeholm
Västmanlands län var ett av de tegelbrukstätaste länen i Sverige med stor 
betydelse långt utanför länets gränser. Tegelbruket på Gäddeholm etable-
rades troligen redan vid 1700-talets början. Då fanns söder om herrgårdens 
trädgårdar en tegellada och en tegelugn. Vid mitten av 1700-talet byggdes 
en ny ugn konstruerad av Christoffer Polhem vid Mälarens strand. Denna 
ugn står fortfarande kvar.

Professorn och nationalekonomen Anders Gustav Barchaeus beskriver 
under sin resa genom Västmanland år 1772 Gäddeholm som ”övermät-
tan vackert belägen gård med äng, skog och bete”. Han beskriver också att 
på gården fanns ett stort tegelbruk. Varje bränning ger 40 000 tegel och 
för vart tusende tegel skulle Stockholm betalas 14 plåtar. Drygt hälften av 
det som producerades var murtegel och i övrigt tvåkupigt taktegel och rör. 
Denna tegelugn ersatte i mitten av 1800-talet med ett stort tegelbruk nere 
vid hamnen.
 
Bruket brann ner 1957 och kvar blev en öppen lada för färdigt tegel nära 
stranden och en mindre lada. Arbetarbostäder, uthusbyggnader, rester av 
hamnen och banvallen för spåret till lertaget påminner också om tegeltill-
verkningen på Gäddeholm. 

På häradsekonomiska kartan från 1907 kan en del av de byggnader som fortfarande finns kvar urskiljas. 
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Arbetare på Gäddeholms tegelbruk. 

Kulturreservatet Gäddeholm
År 2008 beslutade kommunstyrelsen i Västerås stad att inrätta kulturre-
servatet Gäddeholms herrgård. Reservatet bildades för att säkerställa den 
kulturhistoriskt värdefulla miljön kring Gäddeholm i samband med att nya 
bostadsområden etablerades. Syftet med reservatet är att ge ett långsik-
tigt skydd för det kulturhistoriskt värdefulla området som är kärnan i det 
gamla fideikommisset Gäddeholm. Ett annat huvudsyfte är att friluftsvär-
dena i området ska utvecklas till gagn för Västeråsare och Gäddeholmsbor. 
Kulturreservatet är en del i ett större sammanhängande natur- och rekrea-
tionsområde längs Mälarstranden. Det ska också ge förutsättningar för ett 
aktivt brukande av åker, äng och djurskötsel. Det i sig ger grunden för ett 
bevarande av kulturvärdena inom området som skapats genom det aktiva 
brukandet av marken genom århundradena. 

Förvaltare av kulturreservatet är Tekniska nämnden, Västerås stad. För att 
skydda reservatets värden finns reservatsföreskrifter. De förtydligar vilka in-
skränkningar som gäller i rätten att använda mark- och vattenområde, och 
begränsar också förändringar i befintlig bebyggelse och tillkommande. 

 

!(OP113

© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2019

Kulturreservatsgräns
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Kommunalt markägande

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Herrgårdsängen och Malmen ligger inom Mälarenergis verksamhetsområde 
för vatten och avlopp. Det innebär att det kommunala bolaget har en skyl-
dighet att förse fastigheter med VA. Vid nyexploateringar är det Mälarenergi 
som ska lösa vatten- och avloppsfrågan. 

El
Gäddeholm ligger inom Vattenfall Eldistribution ABs verksamhetsområde. 
Även vid framtida samhällsplanering (översiktsplaner, detaljplaner, bygglov 
och så vidare) önskar Vattenfall Eldistribution AB att vara en remissinstans.

Översiktsplanen beskriver att 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 Gäddeholm. Det är även möjligt att ansluta befintliga fastig-
heter som inte har fiber idag och ny bebyggelse. 

Fjärrvärme
Det finns inte någon fjärrvärme i Gäddeholm. Det finns inga planer  för fjärr-
värme idag. Diskussioner har funnits om att bygga ett närvärmenät i Gädde-
holm som inte är kopplat till Västerås stads fjärrvärmenät.

Kommunens markägor (markerade i rött)

© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2019
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Riksintressen och allmänna intressen
Mälaren är av riksintresse för yrkesfisket. En fortsatt god vattenkvalitet är 
viktigt för fisket. ”Mälaren med öar och strandområden” är i miljöbalken 
utpekat som ett område där turism och rörligt friluftsliv ska prioriteras sär-
skilt. I kartan på nästa sida är ”Mälaren med öar och strandområden” det 
område som sträcker sig från den lila linjen och ner till Mälaren. Norr om 
Gäddeholm finns även rikintressen för luftfart och för totalförsvaret. 

