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Den 31 maj 2018 träffades boende i Orresta, Kärsta och Björksta,  
politiker och tjänstepersoner i Björksta bygdegård och pratade 
om hur det är att bo och leva i bygden. Diskussionerna kring 
borden var livliga. Det var starten på det planeringsunderlag du 
nu läser. Dokumentet tar upp frågor som är viktiga för att ha ett 
bra vardagsliv – gemenskap, mötesplatser, boende, natur och re-
kreation samt inte minst kommunikationer. Planeringsunderlaget 
innehåller både de boendes syn på dessa frågor, tjänstepersoners 
kunskap samt slutsatser på det vi ser. Byggnadsnämnden i Väs-
terås stad har godkänt dokumentet som ett underlag för stadens 
förvaltningar att använda i förvaltning och planering.
 
Förutom ortsdialogen i maj, har flera boende i Orresta, Kärsta 
och Björksta 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 ORRESTA, 
KÄRSTA OCH BJÖRKSTA

Vad är ett planeringsunderlag och vad ska vi 
ha det till?
Planeringsunderlaget beskriver Orresta, Kärsta och Björksta orter (nedan 
ofta kallat bygden) med fokus på ortens historia, service, boende, nä-
ringsliv, kommunikationer, gemenskap och mötesplatser samt aktiviteter 
utomhus. Innehållet baseras på ortsbornas 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 
bygdens invånare ser på ett antal frågor som har betydelse för ett fung-
erande vardagsliv på orten. Både kvaliteter och brister lyfts fram. Plane-
ringsunderlaget 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 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 april 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 boende i Orresta, Kärsta 
och Björksta i Björksta bygdegård den 31 maj 2018, en digital enkät och webb-
karta samt information från olika källor, se sidan 40. Dialogen i maj doku-
menterades och är tillsammans med webbkartan tillgänglig på Västerås stads 
hemsida, www.vasteras.se/orresta. För den som vill ta del av enkätresultatet, 
kontakta ansvariga tjänstepersoner, se nästa sida. Resultatet från webbenkät 
och webbkarta har fångats upp i detta dokument. 

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 Orresta, Kärsta och Björksta

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 tjänstepersoners kunskaper. 

Frågor?
Kontakta oss gärna 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 31 maj 2018,
webbkarta och
webbenkät
fram till
30 september 2018

Planeringsunderlag 
Orresta, Kärsta och 
Björksta,
remiss 2 januari - 
4 mars 2019

Chans att tycka till!

1:a kvartalet 2021



7Planeringsunderlag Orresta, Kärsta och Björksta



8 Planeringsunderlag Orresta, Kärsta och Björksta

ORTERNA I KORTHET

Så här beskrev deltagarna 
på dialogen bygden utifrån en känsla. 

Hur trivs du i Orresta, Kärsta och Björksta?

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 ortsidalogen ställdes 
två inledande frågor: Hur trivs du i Orresta, Kärsta och Björksta och Beskriv 
bygden med ett ord. Följande text är en sammanfattning där även positiva 
och negativa synpunkter på orten finns med.

En gammal bygd med lokala gemenskaper 
För en person som besöker Orresta, Björksta och Kärsta för första gången, 
kan det vara Björksta kyrka, beläget i ett vackert öppet landskap som ger 
ett första starkt intryck av bygden, eller de fantastiska hällristningarna 
vid kyrkan, Orresta skola och golfbanan. Det kanske är den vackra miljön 
vid den gamla bron och bebyggelsen precis vid gränsen till Enköping och 
Uppsala län. Bygden visar upp olika typer av landskap och bebyggelse som 
sammantaget ger en spännande dynamik och som vittnar om olika lokala 
historier.
 
Av de som medverkade i dialogen i bygdegården den 31 maj, trivdes alla 
bra, till och med flertalet mycket bra. Bygden beskrevs som en plats där det 
är tryggt och lugnt, och där det finns en livskvalité innehållande gemen-
skap, natur och glädje. Det finns många mötesplatser för olika livsstilar, allt 
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Bra 
bussförbindelser

Inte fiber i 
hela bygden

Nära till 
naturen

Äldreboende 
saknas

Fin bygdegård

Fungerande 
föreningar

Lätt att pendla

Saknas gång- 
och cykelvägar 

mellan 
orterna

Saknas 
belysning i 

motionsspåret

Bra skola!

