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Förord 
Den 28 november 2018 träffades irstabor, politiker och tjänste-
personer i Irstaskolans matsal och pratade om hur det är att bo 
och leva på orten. Matsalen fylldes och diskussionerna kring bor-
den var livliga. Cirka 70 personer deltog. Dialogen lockade främst 
vuxna ortsbor, vilket ledde till att Västerås stad bjöd in till ytter-
ligare en dialog, som enbart vände sig till ungdomar i Irsta. Den 
dialogen genomfördes på Irstaskolans fritidsgård den 28 mars 
2019. 25 ungdomar deltog under hela kvällen, främst från årskurs 
sju, nio och gymnasiet. 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. Planeringsunderla-
get innehåller både irstabors syn på dessa frågor, tjänsteperso-
ners kunskap samt övergripande slutsatser på det vi ser. 

Förutom ortsdialogerna i november 2018 och mars 2019, har ett 
antal irstabor besvarat en enkät och på en webbkarta beskrivit 
platser som är viktiga, behöver utvecklas eller bär på olika min-
nen. 

Carl Arnö
stadsbyggnadsdirektör
Västerås stad
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PLANERINGSUNDERLAG IRSTA

Vad är ett planeringsunderlag och vad ska vi 
ha det till?
Planeringsunderlaget beskriver Irsta tätort med fokus på ortens historia, 
service, boende, näringsliv, kommunikationer, gemenskap och mötesplat-
ser samt aktiviteter utomhus. Innehållet baseras på irstabornas 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 irstabor 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 
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 irstabor i Irstaskolan 
den 28 november 2018, en dialog med ungdomar på fritidsgården den 28 
mars 2019, en digital enkät och webbkarta samt information från olika källor, 
se sidan 50. Resultatet från webbenkät och webbkarta har fångats 
upp i det här planeringsunderlaget.

Dokumentationen av dialogen i november 2018 och ungdomsdialogen i mars 
2019 finns tillgänglig på Västerås stads hemsida, www.vasteras.se/irsta.

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
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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 28 november 2018,
ungdomsdialog 28 mars 
2019,
webbkarta och
webbenkät
fram till 31 januari 2019

Planeringsunderlag 
Irsta
Remiss 17 september- 
15 november 2020 

Chans att tycka till!

1:a kvartalet 2021



7Planeringsunderlag Irsta



8 Planeringsunderlag Irsta

Så här beskrev deltagarna på ortsdialogen Irsta utifrån en känsla. 

IRSTA 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 den öppna ortsdialo-
gen och riktade ungdomsdialogen ställdes två inledande frågor: ”Hur trivs 
du i Irsta” och ”Beskriv Irsta med en känsla”. I kommande avsnitt kan du 
läsa en sammanfattning av dialogerna som handlade om hur det är att leva 
och bo i Irsta.

Hur trivs du i Irsta? Ungdomar till vänster och öppna ortsdialogen till höger.

Så här beskrev ungdomarna Irsta med tre ord. 
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Irstas plus och minus
Under dialogerna fick deltagarna berätta om fördelar (plus) och nackdelar 
(minus) med Irsta. Alla plus och minus rangordnades genom att deltagarna 
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 
irstaborna. Det ger en god bild av de frågor som också går att läsa mer om i 
de kommande avsnitten. 

Lugnt, trivsamt och lagom stort
Irsta har sin egen historia och identitet. Trots närheten till Västerås tätort, 
upplever flera en stor gemenskap på orten. Många äldre irstabor har byggt 
sitt hus i samband med att ABB, då ASEA, expanderade. Det skapar en 
särskild känsla.  Alla hälsar på alla och det är lagom stort här. Det bety-
der att Irsta har en viss grad av service, varav skolan upplevs som mycket 
viktigt. Även distriktssköterskan lyfter många fram som ett stort plus i Irsta. 
Macken och pizzerian är viktiga och fungerar som mötesplats för många 
ungdomar. Även fritidsgården och den nybyggda skolan är förstås upp-
skattad. Kyrkan och församlingshemmet är andra viktiga mötesplatser för 
irstaborna. Närheten lyfter också flera fram. Till parker och natur, men även 
till handelsplatsen Hälla, bad och E18. Irsta ligger ”på rätt sida om stan, 
närmast Stockholm”. 

Flertalet invånare bor i hus – och vill bo kvar i Irsta livet ut. Därför är bristen 
på bostäder för äldre och lägenheter ett orosmoment. Bussen passerar 
södra delen av Irsta, men för dem som bor på ortens norra del, är tillgäng-
ligheten sämre. Flera ungdomar lyfter behovet av fler aktivitetsytor. Trafik-
miljön vid skolan med många lämnande och hämtande föräldrar i bil, anser 
flera är problematisk. 

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 Irsta
Irsta är en tätort öster om Västerås i Västmanlands län. Kortaste vägen till 
centrala Västerås är cirka 9 km, till Gäddeholm är kortaste vägen cirka 8 km 
och till Tortuna och Tillberga cirka 12 km. Orten ligger i Irsta socken, där 
även serviceorten Gäddeholm ingår (se bild på nästa sida). 

FAKTA OM IRSTA

Karta över Irsta

©
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Irstas placering i Västerås 
kommun

Tidsavstånd från Irsta till 
Västerås centralstation

Cykel: cirka 30 min

Elcykel: cirka 25 min

Buss: cirka 17 min

Bil: cirka 11 min
Flygfoto över Irsta från nordöst
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Statistik
År 2019 bodde 2 814 personer i Irsta tätort.

Under den senaste 10-årsperioden, räknat från år 2007 fram till 2017, har 
antalet invånare i Irsta varit stabilt. Enligt stadens prognos kommer befolk-
ningen att öka med 3,4 % till 2025. De åldersgrupper som är störst på orten 
är åldrarna 25-64 år följt av 0-18 år.

Andelen småhus i Irsta var år 2019 strax under 89 %. Andelen flerbostads-
hus var 11 % (8 % bostadsrätter och 3 % hyresrätter). 

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

Arbetstillfällen 2017
Av de som har sin arbetsplats i Irsta arbetar flest personer inom utbildning, 
tillverkning och utvinning samt vård- och omsorg. I Irsta tjänar kvinnorna i 
snitt cirka 4 000 kronor mindre än männen per månad (2017 års statistik).