Strandskyddet till Mälaren är 300 meter. Strandskyddet i delar av Herr-
gårdsängen är upphävt. En av dammarna har ett strandskydd på 50 meter. 
Det finns också mindre vattendrag/diken runt orten, strandskyddet till dem 
är 25 meter. 

Under 2002-2004 genomförde Jordbruksverket en inventering av ängar 
och betesmarker med höga natur- och kulturvärden i Sverige. Ett större 
område i Gäddeholm och vid Mälaren, besöktes under arbetet. 2017-2018 
besöktes fler områden, då hittades även värden i betesmarkerna nedanför 
herrgården samt i en ekhage en bit norr om herrgården. Inventeringen kan 
användas för att göra utvärderingar och uppföljningar av miljöersättningar 
och andra åtgärder för natur- och kulturmiljö. Den kan också användas som 
underlag i samhällsplaneringen.  (https://jordbruksverket.se/e-tjanster-
databaser-och-appar/e-tjanster-och-databaser-stod/tuva)  
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Riksintressen och allmänna intressen

© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2019
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Jordartskarta

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 bergväg-
gar, grus- och sandbranter och skred förekommer i ler- och siltjordar. 
I Gäddeholm finns inga större områden med risker för ras- och skred.

Organisk jordart

Lera

Silt

Sand

Grus

Isälvssediment, sand-block

Morän

Berg

Vatten © Stadsbyggnadsförvaltningen, 2019
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Gällande planer
2006 antogs den fördjupade översiktsplanen för Gäddeholm (FÖP60). 
Planen skulle utreda möjligheten att göra Gäddeholm till en helt ny servi-
ceort (stadsdel). I samband med att den fördjupade översiktsplanen antogs 
började etapp 1 planeras. Detaljplanen för Herrgårdsängen (dp 1623) vann 
laga kraft 2008 och består av cirka 150 bostäder, främst villor men även 
några radhus. Herrgårdsängen blev även ett pilotområde för lågenergihus-
byggande. 2010 blev planen för området vid småbåtshamnen och badet 
klar (dp 1625) samma år blev även planen för första delen av Gäddeholm-
svägen färdig (dp 1626). Planen för nästa del av Gäddeholmsvägen var klar 
2014 (dp 1749). 

Nästa etapp blev den som kallas Malmen (dp 1747) där detaljplanen för 
villor, radhus och flerbostadshus vann laga kraft 2015. Byggstart för etapp 2 
var 2017. Den här delen av Gäddeholm är fortfarande inte färdigbyggd.   

Pågående planer
I början av 2018 gav byggnadsnämnden stadsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram en detaljplan för etapp 3 (dp 1895). Nu pågår en plan-
process där tjänstemän och politiker i dialog med invånare, näringsliv och 
civilsamhälle tar fram detaljplanerna för byggnationen i etapp 3. 

Staden har ambitionen att i etapp 3 bygga skola och idrottsplats samt ett 
litet centrum för att skapa möjligheter till att bygga affärslokaler med till 
exempel en livsmedels- och servicebutiker och annan kommunal service. 
Byggnationen i planen kommer att vara varierad med villor, rad- och parhus 
samt små flerfamiljshus i centrum. Det kommer vara fokus på att skapa en 
trivsam och varierad miljö med småstadskänsla där det är enkelt och tryggt 
att ta sig fram både för gående och cyklister.

Detaljplanen är under arbete, vilket innebär att den ännu inte är beslutad. 
Planen var ute på samråd under slutet av 2020.

Sedan 2018 pågår ett planarbete med en detaljplan för ny väg från Gädde-
holm till södra Kärrbolandet (dp 1911). Det finns ett planprogram (PP 32) 
för vägen. Planprogrammet godkändes av kommunfullmäktige 2015. 

I juni 2020 fick även stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att göra detalj-
plan för bostadsetapp Syd (dp 1933). Syftet med planen är att utreda om 
det är möjligt att bygga småhus i området. Byggandet av ny väg till södra 
Kärrbolandet är en förutsättning för genomförandet av detaljplan 1933.