Smal väg vid
Berga Höga 

hastigheter 
efter vägarna

Utdrag av plus och minus som fick många röster under dialogen. Röda cirklar är minus och blåa är plus.

från golfbanan och friluftsliv till hantverk. En levande bygd, men som också 
har kraft att skapa en positiv utveckling, något som bl.a. skett genom Lead-
er-projektet Björksta levande bygd. I projektet uppmärksammades bland 
annat behovet av mötesplatser för barn och unga. Nu fungerar bygdegår-
den som en viktig samlingsplats där unga träffas. Inom ramen för Leader-
projektet bildades även ett föreningsråd som i sin tur startade Björksta-
bladet och en hemsida www.bjorksta.nu, där bygdegårdens verksamheter 
finns idag. Här finns information om lokala evenemang och aktiviteter. 
Facebookgrupperna  Björksta bygdegård och Vi som bor i Orresta, Kärsta 
och Björksta-bygden finns också. 

Bygdens plus och minus
En gemensam uppgift på ortsdialogen fångade upp plus och minus med 
bygden. Alla plus och minus rangordnades genom att deltagarna fick rösta 
på de sex främsta synpunkterna som kom fram. På kartan visas de plus och 
minus som deltagarna främst lyft fram. Det ger en god bild av de frågor 
som också går att läsa mer om i de kommande avsnitten. 
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Här ligger Orresta och Kärsta i Björksta socken
Orresta är en ort cirka två mil öster om Västerås, nära gränsen till Uppsala 
län. De boende i Orresta har ungefär lika långt till Enköping som de har till 
Västerås. Cirka 2 km norr om Orresta ligger Kärsta. Björksta geografiska centr-
um med kyrka och bygdegård ligger cirka 2 km söder om Orresta. Björksta 
socken sträcker sig nästan två mil från Sevalla i norr till Ängsö i söder. Orts-
dialogen har fokus på de två orterna och den närliggande landsbygden. Med 
andra ord omfattar planeringsunderlaget inte hela Björksta socken. Björksta 
socken gränsar till Sevalla, Tortuna, Badelunda, Kungsåra och Ängsö.   

FAKTA 

Tidsavstånd från Orrestaskolan 
till Västerås centralstation

Cykel: cirka 65 min

Elcykel: cirka 55 min

Buss: cirka 31 min

Bil: cirka 19 min

Karta över Orresta, Kärsta och Björksta

Väg mot Västerås

Väg mot Tortuna

Väg mot E18 Stockholm/Oslo

Idrottsplats

Orresta

Kärsta

Björksta

Skola

Kyrka

Lekpark

Motionsspår

© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2018

Orrestas placering i Västerås 
kommun
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Statistik
I Kärsta och Bredsdal tätort bodde 226 personer år 2019 och på Björksta 
landsbygd 715 personer. Enskilda siffror för Orresta finns inte. Enligt prog-
nosen kommer befolkningen öka något fram till år 2025. 

De åldersgrupper som är störst är åldrarna 25-64 år, följt av 0-18 år. På 
landsbygden kring Björksta är även en stor andel av befolkningen i ålders-
gruppen 65-79 år, 16,5 %. Det är en betydligt högre andel 65-79 åringar än 
i många av de andra serviceorterna.

Andelen boende i småhus uppgick år 2019 till 95,8 % på Björksta landsbygd 
och 81,6 % i Kärsta och Bredsdal. Andel flerbostadhus var 3,9 % och 17,2%.

I området är den genomsnittliga körsträcka cirka 12 000 kilometer per år 
och per person (18+ år) i privatbilar. 

Arbetstillfällen 2017
Av dem som bor i området arbetar de flesta i utbildningsbranschen, däref-
ter inom bygg- och anläggning, tillverkning samt hälso- och sjukvård.
Det vanligaste arbetet i området (oavsett var man bor) är även det inom ut-
bildning och därefter inom trävarutillverkning, med jakt och jordbruk samt 
med sport-, fritids- och nöjesverksamhet. I Orresta, Kärsta och Björksta 
uppgår kvinnornas årsinkomst till ungefär 72 procent av männens.

Ca. 12 000 km/
        person och år                  

941 personer

3,9 % 
/17,2 %  95,8 %

/81,6 %

Orresta i relation till sin omgivning. Den streckade röda linjen markerar Björksta socken. De grå ringarna visar avstånd, avståndet mel-
lan ringarna är 2 kilometer.