10 065 km/
              person och år           

2814 personer

11 % 89 %

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

© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2019

2 kilometer

Gäddeholm

Orresta

Tortuna
Tillberga

Kärsta

Västerås Hälla

6 kilometer

10 kilometer

Finnslätten

Anundshög
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Nedslag i Irstas historia
Förhistorisk tid i Irsta
Irsta socken ligger i ett område som är rikt på fornlämningar. De äldsta läm-
ningarna är från bronsåldern, 1700 – 400 f Kr. Den stora mängden gravar 
från bronsåldern och den följande järnåldern antyder att Irstas jordbruks-
marker var brukade redan då. 

Större gods och gårdar
Irsta är en del av en zon längs Mälaren som karaktäriseras av storgodsdrift 
med stora sammanhängande åkersystem och vackra parker med ädla löv-
träd kring bebyggelsen. Redan under medeltiden växte ett antal frälsegods 
fram, gods ägda av adeln, till exempel Kusta gård i Irsta. Fram till 1900-talet 
dominerades Irsta socken av dessa större gods och gårdar. Mellan dessa 
växte en stor mängd torp upp under 1600- och 1800-talet där de som 
arbetade på gårdarna levde.  

Irsta kyrka, vars torn och västra delar är från 1200-talet, är en stenkyrka 
som ligger i östra Irsta. Runt kyrkan låg en kyrkby och det kan sägas vara 
första steget i utvecklingen av Irsta som tätort. Läs mer på sidan 15.

Miljö kring Irsta bygdegård
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Irsta växer på 1950-talet och blir centralort
Irsta växte sig större efter 1952 års kommunindelningsreform då Irsta 
tillsammans med Kärrbo, Ängsö, Kungsåra och Björksta slogs samman till 
en storkommun. I den nya kommunen fanns det ingen större tätortsbebyg-
gelse med service. Irsta utvecklades till att bli kommunens centralort och 
började växa sig större. Nordväst om kyrkbyn utvecklades den nya central-
orten med bostäder i form av både villor och flerfamiljshus.

Ett litet industriområde växte upp i den nordvästra delen av tätorten. Den 
kommersiella och sociala servicen i Irsta omfattade under en period bland 
annat bank, post, distriktssjuksköterska, livsmedelsaffär, grundskola och 
bibliotek.

Häradskarta över Irsta år 1907
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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-
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.

© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2019

Kulturmiljöhänsynsområden i anslutning till Irsta

1. Irsta – Springsta
2. Brunnby - Hagbyholm

1

2
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Inom Irsta socken pekas tre kulturmiljöhänsynsområden ut. Irsta-Springsta, 
omfattar ungefär en tredjedel av socknen, varav en mindre del ingår i 
Kärrbo socken. Brunnby-Hagbyholm, beläget i socknens nordvästra del, 
är betydligt mindre i sin omfattning. Det tredje området är Gäddeholm. 
Kulturmiljöerna där beskrivs i planeringsunderlaget för Gäddeholm. Be-
skrivningarna i följande text har fokus på kulturlandskapets utveckling, inte 
beskrivningar av bebyggelsen. Det område som ingår i Irsta-Springsta och 
ligger i Kärrbo socken, beskrivs inte här.

1.Irsta – Springsta
Irstaområdet är ett mycket innehållsrikt kulturlandskap med en mängd 
odlingsrösen, kuperade moränholmar samt ängs- och hagmarker som delar 
upp åkerjordarna. Spår från järn- och bronsåldern är koncentrerad till den 
öppna dalgången och slätten. Här finns flera gravfält av ansenlig storlek och 
fornlämningstätheten är ovanligt hög, vilket tillsammans med ortnamnen 
indikerar att här finns en lång kontinuitet av mänsklig verksamhet. Gårdar 
och byar binds samman av vägar anpassade till terrängen. Ofta sträcker de 
sig längs med skogens kanter och från moränholme till moränholme. En 
viktig vägsträckning har varit den mellan Västerås och Stockholm, vilken 
passerade kyrkbyn. Där fanns i slutet av 1700-talet och i början av 1800-ta-
let ett gästgiveri som hette Källgården. 

Irsta kyrka kan dateras till 1200-talet. Över tiden har den byggts ut och för-
ändrats. Exempelvis har tornet förändrats med åren. Spiran i sitt nuvarande 
utseende är från 1781. Kring kyrkan finns en äldre bymiljö med gårdsbe-
byggelse från 1700- och 1800-talen. Husen är rödfärgade med mestadels 
vita snickerier och röda tegeltak. Flera fattighus har funnits i socknen, varav 
ett i närheten av kyrkan. Trots 1860-talets laga skifte, utgör kyrkbyn ännu 
en samlad miljö. 

Exempel på större gårdar var Grävlinge i norr, Ullvi, Älby, Uggelsta, Gillber-
ga, Skysta och Skämsta. De har för det mesta en herrgårdsliknande karaktär, 
med mangårdsbyggnader som flankeras av en eller två flyglar kring en gård 
och trädkantad infartsväg. Huvuddelen av byggnadsbeståndet härstammar 
från 1700- och 1800-talen, med tonvikt på det senare. Arbetarbostäderna 
ligger ofta nära gårdarna. Torpen är ofta lokaliserade mer isolerat. 

Ett vant öga kan också se rester från markanvändning som idag har över-
getts. Till exempel finns rester av fossila åkrar i närheten av prästgården 
norr om Irsta tätort. Dessa har övergivits någon gång på 1800-talet eller 
början av 1900-talet. Rester av byar som flyttats finns också i området. Ett 
exempel är ödebyn Urby, som kan spåras på en ändmorän ut i en åker. Res-
ter av en väg, husgrunder och terrasser finns där. Den ena gården övergavs 
på 1600-talet, den andra senare. Det finaste reliktområdet finns dock på 
en långsträckt moränbacke 1,5–3 kilometer nordväst om Ångsjön. Här låg 
byarna tidigare tätt; Åby, Enby och Berga, kanske även flera boplatser. Hus-
grunder, fossila åkrar och vägar vittnar om detta. Det märkligaste elemen-
tet i trakten är en drygt 400 meter lång fägata som förr ledde ut till sanka 
ängar. Fägatan fungerade även som gärdesgräns mellan tvåsädesgärderna 
och en tid också som väg. Anläggandet ägde rum mellan 825 och 1190 e. 
Kr. Fägatan ingick i gården Konuglas marker. 
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2. Brunnby - Hagbyholm
Området präglas av ett landskap med ett småskaligt jordbruk söder om 
Stockholmsvägen och rationell stordrift på öppna ytor i nordväst. Skogshol-
mar, lövskogsklädda backar och betade hagmarker med inslag av enar samt 
ekar och andra ädla lövträd har stor betydelse för miljön. 