MalmenHerrgårdsängen
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PÅGÅENDE DP 1933

PÅGÅENDE DP 1911

OB 1064 PP 32

OB 1064

DP 1747 K

DP 1749 K

DP 1626 K

DP 1259 K

DP 1625 J

DP 1623 K

OB 1392

Befintliga planer och pågående planer i Gäddeholm

© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2019
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Ett landskap som gått från hav till att bli land
Gäddeholm ligger i Västmanlands sjönära landskap. Landskapet kring 
Gäddeholm har 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 
artrik med en stor blandning av olika biotoper som till exempel lövskogar, 
bryn, ädellövskogar, betesmarker, åkerholmar, gamla lövträd, strandängar 
och alléer.

Gränserna mellan öppen mark och skogsklädda höjder, mellan öppet vat-
ten och strand är tydliga i det sjönära landskapet. Höjderna var länge öar 
i skärgården och på grund av det så är det oftas där som det har hittats 
fornlämningar. Höjderna består ofta av morän och berg (se jordartskarta på 
sida 18) och är ofta täkta av skog. Mellan höjderna, på den flackare lerjor-
den, finns jordbruksmark.

De många herrgårdarna, kungsgårdarna och slotten är en viktig del av land-
skapets karaktär. Själva landskapet saknar tydliga riktningar men alléer och 
parkanläggningar som skapats kan skiljas ut från övriga landskapet. De som 
rör sig i landskapet kan få se långa utblickar mellan uppstickande holmar. 
Landskapet kring Gäddeholm är relativt storskaligt men det finns även 
delar av landskapet som består av mindre landskapsrum.

Mälaren, odlingslandskapet och de varierande skogsmiljöerna ger kvalite-
ter som gör att många vill bosätta sig i området. Trycket på att bygga nya 
bostäder och att omvandla fritidshus till permanentboende är därför högt. 

GRÖNSTRUKTUR OCH AKTIVITETER
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Populära områden för rekreation
Nedan är en kort beskrivning av de områden som används mest i och om-
kring Gäddeholm enligt ortsdialogen.

1. Skog vid Dybo borg
Skogen vid Dybo borg pekas ut av många gäddeholmsbor, både i webbkar-
tan och under dialogkvällen. Området används för mountainbike, löpning 
och promenader. Skogen och borgen pekas ut som en plats för att finna ro, 
uppleva natur och historia/kultur. Det är en plats för lek, korvgrillning och 
svampplockning med vidsträckt utsikt över landskapet runt om. 

  1. Skog vid Dybo borg
  2. Fågeltornen
  3. Herrgården och caféet
  4. Området vid förskolan
  5. Dammarna
  6. Området kring badplatsen
  7. Kil mellan bostadsområdena
  8. Området vid skolan och  
      Betesmarkens lekplats
  9. Kasberget
10. Skog söder om Gäddeholm

2

2

3
4

6
8

7

9
10

1

5
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FRÅN 
ORTSDIALOGEN:

Utöver de platser som 
används idag och som be-

skrivs i detta kapitel så öns-
kas fotbollsplan, isplan och 

en föreningslokal. (Efter 
dialogen har det påbörjats 
ett arbete med att anlägga 
fotbollsplan i anslutning till 
badet.)  Det finns en rädsla 
för att framtida byggande 
kommer förstöra de natur-
områden som finns idag.

ÖNSKEMÅL FRÅN 
ORTSDIALOGEN: 

Ordentlig grillplats 
vid utkiksplatsen vid 

Dyboborgen.
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Området kring Dybo borg pekas ut i Länsstyrelsens Naturvårdsplan för 
Västmanlands län (2015). Värdena som är viktiga att bevara på platsen är 
flera. Det finns ängsmarker med intressant flora som har biologiska värden. 
För friluftslivet är det värdefullt som utflyktsmål och utkikspunkt. Det finns 
en geologiskt intressant spricksida med ras- och blockanhopningar. Dybo 
borg och skogen runt om borgen ligger på en höjd som är framträdande i 
slättlandskapet. 

2. Fågeltornen
Det finns två fågeltorn som pekats ut under dialogen som platser för att 
finna ro och uppleva naturen. Det är också utkiksplatser. 

3. Herrgården och caféet
Området kring herrgården, engelska parken och caféet pekades ut som 
plats för alla kategorier av aktiviteter, förutom idrott och utsikt, under dia-
logkvällen. Lek, spontana spel, upplevelse av ro, natur och historia/kultur. 
Det är även en plats för firande. I engelska parken annordnas varje vår ett 
lopp för barn.