2 kilometer

6 kilometer

10 kilometer

14 kilometer

Västerås

Tillberga

Gäddeholm

Sevalla

Tortuna

Ängsön

Ändesta/Kungsåra

Kärsta

Björksta

Irsta

Enköping

© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2018
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Nedslag i bygdens historia 
Mänsklig närvaro från stenåldern
Bygden är befolkad åtminstone sedan 3 000 år f. Kr. Här finns boplatser från 
stenåldern. Bland annat har en stridsyxa hittats, ett tecken på att strids-
yxekulturen även nådde hit. Från bronsåldern ca 1 800 – 500 f.Kr finns en 
stor mängd hällristningar i hela området. De visar tillsammans med skärv-
stenshögar på att det bott människor nästan överallt där vi har gårdar idag. 
Skärvstenshögarna är rester efter sten som hettats upp i eld och som sedan 
bland annat använts till att värma vatten vid matlagning. Varefter stenarna 
spruckit och gått sönder har de städats undan och samlats på hög. 
 

Apollo Grannus
I Fycklinge, Kärsta, påträffades i början av 1800-talet den så kallade Apollo 
Grannus-vasen. Det är ett stort bronskärl som stått i ett tempel för Apollo 
Grannus. Vasen är från första århundrat e.Kr. och har på outgrundliga vägar 
hamnat i Fycklinge där det till slut användes som gravkärl, innehållande 
brända ben och smält glas när det hittades 1818.

Björksta kyrka 
Björksta kyrka är en av de största 1200-talskyrkorna i Västeråstrakten. Både 
tornet och långhuset är från 1200-talet. Kyrkan förlängdes omkring 1350. 
Kyrkan har målningar i de två främsta valven från slutet av 1400-talet. Ett 
av föremålen från kyrkan står på Historiska museet i Stockholm. Det är en 
kyrkdörr som är nästan helt klädd med smiden. På ett av beslagen finns en 
runristning som lyder ”Gud signe eder, mäster Röding och Bo Fris. O, Alfa”.
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Järnvägen och Orresta
Järnvägen kom till Orresta 1876 med bland annat en järnvägsstation. Kung 
Oskar II var med på tåget vid invigningen av stationen den 12 december. En 
handel byggdes nära stationen och ett mejeri etablerades 1886. Handeln 
var verksam till 1939. Det fanns även ett postkontor. Persontågen slutade 
stanna vid stationen 1966 och 1985 revs  stationshuset. (källa: http://www.
bygdeband.se/)

Verksamheter i Kärsta
I Kärsta grundades en snickerifabrik 1919 som fortfarande finns kvar under 
namnet Orresta Dörr. Ett stort tegelbruk uppfördes på 1930-talet och var 
verksamt fram till 1960-talet.

Häradskarta över Orresta, Kärsta och Björksta från år 1907

Flygfoto över Orresta stationssamhälle

Orresta diversehandel
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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. 
De 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.      

I följande text presenteras de fem kulturmiljöhänsynsområden som finns 
utpekade i och kring orterna Orresta, Kärsta och Björksta som tillsammans 
upptar en ganska stor yta, se nedan karta. Fokus ligger på kulturlandska-
pets utveckling, inte beskrivningar av bebyggelsen. Områdena är Väster 
Åby-Kolmsta (ingår även i Tortuna socken), Lundby-Översta, Björksta kyrk-
by-Frögärde, Näs och Stockbyn. Området Öster Råby - Ängesta  är beläget i 
Tortuna socken, men beskrivs även här, eftersom det gränsar till Kärsta. 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Strandskydd

Kulturmiljöhänsynsområde
Kulturmiljöhänsyns-
område

Riksintresse järnväg

Kulturmiljöhänsynsområde
© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2018

Kulturmiljöhänsynsområden, streckad linje är Björksta sockengräns

1. Väster Åby-Kolmsta
2. Lundby- Översta
3. Björksta kyrkby- Frögärde
4. Näs 
5. Öster Råby- Ängesta
6. Stockbyn

1

6

2

5

3

4
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1. Väster Åby-Kolmsta 
Området berör både Björksta och Tortuna socknar. Genom området rinner 
Lillån i ett öppet landskap för att gå över i ett mer småskaligt landskap i 
Björksta socken sydost om Nicktuna. Trakten är rik på fornlämningar från 
brons- och järnåldern.  De består av större och mindre gravfält, högar och 
stensättningar samt rösen, skålgropar och kokstenshögar. 

Ett laga skifte förrättades på 1850-talet i Tomta by. Byn är av så kallad 
radbykaraktär och har en ålderdomlig karaktär. Kolmsta bytomt var tidigt 
reglerad med gårdarna på rad. De nuvarande vägarna genom och förbi byn 
fanns åtminstone redan i slutet av 1600-talet. Ett stort antal gårdar fanns i 
byn före laga skiftet men flera av dem försvann efter att skiftet var genom-
fört. 