Fornlämningarna, främst lokaliserade till skogsklädda höjder, utgörs ofta av 
järnåldersgravfält. Trakten var dock bebodd redan under bronsåldern att 
döma av bland annat de skålgropar som finns i området. Från Stockholms-
vägen finns ett flertal stickvägar till gårdarna. De har bibehållit sin ålderdom-
liga prägel och följer landskapets topografi. Brunnby gård och Hagbyholms 
gård är båda före detta säterier som ligger i området. Till Brunnby gård leder 
alléer, både från söder och norr som en rygg i landskapet. 

Även i detta område finns rester av äldre markanvändning och flyttade går-
dar. I närheten av Hagbyholms gård, låg tidigare byn Hagebys fem gårdar. De 
avhystes på 1600-talet och idag finns endast få spår kvar i park och hagmark 
i närheten av Hagbyholm. Det är fråga om tre större fossila åkerområden 
med många moränholmar och rösen i. Åkern ingick i de centrala inägorna 
långt före 1600-talet och har omvandlats till hagmark på 1900-talet. Även 
andra fossila åkrar finns i området, till exempel i grannbyn Klinta. 
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Gård i Irsta kyrkby
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Kommunalt markägande

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Irsta ligger inom Mälarenergis verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
Det innebär att det kommunala bolaget har en skyldighet att förse fastighe-
ter 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. Irsta ligger delvis inom Mälarenergi Elnäts 
verksamhetsområden och delvis inom Vattenfall Eldistribution ABs verksam-
hetsområden.

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 Irsta. Det är även möjligt att ansluta befintliga fastigheter 
som inte har fiber idag och ny bebyggelse. 

Fjärrvärme
Det finns idag ett litet lokalt närvärmenät i Irsta som utgår ifrån Irstaskolan 
och som täcker den närmaste bebyggelsen. Det finns planer på att dra en 
fjärrvärmeledning från Västerås till Irsta i samband med att fjärrvärmeled-
ningar dras till det planerade industriområdet vid E18.

Kommunens markägor (markerade i rött). Delar av den kommunägda och detaljplanelagda 
marken är upplåten för gemensamhetsanläggningar och driftas av samfällighetsfören-
ingar.

© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2021

Utskrift

Mälarenergis verksamhetsområde 
för vatten och avlopp i Irsta
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Riksintressen och allmänna intressen

© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2019

Riksintressen och allmänna intressen
Öster och söder om Irsta finns ett stort område som är riksintresse för kul-
turmiljövård. Området är en fornlämningsmiljö som speglar bronsålderns 
och den tidiga järnålderns landskapsutnyttjande. Länsstyrelsen håller på att 
göra en riksintresseöversyn vilken skulle kunna påverka både den geogra-
fiska gränsen och det fysiska uttrycket för riksintresset Irsta.

Det finns 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. Några områden i 
närheten av Irsta besöktes under arbetet. Inventeringarna har startat igen 
och många av områdena kommer att besökas på nytt. 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.    

Ängs- och betesmarksinventering

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

Strandskydd
Riksintresse kulturmiljövård
Riksintresse naturvård

ÖNSKEMÅL FRÅN 
ORTSDIALOGEN:

Anlägg ett besökscenter vid 
området av riksintresse för 
kulturmiljövård. Kan också 
verka som en turistattrak-

tion.
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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 mänsk-
liga aktiviteter. Ras och skred kan ske under perioder när det regnat mycket 
samt vid snösmältning och tjällossning. Ras förekommer i bergväggar, grus- 
och sandbranter och skred förekommer i ler- och siltjordar. I Irsta finns inga 
större områden med risker för ras- och skred.

Organisk jordart

Lera

Silt

Sand

Isälvssediment, sand-block

Morän

Berg

Fyllning © Stadsbyggnadsförvaltningen, 2019



21Planeringsunderlag Irsta

Gällande planer
Hela Irsta tätort omfattas av ett planprogram från 2009. De äldsta planerna 
för Irsta ligger ner mot Irsta Stockholmsväg. Planerna är från 50- och 60-ta-
let. Några planer är ändrade under 00-talet. Planerna i norra delarna kom 
till på 70-talet. De två detaljplanerna norr om Asarnas väg är från 2004 och 
2016. Orten kompletterades med några planer för bostäder på 90-talet och 
00-talet. Detaljplanen för skolan är från 1996. 2010 tillkom en plan vid Irsta 
Stockholmsväg, där det nu är byggt flerbostadshus. 

2019 antogs en fördjupad översiktsplan (FÖP 70) för området mellan Irsta 
och E18. Syftet är att utreda de möjligheter som finns för att ha både 
skrymmande och mindre verksamheter inom logistik, lager och industri. 
Just nu pågår ett arbete med detaljplan för FÖP- området. Det finns även 
ett planuppdrag från 2010 för en plan söder om Irsta Stockholmsväg. Syftet 
med den planen är att göra det möjligt att bygga bland annat bostäder.

FÖP 70

PP 26

PP 26

PP 26

DP 1503 J

SPL 795 J

DP 1313 G

DP 1591 J

BPL 520 J

DP 1164 J

DP 1726 K

SPL 767 J

BPL 532 G, ÄDP 1545

BPL 520 J, ÄDP 1545

SPL 762 J
SPL 762 J

DP 1757 K 

PÅGÅENDE DP 1743

PÅGÅENDE DP 1918

DP 1562 J

DP 1669 G

DP 1136 L

ÄDP 1708 

SPL 527 L

OB 1021

FÖP 60

DP 1626 K

BPL 508 J
ÄDP 1545

BPL 513 K
ÄDP 1519

SPL 721 J

BPL 498 J
ÄDP 1545

Befintliga planer och pågående planer i Irsta

© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2019

Plankarta, planprogram för Irsta



22 Planeringsunderlag Irsta

Ett landskap som gått från hav till att bli land
Irsta ligger i Västmanlands sjönära landskap. Precis på gräsen till slättland-
skapet. Landskapet kring Irsta och ner mot Mälaren har varit sjöbotten som 
rest sig efter istiden. Från att vara hav har landskapet gått till att bli skär-
gård för att sedan bli land. Naturen är artrik med en stor blandning av olika 
biotoper som till exempel lövskogar, ädellövskogar, betesmarker, åkerhol-
mar, 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 finns jordbruksmark på 
lerjorden.

De många herrgårdarna, kungsgårdarna och slotten är en viktig del av 
landskapets karaktär. Själva landskapet saknar tydliga riktningar men alléer 
och parkanläggningar som skapats med tydliga riktningar kan skiljas ut från 
övriga landskapet. De som rör sig i landskapet kan få se långa utblickar mel-
lan uppstickande holmar. 