4. Området vid förskolan
Runt förskolan finns två skogspartier som pekas ut som platser för lek. 

ÖNSKEMÅL FRÅN ORTSDIALOGEN: 
Flera lyfter frågan om att se till att området skyddas från 

trafik, att allén upp mot herrgården inte ska trafikeras. De vill 
att det blir tydligare att fordonstrafik är förbjuden och var man 
parkerar när man ska till caféet. Det har också kommit önske-
mål om att engelska parken bakom herrgården fräschas upp.

FRÅN ORTSDIALOGEN: 
Synpunkt från webbkartan: Nära dagis och villorna på Darr-

gräsvägen har någon dumpat skräp, både nytt och gammalt. 
Stora trasiga plåtsaker, glasflaskor, ölburkar, plastsäckar med 

mera. 
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5. Dammarna
Dammarna är gamla tegeltäckter och stigarna runt dammarna är plats för 
lek och naturupplevelse.

6. Området kring badplatsen
Där ett av tegelbruken fanns är det idag en anlagd sandstrand och en 
småbåtshamn. Vid stranden finns beachvolleyplan, utegym och ett 7-man-
naplan för fotboll håller på att anläggas. Här finns också lekplats. Platsen 
är populär hos de som bor i Gäddeholm men också för besökare. Platsen 
används för idrott, spontana spel, lek och firande. Här och på stigarna ner 
mot stranden kan man även uppleva naturen. Mälaren används för natur-
upplevelse och utsikt. 

FRÅN ORTSDIALOGEN: 
Stigarna runt dammarna är omtyckta. Det som önskas är att 
sly röjs så att dammarna syns bättre samt att det anläggs en 

utsiktsplats/fikaplats.

ÖNSKEMÅL FRÅN ORTSDIALOGEN: 
Det har kommit in mycket synpunkter om området genom 

webbkartan. Många önskar fler båtplatser, cykelparkering vid 
hamnen och en grillplats för sommarfiske eller skridskopaus 
norr om hamnen. Det önskas att det går en färja till Gädde-

holm. Flera synpunkter finns om underhållet på badet som de 
tycker bör förbättras. Besökare lämnar skräp när sopkorgarna 

är fulla istället för att ta med dem till den stora tunnan vid 
cykelparkeringen. Skulle kunna förbättras genom att sätta upp 
skyltar med hänvisningar till var skräpet ska slängas.  Det finns 
önskemål om vedupplag vid grillplatsen på stranden. Flera tyck-
er mycket om stigarna genom skogen och hagen från bostäder-
na ner mot stranden. De vill att skogen behålls men gallras och 
att träd i dåligt skick tas bort. En synpunkt är att man är orolig 
att hagen kommer att växa igen. Det finns behov av ytterligare 

en gångväg intill bilvägen ner till stranden. 
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7. Kil mellan bostadsområdena
Gröna kilen med gång- och cykelväg upp mot skolan och lekplatsen är plats 
för naturupplevelse, att finna ro och för lek. I bostadsområdet finns en 
mindre lekplats.  

8. Området vid skolan och Betesmarkens lekplats
Vid tidpunkten för dialogen var skolan ännu inte färdigställd. Skolan invig-
des senare under 2019. Betesmarkens lekplats invigdes i september 2018. 
Platsen används för lek och spontana spel. Här finns även ett bouleplan. De 
små skogspartierna i anslutning till skolan är omtyckta.

 
ÖNSKEMÅL FRÅN ORTSDIALOGEN: 

Önskemål som kommit in under dialogen är ”vanliga” gungor 
i lekparken och bättre belysning samt aktivitetsytor, fotbolls-
plan, tennisplan och idrottshall. Det finns en synpunkt om att 

det saknas något för de äldre barnen. 
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Spontana spel

Lek

Kontemplation/ro

Idrott

Firande 

Kultur och historia

Naturupplevelse

^ Favoritplats

Platser för olika aktiviteter och upplevelser som pekats ut under dialogmötet.
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ÖNSKEMÅL FRÅN ORTSDIALOGEN: 
I webbkartan har det kommit önskemål om att inga bostäder 

byggs i skogen.