2. Lundby-Översta
Området utgörs av ett omväxlande jordbrukslandskap och mindre skogs-
partier. Det vetter i söder mot Lillån. Trakterna kring vattendragen har tidigt 
tilldragit sig bebyggelse. Härifrån kommer flera fynd av stenyxor från äldre 
stenåldern. Det finns också många fasta fornlämningar där de flesta är av 
bronsålderskaraktär som rösen, kokstenshögar, stensättningar, hällristning-
ar och skålgropar. De flesta hällsristningarna finns i Översta, där har man 
hittat sju skeppsbilder och ett stort antal ristade figurer och skålgropar. 
Både vid Lundby och Översta gårdar eller före detta byar finns förhistoriska 
gravfält med lämningar av järnålderskaraktär. Det indikerar en kontinuerlig 
bosättning på dessa platser från åtminstone järnåldern. 

3. Björksta kyrkby - Frögärde
Här karaktäriseras landskapet av Lillåns meandrandrande slingor, mindre 
forsar och sidoraviner. På bägge sidor om ån breder jordbrukslandskapet 
ut sig. I området finns gravfält med stensättningar och resta stenar, högar 
och kokstenshögar med mera. Vid Björksta kyrka finns hällristningar från 
bronsåldern bestående av bland annat skepp och skålgropar. Ristningar har 
också hittats på mindre hällar vid Frögärde och Valla, bland annat med mo-
tiv av skepp. Kyrkans äldsta del är troligen från 1200-talet. Kyrkan har sedan 
byggts ut och förändrats under många århundraden (se mer under Nedslag 
i bygdens historia sidan 12). 

4. Näs 
Näs by ligger i skogsbrynet i Lillåns dalgång nära sammanflödet med Sagån. 
Tillfartsvägen verkar vara oförändrad sedan dess. Viss reglering av bytom-
ten har gjorts på 1700- och 1800-talen. Utmed den smala, grusade vägen 
finns ett antal fornlämningar från brons- och järnåldern. Vid en utgrävning 
intill före detta komministergården, hittades en ryttarutrustning som date-
rades till järnåldern. 

Näs fornborg, nordost om Näs by, är belägen på toppen av en ca 30 m hög 
bergbrant. Den har manshöga murar med lodräta ytter- och innersidor och 
en ingång i norr. Utsikten över Sagån mot upplandssidan är imponerande.  
 

5. Öster Råby - Ängesta 
Bebyggelsen är placerad på ömse sidor om den tidigare viktiga huvudvägen 
i ett öppet slättlandskap. Ängesta och Öster Råby gård, men även annan 
bebyggelse i området, har rötter i 1700- respektive 1800-talet. 
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Kommunalt markägande
Det kommunala markägandet består i Orresta av skolans fastighet, ett par 
gator, ett grönområde vid Sågbacksvägen och ett grönområde sydöst om bo-
stadsbebyggelsen. I Kärsta har kommunen mest mark öster om orten mellan 
Kärsta och Sagån. Här ligger även den kommunala lekplatsen. Utöver den 
ytan äger kommunen även mark väster om Kärsta i närheten av där mo-
tionsspåret börjar samt ett antal gator. I Björksta äger inte kommunen några 
fastigheter.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Orresta och Kärsta ligger inom Mälarenergis verksamhetsområde för vatten 
och avlopp. Det innebär att Mälarenergi har en skyldighet att förse fastighe-
ter med vatten och avlopp. Vid nyexploateringar ska Mälarenergi i egenskap 
av huvudman lösa vatten- och avloppsfrågan. 

El
Idag finns begränsningar i elnätet i kommunens alla serviceorter. Kraftiga 
förstärkningar kan ta tid att genomföra och de initieras först när behov finns. 
För nya effektkrävande etableringar krävs tid för att göra de förstärkningar 
som behövs men situationen kan hanteras om tillväxten sker i mindre om-
fattning över tid. 

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 det befintliga elnätet. 

Fiber
Delar av bygden saknar fiber idag, men det finns möjlighet att ansluta både 
befintliga fastigheter och ny bebyggelse. 

Fjärrvärme
Orresta, Kärsta och Björksta saknar fjärrvärmeförsörjning och det finns inte 
några planer på att i framtiden förse orterna med fjärrvärme.