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. 

Norr om Irsta övergår landskapet till slättlandskap. Slättlandskapet har 
vuxit fram efter istiden och spåren från istiden syns i form av grusåsar och 
grupper av blockiga ändmoräner. Det är ett kulturlandskap, nästan helt 
och hållet präglat av människans verksamheter under lång tid. Typiskt för 
slättlandskapet är upplevelsen av rymd där en stor del av synfältet upptas 
av himmel.

GRÖNSTRUKTUR OCH AKTIVITETER

Landskap sydöst om Irsta
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Populära områden för rekreation
Nedan är en kort beskrivning av de områden som används mest i och om-
kring Irsta enligt ortsdialogen. 

1. Skog vid motionsspår
Motionsspåret och skogen runt spåret är en favoritplats för flera irstabor. 
Spåret är 2,5 kilometer och belyst. Hit går de som bor i Irsta för att få en 
naturupplevelse och för att uppleva kultur och historia. Vid spåret finns 
även ett utegym.

2. Ullviliden
Ullviliden är de fotbollsplaner som är närmast Irsta tätort. Planerna är 
gräsplaner. Irsta IF är verksamma i hela Irsta socken, delar av verksamhe-

  1. Skog vid motionsspåret
  2. Ullviliden
  3. Pulkabacken
  4. Sveaborgs lekplats/närpark 
      ”Båtlekparken”
  5. Krakas lekplats
  6. Ragnaröks lekplats 
       ”Linbanelekparken”
  7. Lokesvägs lekplats
  8. Närpark Eddagatan
  9. Skogsområde norr om Irsta
10. Klinta IP© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2019

ÖNSKEMÅL FRÅN 
ORTSDIALOGEN:

Utöver de platser som 
används idag och som 

beskrivs i detta kapitel så 
önskas en rastgård för 

hundar och mer aktivite-
ter för äldre. Det önskas 
också en naturlig central 
mötesplats. Önskemål för 
många av platserna i Irsta 

är fler sittplatser och bättre  
belysning samt gallring av 

allmänningarna. Bättre 
belysning var en viktig 

fråga för ungdomarna som 
deltog i ungdomsdialogen.

FRÅN ORTSDIALOGEN: 
Under dialogen och genom webbkartan kom det flera önskemål om 
att sätta upp skyltar med information om fornminnen i området. Det 
önskas mer bänkar och ett gym för äldre. Belysningen är bra enligt 
vissa men ungdomarna upplevde att den kan bli bättre. Många av 
ungdomarna såg spåret som en otrygg plats speciellt när det är 

mörkt ute samtidigt som de tycker att spåret är ett av de främsta 
plusen med Irsta. Någon har önskat att belysningen skulle gå att 

tända till exempel via ett sms, för att kunna motionera tidig morgon 
eller sen kväll. Vissa delar av skogen skulle behöva gallras, bland an-
nat buskage närmast spåret så att tryggheten ökar. Andra delar av 

skogen måste bevaras. Skogen har ett rikt fågelliv.
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ten sker på Ullviliden. Förutom att platsen används för att utöva sport så 
används den även för spontana lekar och spel. 

3. Pulkabacken
Pulkabacken ligger i anslutning till en av förskolorna. Den pekas ut som en 
favoritplats i webbkartan och som en plats för lek under dialogen. Området 
kring förskolan och pulkabacken är även en favoritplats bland ungdomarna 
som deltog i dialogen. 

ÖNSKEMÅL FRÅN ORTSDIALOGEN: 
Under dialogen kom det fram önskemål om en till inomhushall för 
olika sportaktiviteter gärna med läktare. Det finns även önskemål 
om en konstgräsplan med belysning samt belysning på befintliga 
fotbollsplaner för att skapa mer tider för idrottsföreningarna. På 

webbkartan har det i anslutning till Ullviliden kommit in önskemål 
om mark att odla på som hyrs ut av kommunen samt en kommunal 
bagarstuga. I webbkartan finns även önskemål om en turistattrak-

tion/upplevelsecentrum och gyttjebrottningsarena.

ÖNSKEMÅL FRÅN ORTSDIALOGEN: 
Det finns flera önskemål om att förbättra pulkabacken. Främst 

handlar det om att röja vid backen och om belysning. Det saknas 
belysning idag, vilket gör det svårt att använda backen när det blir 
mörkt. Backen skulle kunna göras lite större och ytan skulle kunna 

förbättras. 
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4. Sveaborgs lekplats/närpark ”Båtlekparken”
”Båtlekparken” är en favoritplats för många av ungdomarna som var med i 
dialogen. Parken är kommunal och är förutom en plats för lek även en plats 
för spontana spel.

5. Krakas lekplats
En kommunal lekplats och en gammal asfaltstennisplan. 

6. Ragnaröks lekplats ”Linbanelekparken”
En kommunal lekplats som av ungdomarna i dialogen kallas ”Linbanelek-
parken”. I anslutning till lekplatsen finns en asfaltplan.

7. Lokesvägs lekplats
En mindre kommunal lekplats.

ÖNSKEMÅL FRÅN ORTSDIALOGEN: 
En del ungdomar tyckte att lekplatsen är en favoritplats men 

att den känns otrygg när det blir mörkt ute. Synpunkt som kom 
in i den övriga dialogen var att det finns belysningsstolpar men 
att de inte lyst på 3 år. Det önskas även en enklare rörelsebana 
och en liten klättervägg. Vid lekparken (ej tydligt vilken av lek-
parkerna) önskas en hörna med sittplatser och tak där ungdo-

mar kan träffas, äldre kan sitta och barnfamiljer äta/fika.

ÖNSKEMÅL FRÅN ORTSDIALOGEN: 
”Gör om någon av de gamla tennisplanerna till en padelplan. Tennis 
var grejen på 80-talet nu är padel den snabbast växande sporten i 

landet...”

ÖNSKEMÅL FRÅN ORTSDIALOGEN: 
Det finns önskemål om belysning samt att att spola planen på 

vintern. Samtidigt som den pekas ut som en favoritplats av 
ungdomarna i Irsta så upplever de även att platsen är otrygg 

på kvällen.
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8. Närpark Eddagatan
Närparken vid Eddagatan är en kommunal närpark som används för lek och 
spontana spel. Parken består av en stor asfalterad yta. En del av ytan har 
tidigare varit tennisplan.