9. Kasberget
Skog sydväst om Malmen som används för naturupplevelse och utsikt.

10. Skog söder om Gäddeholm
Ett större skogsområde söder om Malmen som har stigar och mountainbi-
keleder ner mot Harkie. Skogen pekades ut som plats för naturupplevelse. 
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Rörelsestråk
Under dialogen fick deltagarna markera ut vilka stråk de använder för 
olika aktiviteter. I webbkartan finns även mountainbikestråk utpekade. Alla 
skogsområden runt om Gäddeholm används för löpning, cykel och prome-
nader. Utöver det finns några ridstigar. Skogen öster om tätorten används 
även för skidåkning. Utmed Mälaren mot Västerås finns gång- och cykelväg. 
På vintern används Mälaren för skridskoåkning.  

FRÅN ORTSDIALOGEN: 
Det önskas ett elljusspår i Gäddeholm och en karta över gångstigar 
i området. Många önskar att det byggs en bro över till Björnön. Det 

har kommit in synpunkter på att stigar skadas av hästar. Stråket som 
går längs Mälaren mellan Gäddeholm och Västerås, söder om Hässlö 
flygplats, har börjat växa igen, det önskas ett kontinuerligt underhåll.
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Stråk som pekats ut under dialogmötet.
© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2019

Strak
 
Cykel
Löpning
Promenad
Ridning
Skidor
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CIVILSAMHÄLLE OCH SERVICE
Service
Kommersiell service
Den kommersiella servicen är begränsad. I anslutning till Gäddeholms 
herrgård finns sedan tidigare caféet. Det har nu kompletterats med en han-
delsträdgård. Bondgården med kor är mycket uppskattad. Bageriet i Kärrbo 
levererar bröd och Stora Ekeby levererar kött. 

Offentlig service
På Herrgårdsängen finns en förskola sedan sommaren 2015. Hösten 2019 
invigdes Gäddeholmsskolan med årskurs 1–3 och Malmens förskola med 
4 förskolegrupper. I Irsta, 8 kilometer från Gäddeholm, finns närmaste 
högstadieskola.

Den populära bokbussen besöker Gäddeholm varannan vecka. 

Närmaste… 
Vårdcentral  12 km
Serviceboende 12 km
 
Matbutik 11 km
Apotek  11 km
Postombud 8 km
Bensinstation  8 km 
Bankomat 9 km
Bibliotek  11 km

FRÅN ORTSDIALOGEN: 
Caféet är mycket populärt. Ju mer orten växer, desto större kom-
mer också behovet av kommersiell service vara, exempelvis mat-
varubutik och frisör. Idag erbjuder några hårklippning, yoga och 

massage i privata hus. Ett lokalt centrum skulle behövas. 

Andra förslag på breddat utbud lyftes på dialogen, till exempel ka-
notuthyrning vid badet och bättre utegym. Möjligheter att arbeta 

på orten lyftes också, att kunna växa med sin verksamhet. 

Malmens förskola och Gäddeholmsskolan
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FRÅN ORTSDIALOGEN: 
Flera lyfte behovet av fler fotbollsplaner och klubbhus för Irsta IFs 
verksamheter. Då skulle det, enligt dialogen, finnas bättre möjlig-

heter att bygga en aktiv förening i Gäddeholm. Även behovet av en 
föreningslokal togs upp på dialogen. 

Delaktighet och engagemang
Mötesplatserna inomhus är begränsade i Gäddeholm. Det är caféet med 
Torkvinden som gäller. Däremot finns det många mötesplatser utomhus. 
Det är lekplatserna, förskolorna, löpstigarna, badet, vid grillplatser, Engel-
ska parken, isplanen nedanför snigellekparken. Och över tomtgränserna. 

Föreningslivet är inte fullt utvecklat. Många barn spelar fotboll i Irsta IF. 
Laget är ett nav som skapar gemensamma aktiviteter på orten. 2019 bilda-
des Gäddeholms FF (efter ortsdialogen genomfördes). Föreningen har idag 
ingen ungdomsverksamhet eftersom det saknas fotbollsplan i Gäddeholm. 
Klubben har ett lag i herrfotboll som tränar på Brandthovda.

Geddeholms gård            Handelsträdgården 
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Näringsliv
Detta kapitel tar kort upp förvärvsarbete och näringsgrenar i Gäddeholm. 

Förvärvsarbetande i Gäddeholm
I relation till befolkningen är det få som har sin arbetsplats på orten. Enligt 
uppgifter framtagna 2018, var 31 gäddeholmsbor verksamma på orten. 
Flertalet, cirka 20 personer arbetade med utbildning.  Situationen är inte 
förvånande. Gäddeholm är en ung ort och fram till 2018 hade enbart bo-
städer och en förskola byggts. 

NÄRINGSLIV OCH BOENDE

Arbetsplats i området

Arbetsplats i övriga kommunen

Arbetsplats i annan kommun

Män Kvinnor

Förvärvsarbetande med bostad i området. 
Personer 16 år och äldre, 2016-12-31 

              Antal

Män  135

Kvinnor  129

Totalt  264

Gäddeholms förskola, en av arbetsplatserna i Gäddeholm.
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Boende
Webbenkäten
74 personer har svarat på en webbenkät som bland annat handlade om 
boende. Här presenteras kortfattat några resultat. Webbenkäten 
besvarades för cirka 1,5 år sedan och speglar situationen vid det tillfället. 

Av de som svarade har drygt 54 % bott i Gäddeholm i mindre än tre år. 
87 % tror att de kommer att bo kvar i Gäddeholm under de kommande 
5-10 åren. 

Diagrammet nedan visar resultatet från enkätfrågan: hur viktigt är följande 
när du väljer ditt boende? Svaren presenteras i skala 1-4. Ju högre resulta-
tet är, desto viktigare anser de som besvarat enkäten att just den aspekten 
är i valet av boende. Närhet till natur, grönområden och parker värderades 
högst bland de som svarat. Därefter kommer att det är barnvänligt och nära 
till kollektivtrafik. Ett sätt att tolka diagrammet är att samtliga aspekter är 
viktiga eller mycket viktiga.

Flerfamiljshus i Malmen
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Byggnadstyper i Gäddeholm
© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2019

Buller ekvivalent
BYGGNADSKLASS

Flerbostadshus

Lantbruk

Offentlig byggnad

Småhus

Transformator

FRÅN ORTSDIALOGEN: 
Flera lyfte på dialogen en önskan och behovet av ett bostadsutbud för olika åldrar och hushåll. Det är också 
viktigt att det finns lägenheter, både hyresrätter och bostadsrätter. På frågan vad ett attraktivt boende är 

tyckte flera att en stor tomt och möjligheten att bygga varierat inom bygglovets gränser är attraktivt. 
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Malmen i bakgrunden och Herrgårdsängen i förgrunden. Foto: Mikael Dimgård
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KOMMUNIKATIONER
Gång- och cykeltrafik
Gäddeholm har två gång- och cykelvägar in till Västerås. Den ena ligger 
söder om Hässlö flygplats och via den är det cirka 12 kilometer till Västerås 
resecentrum. Den andra ligger längs Gäddeholmsvägen och Stockholmsvä-
gen och via den är det cirka 13 kilometer till Västerås resecentrum. Sträck-
an längs Gäddeholmsvägen har belysning. 

Målpunkter inom Gäddeholm

Bad, lekplats, 
beachvollyboll 
och fotboll

Småbåtshamn

Förskola
Café

Skola och förskola

Lekplats

© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2019

FRÅN ORTSDIALOGEN:
I ortsdialogen kom det önskemål om belysning hela vägen in till Västerås även längs Stockholmsvä-
gen. 

Många boende i Gäddeholm tycker att det finns bra gång- och cykelmöjligheter. Några tycker dock 
att det saknas trygga gångvägar mellan områdena samt att passagen vid skolan är otrygg. Andra 
skulle uppskatta att man vinterväghåller grusvägen mellan Gäddeholm och Björnöbron. 

Cykelbanan längs väg 541 slutar vid Älbyvägen. Önskemål finns att den ska fortsätta till Irsta. Det 
gavs förslag på en gång- och cykelbro mellan Gäddeholm och Björnön samt önskemål om en TMF-
led mellan Gäddeholm och Frösåker. 

Det framkom synpunkter på att det var svårt och otryggt att ta sig till fots mellan Rösvägen och 
Herrgårdsängen. 
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Kollektivtrafik
Det finns ingen linjelagd kollektivtrafik till Gäddeholm, istället finns anropsstyrd trafik. 

FRÅN ORTSDIALOGEN: 
En av de största frågorna under dialogen har varit önskemålet om linjelagd kollektivtrafik med relevant 
turtäthet och rimlig restid. ”Om en busslinje normalt ska ha ett visst underlag i antal boende för att vara 
berättigad kan ett exploateringsområde som Gäddeholm kräva ett annat tankesätt.” Idag är de flesta bo-
ende beroende av två bilar för att ta sig till jobb, skola, fritidsaktiviteter, service och så vidare.