9. Skogsområde norr om Irsta
Norr om Irsta ligger ett skogsområde som används för att finna ro, natur-
upplevelser och lek. Irstaborna promenerar och plockar svamp i skogen. 
Det är främst den södra delen av skogen, närmast tätorten som har pekats 
ut under dialogen men i webbkartan har någon även pekat ut de norra de-
larna som viktigt att bevara. Det finns även ett populärt vandringsstråk som 
ansluter till skogen vid motionsspåret. I slutet av 2019 antogs en fördjup-
ning av översiktsplanen för avfart Irsta (FÖP 70) där delar av skogsområdet 
längs med E18 planlagts som industri-, transport och lagerområde.

ÖNSKEMÅL FRÅN ORTSDIALOGEN: 
Det kom fram många önskemål för närparken på Eddagatan både 

genom webbkartan och på dialogmötet. Deltagarna i dialogen 
tycker att det är viktigt att planen spolas på vintern. De önskar att 
platsen rustas upp och att växtlighet som växer in på planen röjs. 
De vill ha mål och bänkar där man kan fika eller sitta och ta på sig 

skridskor. 
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10.  Klinta IP
Klinta IP ligger väster om Irsta, mellan Västerås och Irsta. Här har Irsta IF 
verksamhet. Området består av flertalet fotbollsplaner. Här finns även en 
danspaviljong där bland annat Dansklubben Dream Team har dans. Det 
anordnas även bilbingo på Klinta. Platsen har markerats som favoritplats 
i ungdomsdialogen och som en plats med minnen i webbkartan. Klinta 
används för idrott och firande. 

Utsikt 

Spontana spel

Lek

Kontemplation/ro

Idrott

Firande 

Kultur och historia

Naturupplevelse

^ Favoritplats

Platser för olika aktiviteter och upplevelser som pekats ut under dialogmötet.

© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2019
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Rörelsestråk
Under dialogen fick deltagarna markera ut vilka stråk de använder för olika 
aktiviteter. Cykelstråk finns inom tätorten men även mot Västerås samt 
ner mot Gäddeholm och Mälaren. Andra stråk som används för cykel är 
stråk som går mot norr både öster och väster om Irsta. Läs på sidan 34 för 
synpunkter från ortsdialogen kring cykel- och gångvägar.  

Motionsspåret används för promenader och löpning. Det finns även pro-
menad- och löparstråk i skogen norr om Irsta och längs mindre vägar väster 
om Irsta mot Brunnby. Väster och norr om tätorten har det pekats ut ett 
stråk för ridning. Andra stråk som inte finns med i kartan är stigar i allmän-
ningarna mellan bostadsområdena inne i Irsta och längs med Asarnas väg 
som används för löpning och promenader.

Stråk som pekats ut under dialogmötet.
© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2019

Skidor 

Ridning

Promenad

Löpning

Cykel 

Oklart stråk

Skidor 

Ridning

Promenad

Löpning

Cykel 

Oklart stråk

Skidor

Promenad

Cykel

Löpning

FRÅN ORTSDIALOGEN: 
För motionsspåret finns 

det önskemål om att 
återuppta spårning av 

skidspår.
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Skogsstig norr om Irsta
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CIVILSAMHÄLLE OCH SERVICE
Service
Kommersiell service
I Irsta finns Irstamacken, ”Macken” som ligger i ortens södra del i anslutning 
till Stockholmsvägen. Utöver att erbjuda ett utbud av varor och service, är 
Macken en populär mötesplats, inte minst bland ungdomar. Granne med 
Macken ligger en pizzeria, även den är populär. På orten finns inga andra 
affärer.

Offentlig service
De mötesplatser som finns i samhället är koncentrerade till den sydöstra de-
len av orten. Där finns Irstaskolan, för årskurserna F-9. Skolan, som från och 
med hösten 2020 har sin F-6 verksamhet i en ny byggnad. Även högstadiet , 
7-9, kommer inom kort få helt nya lokaler. Fotbollsplan, motionsspår, kyrka 
med församlingshem, bygdegård, bokbuss och distriktssköterska finns också 
i Irsta. I Irsta finns sex förskolor i både privat och offentlig regi samt som 
föräldrakooperativ och sju familjedaghem. Flertalet är drivna av en enskild 
utövare samt en friskola årskurs F-3. Äldreboende saknas på orten. 

Närmaste… 
Vårdcentral 8 km
Serviceboende 7 km
 
Matbutik 6 km
Apotek  6 km
Postombud 0 km
Bensinstation  0 km 
Bankomat 6 km
Bibliotek  8 km

FRÅN ORTSDIALOGEN: 
Skolan, kyrkan, församlingshemmet är ett stort plus på orten. På dialogen ansåg flera att det är viktigt att 

även äldreboende finns på orten. Gärna centralt beläget. Mötesplatser som café och bibliotek är också önsk-
värt. Något som irstabor i alla åldrar efterlyser. Det är ett bra sätt att bryta isolering. Förskolor och skolan i 

Irsta har nära till naturområden, det lyfts som viktigt både för motion och undervisning.

Ett förslag är att det byggs en centrumbyggnad med livsmedelsbutik och/eller andra tjänster i botten och 
bostäder ovanför. En livsmedelsaffär behövs, för att slippa åka till Hälla eller andra delar av Västerås. Utegym 

för äldre föreslogs också, något som idag finns för unga personer. Även fler andra aktiviteter för äldre. En 
uttagsautomat och gärna fler tjänster som vårdcentral, frisör eller fotvård lyftes också på dialogen. Förslag 

på en stående loppis kom under remissen. Det önskas en återvinningsstation vid korsningen Sveaborgsvägen/ 
Ymergatan. 

Jesper Brandberg, ordförande Fastighets-
nämnden (L) och Anna Lundberg, ordföran-
de Grundskolenämnden (L), klipper band 
framför entrén till den nya F-6 skolan. Foto: 
Therese Pettersson, PEAB Nya Irstaskolan, F-6
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FRÅN ORTSDIALOGEN: 
Flera lyfte behovet av att ha fler träffpunkter, exempelvis ett cafe 

eller pub, där man kan träffas och prata spontant. En naturlig mö-
tesplats, en samlingslokal som är centralt belägen för både unga 

och gamla. Fler ytor för olika aktiviteter utomhus, gärna vid skolan, 
till exempel för basket med bänkar där tonåringar kan hänga. 

Konstgräsplan och isbana för barn och vuxna är också önskemål. 
Många önskar en hundrastgård som en naturlig mötesplats. I ung-
domsdialogen kom det fram att många av ungdomarnas mötes-

platser utomhus upplevs som otrygga på kvällstid.