Det fanns önskemål om cykelställ vid busshållplatserna vid korsningen Gäddeholmsvägen/ Stockholmsvä-
gen för de som vill cykla till busslinje 22. När bussen börjar gå önskas en pendlarparkering i anslutning till 
vändhållplatsen så att de som bor runt om Gäddeholm kan parkera sin bil och sedan ta bussen vidare. 

Det gavs förslag på en färjeförbindelse mellan Gäddeholm och Västerås. Gärna en som går även vintertid. 
Sommartid skulle en färja kunna avlasta vägnätet och parkeringen vid badet.  

Skolskjutsen behöver tydligare och säkrare busshållplatser. 
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Biltrafik
Inom Gäddeholm är de större vägarna kommunala och de mindre vägarna 
är enskilda som i vissa fall ägs via samfälligheter. De allra flesta som bor i 
Gäddeholm tar bilen till arbete, skola, fritidsintressen och service eftersom 
det inte finns någon linjelagd kollektivtrafik. 

FRÅN ORTSDIALOGEN: 
Det kom synpunkter om dåligt underhåll av grusvägar samt önskemål om bättre vinterväghållning på 
några sträckor. En sträcka som nämndes av många var den mellan Herrgårdsängen och Malmen, här finns 
önskemål om asfaltering och belysning samt bättre möjligheter för gående och cyklister att ta sig. Det kom 
några synpunkter om höga hastigheter. 

Ett specifikt problem som lyftes var att det var dålig skyltning till badet, herrgården och caféet. 

Väghållare
0 500 1 000250 Meter

© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2019

Hållplats
Hållplats

Väghållare
Enskild

Kommunal

Statlig
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Gång- och cykelväg mellan Gäddeholm och Västerås
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Efter ortsdialogens i Gäddeholm kunde den som ville peka ut platser i en webbkarta som antingen
behöver förbättras, är favoritplatser eller bär på minnen av något som hänt förr i tiden. Cirka 220 synpunkter har 
lämnats under denna tid. Av alla dessa synpunkter presenteras några nedan. Ibland är texterna förkortade.

De som i webbkartan pekat ut favoritplatser skriver om stigar och mountainbikeleder, platser i skog och natur 
överväger bland utpekade favoritplatser. Även platser som påminner om Gäddeholms historia, som herrgården 
och allén, dammarna och Dybo borg. Platser kopplade till lantbruket som kohagar och fårhagar är uppskattade 
platser samt badet och caféet.

”Väldigt fin badplats. 
Hoppas bara underhållet av 

den inte dalar.” 

” Underbart med fina 
skogsstigar precis intill 

husknuten. ” 
”Fin skog att leka i.” 

”Mtb led, ganska svår skog, 
lite träskaktigt.”

”Underbar gammal 
slingrande väg med fin skog, 
önskar avstånd till den nya 

bebyggelsen.”
”Härliga stora gamla träd 
och en vacker väg ned till 

ängarna.”

Favoritplatser

Gruppering
! Bebyggelse
! Grönt/park/skog/rekreation
! MTB
! Service
! Trafik
! Övrigt
!( Övrigt



41Planeringsunderlag Gäddeholm

Minnen
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”Mysig skog där man kan 
komma högt upp och 

utforska med barnen.” ”Första skogspromenaden. 
Fikade matsäck i ett jakttorn 
och spanade efter vildsvin.” 

med min dotter.”

”Otroligt fin allé, första 
intrycket av gäddeholm. 

Magiskt grönt på sommaren 
och magiskt vit på vintern.”

”Korvgrillning på borgen”

”Väldigt fina stora hällar”
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Platser som kan förbättras
De synpunkter som kommit in handlar om olika trafikfrågor. En stor fråga är underhåll av grusvägar främst vägen 
mellan Herrgårdsängen och Malmen. Många handlar om drift och underhåll av badet och röjning av sly och skog 
på olika platser i Gäddeholm. Fler båtplatser, aktivitetsytor samt platser som är lämpliga för bebyggelse är andra 
platser som gäddeholmsbor pekar ut som platser/saker som kan förbättras.  

Gruppering
! Bebyggelse
! Båtplatser
! Grönt/park/skog/rekreation
! Service
! Trafik
! Övrigt
! Övrigt

”Stora ytor med mindre 
vacker skog, där det går att 

bygga bostäder.”

”Cykelvägen kan förlängas 
hela vägen upp till Irsta.”