Delaktighet och engagemang
Mötesplatser inomhus är relativt begränsat i Irsta. Ortsborna ses på för-
samlingshemmet, på bygdegården och Irstaskolan. Utomhus sker möten till 
exempel vid idrottsplanen, motionsspåren, lekparkerna och på vintern i pul-
kabacken. 

Föreningslivet består bland annat av Irsta IF, en aktiv förening där både flick-
or och pojkar spelar fotboll. Yoga finns och kyrkan har aktiviteter i försam-
lingshemmet. Även bygdegården är en plats där föreningar träffas. En annan 
förening som är viktig för Irsta är handbollsföreningen, Irsta HF.

Anslagstavlan vid motionsspåret.                                                    ”Båtlekparken” en populär mötesplats för ungdomar i Irsta
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NÄRINGSLIV OCH BOENDE
Näringsliv
Detta kapitel tar kort upp förvärvsarbete, pendling och näringsgrenar i 
Irsta. 

Förvärvsarbetande i Irsta
År 2017 var det 1 083 irstabor över 16 år som förvärvsarbetade. 432 arbe-
tade i Irsta, varav drygt hälften var kvinnor. 

Näringsgrenar  
År 2017 arbetade cirka 431 personer i Irsta. Flertalet, cirka 359 personer 
var anställda och de övriga cirka 60 personerna var företagare. Många av 
de som har sin arbetsplats i Irsta jobbar  med utbildning, till exempel som 
lärare. Många arbetar även med tillverkning och utvinning.

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  696
Kvinnor  681
Totalt  1 377

Macken i Irsta

FRÅN ORTSDIALOGEN: 
”Viktigt att bevara, 

stötta och stärka jord-
bruket och skogsägarna 

runt Irsta”
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Boende
I Irsta bor majoriteten av befolkningen i småhus. 88 % av antalet bostäder/
lägenheter består av småhus och resterande 12 % i flerbostadshus. Totalt 
finns 987 lägenheter, varav 868 är småhus. 75 % av lägenheterna i flerbo-
stadshusen är bostadsrätter och övriga är hyresrätter. Under 2017, 2018, 
2019 och 2020 byggdes nya bostäder i Irsta.

Webbenkäten
46 personer har svarat på en webbenkät som bland annat handlade om 
boende. Här presenteras kortfattat några resultat. 

Av de som svarade, har drygt 22 % växt upp i Irsta. Cirka 78 % är inflyttade. 
Cirka 11 % har bott i Irsta mindre än 3 år. 82 % har tre eller fler personer 
i hushållet och över 89 % bor i och äger sitt hus. Nästan 70 % tror att de 
kommer att bo kvar i sitt boende om fem - tio år. Av de som vill eller 
behöver flytta, tror 59 % att de kommer bo kvar i Irsta. 

Närhet till natur, kollektivtrafik och barnvänligt område är enligt enkätsva-
ren viktigast i val av boende. Att bo handlar inte bara om själva bostaden. 
Vardagslivet ska fungera med resor, handlande och fritid. 

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 ett boende.

FRÅN ORTSDIALOGEN: 
Förslag från remiss och 
dialog är att det byggs 

lägenheter med odlings-
lotter i anslutning, att 
det ska vara ekologiskt 

hållbart att bo i Irsta. Det 
finns önskemål om att 

det byggs kostnadseffek-
tiva bostäder som ökar 
variationen av bostads-
typer och upplåtelsefor-
mer. Även småhustomter 

efterfrågas.
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BEHOV AV BOENDE ENLIGT ORTSDIALOGEN:

 • Seniorboende, lägenheter som kan behövas vid olika  
  skeden i livet. Med mötesplatser och aktiviteter
 • Hyresrätter behövs

Byggnadstyper i Irsta
© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2019

Buller ekvivalent
BYGGNADSKLASS

Ekonomibyggnad

Flerbostadshus

Industri

Lantbruk

Offentlig byggnad

Småhus

Teknisk anläggning

Transformator

ATTRAKTIVT BOENDE 
ENLIGT ORTSDIALOGEN:

   • villa, radhus
   • nära till naturen

Tors väg i norra delarna av Irsta Ullvigatan i södra Irsta



35Planeringsunderlag Irsta

Brevet från en Irstabo 
Irsta 27 november 2018

”I brevlådan har jag fått ”Välkommen till dialog om Irstas utveckling”. Jag flyt-
tade till Irsta, som då hette Ullvi, med min make och ettårige son i trettonhelgen 
1965. Färgen hade då torkat i huset som min make och svärfar byggt till oss. Min 
make och jag bor kvar i samma hus och trivs där.

Under alla dessa år har mina barn och barnbarn varit på lekis, förskola och sedan 
skolan fram till det varit dags att börja på gymnasiet i staden.

Detta är ju mycket bra men var ska vi äldre bo då vi inte orkar med våra hus och 
trädgårdar? Vi kan få hemtjänst men var är valfriheten på utförare för oss? Vad 
jag har fått information om kan vi välja mellan Västerås stad och omsorg och Om-
sorgskompaniet. Är inte helt säker på att det stämmer. Idag finns det på gärdet 
mellan skolan och Grävlingevägen några lägenheter utan insats. Tidigare fanns det 
lägenheter som Mimer ägde och var anpassade till äldre med lokaler där Attendo 
hade hemvist. Hur kunde dessa viktiga bostäder säljas? Då detta hände hade jag 
ingen aning om. Jag hade då inte behov av anpassad bostad. Vi är många i sam-
hället som fortfarande bor kvar i husen vi byggde eller köpte då ASEA byggde 
många här. Hur tänker man på Stadsbyggnadsförvaltningen på detta? Som äldre 
är det viktigt att få vara kvar på den plats man känner sig trygg på. Här finns 
ingen mötesplats och det är inte lätt för alla att ta sig in till Västerås. Nu är det 
kyrkan som erbjuder möjlighet att träffas.I församlingshemmet är det bl.a. sopp-
lunch, lättare gymnastik, mattcurling och stickcafé. Detta är mycket bra, men hur 
länge får det vara kvar? Kyrkans medlemsantal minskar ju. Min önskan är att 
det tänks på de äldre som vill vara nära sina vänner även när krafterna avtar. Jag 
har en f.d. granne som bor på ett fint boende på Eriksborg men det är långt dit. 
Om hon bodde i Irsta kunde hon få många fler besök och kontakt mellan människor 
är viktigt. Gör det lättare för oss som inte orkar gå långt. Bussen stannar ju inte 
utanför dörren.