”Fortsätt att bygga ut 
Gäddeholm längs med nya 

vägen”

”Saknar kollektivtrafik vilket 
gör alla som bor här bero-
ende av minst en bil. Svårt 
för ungdomar att umgås 
med kompisar och ta sig 

hem från skolan. ”

Saknar ”vanliga” gungor i 
lekparken!”Behov av utökat antal båt-

platser samt gästhamn. ”

”Synd att gamla tegelbru-
kets område växer igen och 
saknar information, borde 
tas om hand och visas upp 

för besökare. ”

”Ser fram emot när färjan 
går hit så man sommarhalv-
året kan åka den till jobbet 
och mycket av badgästerna 
kommer med färja istället 

för bil. ”
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Brygga vid Mälaren. Foto: Trafik- och fastighetsförvaltningen
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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 Gäddeholm har Västerås stad fått en första överblick 
hur just dessa frågor fungerar på orten. Många ortsbor har engagerat sig 
genom att medverka på ett dialogmöte, 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 bostadsbud  
Gäddeholm är som ort ung, sin intressanta historia till trots. I nuläget 
finns nästan bara småhus och merparten av befolkningen består idag av 
naturliga skäl av barnfamiljer. I takt med att orten växer, är det viktigt att 
bostadsutbudet breddas, så att det är möjligt för fler typer av hushåll att bo 
i Gäddeholm. Det handlar om att kunna erbjuda fler boenden i flerbostads-
hus, kunna välja mellan hyresrätt och bostadsrätt och på sikt även senior-
bostäder som trygghetsbostäder och kanske även så kallat särskilt boende. 
I planeringen av fortsatta etapper av Gäddeholm är det viktigt att beakta 
behovet av ett varierat utbud av bostäder och upplåtelseformer.  

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
Utbudet av kommersiell service är begränsat i Gäddeholm, även den of-
fentliga servicen. I den pågående planeringen av ortens utbyggnad är det 
därför angeläget att det skapas förutsättningar för att kunna etablera inte 
minst kommersiell service, som mataffär, mindre butiker och verksamheter. 

Närströvområden och mötesplatser
Enligt enkäten är närhet till natur, grönområden och parker den viktigaste 
aspekten när det handlar om att välja boende. Det är olika natur-  och 
grönområden, Betesmarken och badet som Iyftes som mötesplatser utom-
hus i Gäddeholm. Det finns många omtyckta skogsområden och strandom-
råden med stigar och mountainbikeleder. Skogen kring Dybo borg är särskilt 
uppskattad.
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Det finns möjligheter att både utöva olika aktiviteter och träffa vänner 
utomhus. Gäddeholm är en ort som fortfarande är i ett planerings- och 
uppbyggnadsstadium, i kommande etapper kommer det planeras för fler 
aktivitetsytor. Aktivitetsytor så som elljusspår, fotbollsplan, tennisplan och 
idrottshall är önskemål som kommit upp i dialogen.  

Möjligheten att träffas inomhus i Gäddeholm är begränsad, den mötesplats 
som finns idag är caféet.
 

Trygga och säkra gång- och cykelvägar
Det finns flera gång- och cykelvägar mellan Gäddeholm och Västerås. Gång- 
och cykelvägen efter Gäddeholmsvägen är belyst, dock saknas belysning 
sista biten efter Stockholmsvägen. Från ortsdialogen framgår att passagen 
vid skolan upplevs som otrygg samt att gångvägar mellan de olika områ-
dena i Gäddeholm kan bli tryggare. 

Bra tillgång till kollektivtrafik
En väldigt stor fråga under dialogen var tillgången till kollektivtrafik. Det 
finns ingen linjelagd kollektivtrafik till Gäddeholm, istället finns anrops-
styrd trafik. De som bor i Gäddeholm är besvikna över att det inte finns 
en bra möjlighet till att resa kollektivt, idag är bilen det överlägset bästa 
alternativet. Det gör att många familjer är beroende av två bilar för att klara 
vardagslivet. Det hållplatser som finns för skolskjutsen behöver bli tydligare 
och säkrare. 

Förutom buss som kollektivt färdmedel önskar de som deltog i dialogen att 
det går en färja mellan Gäddeholm och Västerås. Gärna en som går även 
vintertid. Den skulle kunna användas för pendling men även som ett 
alternativ istället för bilen för andra västeråsare som vill besöka badet.
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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. 
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