Hälsningar från en Irstabo som trivs här och inte önskar flytta till stan.”
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KOMMUNIKATIONER
Gång- och cykeltrafik
Irsta ligger cirka 9 km från Västerås resecentrum. Det finns en gång- och cy-
kelbana längs Stockholmsvägen in mot Västerås centrum. Sträckan mellan 
Irsta och Gäddeholmsvägen har belysning. 

Målpunkter inom Irsta

© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2019

FRÅN ORTSDIALOGEN:
Flera boende i Irsta menade att det fanns otrygga passager på flera ställen. För att öka tryggheten lämna-
des önskemål om farthinder för biltrafik där gående och cyklister korsar bilvägar. Tryggheten skulle också 
öka genom gallring av buskage närmast gång- och cykelvägarna.

Några tycker att det saknas trygga skolvägar för barnen samt att vissa gång- och cykelbanor saknar belys-
ning. Bland annat kom det önskemål om belysning på gång- och cykelbanan hela vägen in till Västerås, 
mellan södra och norra Irsta samt mellan Disas väg och Asarnas väg. Boende lämnade även önskemål om 
utbyggnad av gång- och cykelbanor, bland annat inom Irsta samt norrut till Anundshög, Badelunda och 
Finnslätten. Gång- och cykelbana längs med Asarnas väg och Tyrgatan lyftes särskilt. 

Det önskas en bättre snöröjning och sandning av de bilvägar som även fungerar som gång- och cykelvä-
gar. Bland annat efter stråk som går till skolan och till busshållplatsen vid macken.  
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Kollektivtrafik
Förortslinje nummer 22 trafikerar Irsta. Denna linje kör med en trafikering 
var 30:e minut under största delen av dygnet och timmestrafik på kvällen.

FRÅN ORTSDIALOGEN: 
Många i Irsta tycker att det finns bra kollektivtrafikförbindelse medan andra tycker att det kan bli bättre 
genom framförallt högre turtäthet på morgonen (7-9) och på eftermiddagen (16-18). Ungdomarna vill ha 
fler avgångar speciellt på helgerna. Deltagarna i ungdomsdialogen önskade att det blir lättare att köpa 
bussbiljett (biljettautomat eller att det går att köpa biljett på macken). De lyfte även önskemål om buss till 
Gäddeholm och Orresta/Kärsta.  Det är flera som önskat bättre belysning samt cykelställ vid busshållplat-
serna.

Irstaborna önskade att det fanns kollektivtrafik till Anundshög, Badelunda och vidare till Finnslätten spe-
ciellt mellan tiderna 7-9 och 16-18. För de som arbetspendlar till Finnslätten är bussen inte ett attraktivt 
färdsätt då resan tar väldigt mycket längre tid än om resenären tagit bilen. En översyn över Irstas kollek-
tivtrafikförsörjning önskas.

Flera boende i de norra delarna tycker att avståndet till bussen är för långt. Som en lösning på detta före-
slogs att busslinjen utökades där bussen går runt Irsta (Tyrgatan - Asarnas väg - Grävlingevägen). Detta 
kräver att Asarnas väg och Grävlingevägen kopplas samman. Det fanns även de som inte önskade denna 
lösning då den ökade busstrafiken på gatorna inte välkomnades. Ett annat förslag på utformning var att 
göra om delar av motionsspåret mellan Guttorms väg och Ullvigatan och göra den tillåten enbart för 
busstrafik. Det fanns även boende som ville ha tillbaka busshållplatser på Sveaborgsvägen. Avsaknaden av 
flexlinjen lyftes som ett förbättringsområde. Ungdomarna önskade fler hållplatser inne i Irsta.
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Biltrafik
Inom Irsta finns både statliga, kommunala och enskilda vägar.

FRÅN ORTSDIALOGEN: 
De flesta som deltog i dialogen tar bilen till arbete, skola, fritidsintressen och service. Det kom synpunkter 
om höga hastigheter genom samhället trots en låg hastighetsgräns. I och med exploateringen av Gädde-
holm och byggnationen av Anundshögsmotet har trafiken på Tyrgatan ökat kraftigt. Det inkom önskemål 
om att flertalet T-korsningar görs om till cirkulationsplatser. En del lyfter att utfarten från det nya området, 
Disas väg, är farlig.

Ett specifikt problem som lyftes var att lastbilschaufförer börjat övernatta i sina lastbilar på vändzonen på 
Asarnas väg. Dessutom har vändzonen blivit något av en dumpningsplats för sopor. 

Irstaskolan håller på att byggas om och där har trafiksituationen vid hämta/lämna-tider uppmärksam-
mats. Flertalet synpunkter inkom där bland annat en drop-off zon vid dagens busshållplats lyftes fram som 
önskvärt. Även ett förbud mot hämta/lämna-trafik på Ullvigatan önskades. 

Vidare fanns önskemål om pendlarparkering. Det kom även synpunkter på bristande framkomlighet under 
vintertid samt trasig belysning på flertalet ställen. Synpunkter på kommunala gator tas om hand internt i 
de fall staden är väghållare samt skickas till Trafikverket där de är väghållare.

Busshållplatser och väghållare

M
OT E18

MOT VÄSTERÅS

© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2019
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Irsta kyrka
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WEBBKARTA
Under några månader från ortsdialogens start i Irsta, kunde den som ville peka ut platser som antingen
behöver förbättras, är favoritplatser eller bär på minnen av något som hänt förr i tiden. 70 synpunkter har läm-
nats under denna tid. Några av dessa synpunkter presenteras nedan. Ibland är texterna förkortade.

De – ganska få personer – som i webbkartan pekat ut favoritplatser skriver om motionsspåret, skogen norr om 
Irsta och om olika aktivitetsytor som är omtyckta men som även behöver förbättras. Servicen på macken lyfts 
också.

Irstamacken, bra service, 
trevlig personal. Enda riktiga 

mötesplatsen.

Bästa sopsorteringsplatsen. 
Med de nya kärlen är den 

komplett.

”Härliga motionssturer. 
Mycket bra med den nya 

belysningen.”

Favoritplatser
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<all other values>
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”Varggropen”

Underbar idrottsplats där 
jag både spelat och varit 

ungdomsledare i många år.

Minnen
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Platser som kan förbättras

0 500 1 000250 Meter

<all other values>
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! Minne
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Gruppering

! Bebyggelse

! Belysning

! Grönt/park/skog/rekreation

! Service

! Skola

! Trafik

! Övrigt

! Minne

Flest har tyckt till om platser som behöver förbättras. De synpunkter som kommit in handlar främst om olika tra-
fikfrågor, så som bättre belysning på cykelvägar, säkrare övergångar på flera platser och komplettering med nya 
cykelvägar och trottoarer. Det tas upp önskemål kring kollektivtrafiken, var det saknas hållplatser och förbättring-
ar som behöver göras vid busshållplatserna. Andra synpunkter som kommit in handlar om olika gröna områden, 
lekplatser och aktivitetsytor som behöver underhåll och bättre belysning. Det har även kommit in synpunkter på 
skolan.

”Cykelställ på busshållplat-
sen vid Ymergatan. Står 
mängder med cyklar där 

som ofta blåser omkull eller 
snos.”

”Här vore det toppen med 
en inhägnad rastgård för 
hundar. Gärna belyst och 
med tunna för hundbajs”

”Bygg en stor central 
modern lekplats här 

med all tänkbar utrust-
ning. Minst lika stor som 

poesiparken.”

Lägre hastighet på Tyr-
gatan vid de nybyggda 

husen, samt busshållplats 
och gång/cykelbana längs 

gatan. 

”Gör om någon av de gamla 
tennisplanerna till en padel-

plan...”
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UNGDOMSDIALOG
Ungdomsdialogen genomfördes på Irstaskolans fritidsgård den 28 mars 2019. 25 ungdomar deltog under hela 
kvällen, främst från årskurs sju, nio och gymnasiet. Kvällen började med att deltagarna fick besvara två menti-
meterfrågor med hjälp av mobiltelefoner (resultatet finns redovisat på sidan 8). De fick sedan sitta i grupper 
och diskutera Irstas styrkor och svagheter (plus och minus) och genom att sätta klistermärken på kartor fick de 
diskutera kring olika trygga (favorit) platser och otrygga platser. Nedan finns en sammanfattande karta över de 
platser som pekades ut av ungdomarna. Gröna prickar är favoritplatser eller trygga platser och de röda är platser 
som deltagarna upplever som otrygga. Det som kom fram från dialogen med ungdomarna har även tagits med i 
texterna under övriga kapitel i det här planeringsunderlaget.

Ungdomarnas favoritplatser upplevs som trygga under dagtid men otrygga när det blir mörkt ute. Lekplatserna 
och aktivitetsytorna som ungdomarna gillar är dåligt belysta eller saknar helt belysning. Motionsspåret är otryggt 
även dagtid. Macken och pizzerian är väldigt uppskattade av ungdomarna. Området kring skolan upplever ung-
domarna som otryggt och tråkigt. Otryggheten beror på vilken tid det är på dygnet. En av grupperna anser att 
trafiksituationen vid skolan på Grävlingevägen gör att området känns otryggt.

<all other values>

Plats
! Farlig/ otrevlig plats

! Favoritplats
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Bifrostens förskola
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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 Irsta har kommunen fått en första överblick hur just 
dessa frågor fungerar på orten. Många ortsbor har engagerat sig genom 
att medverka på en öppen dialog samt en riktad ungdomsdialog, 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  
En övervägande majoritet av irstaborna bor i småhus. Småhusen är byggda 
efter ganska tydliga årsringar. Inte minst präglas orten av de småhus som 
byggdes åt ASEAs anställda. Lägenheter i flerbostadshus är framförallt 
bostadsrätter. Hyresrätterna är få på orten. Några seniorbostäder eller 
äldreboende finns inte i Irsta. Stadens mål om ett varierat bostadsutbud 
uppfylls inte i Irsta. Från dialogen lyfts ett behov av att skapa hyresrätter 
och inte minst boende för äldre. Småhus önskas, även om det också finns 
åsikter om att det inte ska byggas mer på orten.

Vid nyproduktion eller bostäder, bör tillskottet bidra till att bostadsformer, 
upplåtelseformer och olika storlekar på lägenheter skapas. Tillgängliga 
lägenheter för äldre är särskilt viktigt, både i form av trygghetsbostäder och 
fler lägenheter för äldre i så kallat särskilt boende. 

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 Irsta. Den offentliga servi-
cen är relativt god avseende skola och vård. Däremot saknas ett utbud av 
omsorg i form av äldreboende. 

Kunskapen om befintliga verksamheter och förutsättningar för näringslivs-
etableringar behöver öka för att bättre förstå näringslivets villkor.  
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Närströvområden och mötesplatser
Enligt enkäten är närhet till natur, grönområden och parker den viktigaste 
aspekten när det handlar om att välja boende. Det är natur- , grönområ-
den och lekplatser som Iyfts som mötesplatser utomhus i Irsta. Det finns 
möjligheter att både utöva olika aktiviteter och träffa vänner utomhus. Här 
finns idrottsplatser, motionsspår med utegym och fyra allmänna lekplatser. 
Det som lyfts i dialogen är att skötseln av vissa anläggningar är eftersatt och 
saknar belysning. Ungdomarna upplever att deras mötesplatser utomhus 
är otrygga på kvällstid. 

Ungdomarna och även äldre önskar mer mötesplatser inomhus, som till 
exempel ett café. Macken, pizzerian, fritidsgården, församlingshemmet, 
bygdegården och skolan är viktiga mötesplatser idag.
 

Trygga och säkra gång- och cykelvägar
Mellan Irsta och Västerås finns en gång- och cykelväg. Den är belyst mel-
lan Irsta och Gäddeholmsvägen.  Från ortsdialogen framgår att det finns 
otrygga passager och sträckor på flera platser i Irsta. Från dialogen fram-
kommer önskemål om belysning på hela sträckan mellan Irsta och Västerås, 
men även åtgärder för att förbättra otrygga passager där bilar kör för fort 
eller där gående och cyklister inte har tillräckligt stort utrymme. På dialo-
gen lyftes även behovet av att stärka gång- och cykelbanor till andra orter 
som Anundshög, Badelunda och Finnslätten. 

Bra tillgång till kollektivtrafik
Busslinje 22 passerar Irsta med varje halvtimme dagtid och på kvällen varje 
timme. För de som bor i norra Irsta är det långt till busshållplatsen. Enligt 
dialogen och webbenkäten framkommer att en majoritet av resor genom-
förs med bil. För att stärka ett hållbart resande, behöver kollektivtrafikut-
budet bli attraktivare med ökad tillgänglighet och tätare turer. Behovet av 
att kunna arbetspendla kollektivt mellan Irsta och Finnslätten lyftes. Idag är 
bilen ett överlägset alternativ sett till restiden. 
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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 tillvartas 
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 
exempel på delar av en fysisk infrastruktur. Skolor, sjukhus och bibliotek kan sägas utgöra den 
sociala infrastrukturen. 
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Foton är tagna av stadsbyggnadsförvaltningen där inget annat anges.
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Miljö kring Irsta bygdegård
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