Kommunens markägor (markerade i rött), Kärsta till vänster och Orresta till höger.
© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2018© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2018

Utskrift

Utskrift

Mälarenergis verksamhetsområde för 
vatten och avlopp i Kärsta

Mälarenergis verksamhetsområde för 
vatten och avlopp i Orresta
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Riksintressen och allmänna intressen
Järnvägen som passerar mellan Orresta och Kärsta omfattas av riksintresset 
för järnväg. I Björksta finns ett område utpekat som riksintresse för kultur-
miljövård. Det är Näsborgen och miljöerna vid Sagån intill Näsborgen, ner 
mot E18. Sagån och Lillån har strandskydd på 100 meter. På några områden 
vid Sagån, i Kärsta och på Orresta golfbana, är strandskyddet mindre än 
100 meter. Mindre vattendrag/diken i bygden har strandskydd på 25 meter. 

Under 2002-2004 genomförde Jordbruksverket en inventering av ängar 
och betesmarker med höga natur- och kulturvärden i Sverige. Flera om-
råden i bygden 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.    

Riksintressen och allmänna intressen

Ängs- och betesmarksinventering

Riksintresse kulturmiljövård

Riksintresse järnväg

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

Strandskydd© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2018
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Klimatförändringar 
Kommunen har identifierat fyra klimatfaktorer som kan ha stor påverkan på 
naturen, viktig infrastruktur och människors hälsa i kommunen:

- 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 området vid 
Orresta och Björksta handlar det främst om områden i närheten av Sagån 
söder om golfbanan ner mot Näsborgen och områden ner mot Lillån samt 
diket bakom kyrkan men även i anslutning till vägen mellan Orresta och Kär-
sta där järnvägen passerar. I Kärsta finns inga större områden med risk för 
ras och skred.

Jordartskarta, Kärsta till vänster Orresta och Björksta till höger

Organisk jordart

Lera

Silt

Morän

Berg

Vatten
© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2018© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2018
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Detaljplaner 
I Kärsta finns två större byggnadsplaner. Byggnadsplan 503 J är från 
1950-talet och togs fram för att möjliggöra bostäder för de som arbetade 
på ortens industrier. Byggnadsplan 519 J är en ändring av byggnadsplanen 
som gjordes på 1960-talet. 1990 antogs detaljplan 1095 K i södra Kärsta, 
som gjorde det möjligt att bygga fler småhus.

Detaljplan 1138 M för golfbanan är den till ytan största detaljplanen i Or-
resta, planen är från början av 1990-talet. För bebyggelsen i Orresta gäller 
byggnadsplan 499 J som är från 1950-talet.

De planer som finns på orterna är idag till stor del bebyggda. Utöver de 
större planerna så finns flera små planer för enstaka fastigheter. I Björksta 
finns inga befintliga planer. 
  

Dp 1138M

Dp 1248J

Bpl 503J

Dp 1551G

Bpl 519J

Dp 1095K

Dp 1340J

Bpl 499J

Dp 1362G

Dp 1670G

Befintliga planer
© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2018

  Flygfoto över Orresta från nordöst
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GRÖNSTRUKTUR OCH AKTIVITETER
Ett landskap präglat av människan
Landskapet kring Orresta, Kärsta och Björksta  är en del av Västmanlands 
slättlandskap. Slättlandskapet har vuxit fram efter istiden och spåren 
från istiden syns i form av grusåsar och grupper av blockiga ändmoräner. 
Naturen i Västmanland är nästan helt och hållet präglad av människans 
verksamheter. Typiskt för slättlandskapet är upplevelsen av rymd, där en 
stor del av synfältet upptas av himmel. Slätten karaktäriseras av en plan till 
böljande slätt med storskaliga öppna landskapsrum och skogsklädda mo-
ränpartier. Kärsta med sitt läge precis intill Sagån, miljöerna kring Björksta 
kyrka vid Lillån och Orresta med sitt läge precis intill skogsklädda morän-
partier och som tidigare stationsort, är typiska bebyggelselägen i slättland-
skapet. Dessa bebyggelseområden har potential för utveckling. Bebyggelse 
med friliggande hus utan koppling till åkerholmar eller skog riskerar att 
bryta det historiska bebyggelsemönstret och ändra områdets karaktär. 

Genom att stärka kopplingar med cykel- och kollektivtrafik och stärka små-
biotoper kopplade till bete och vatten kan målpunkter för friluftslivet och 
besöksnäringen utvecklas, (källa: Länsstyrelsens Västmanlands län, Rapport 
2012:13).
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Populära områden för rekreation 
Nedan följer en kort beskrivning av de områden som enligt ortsdialogen 
används mest kring Orresta, Kärsta och Björksta. 

1. Sagån
Miljöerna kring Sagån används enligt dialogen för lek och idrott. Det är 
också platser för att uppleva natur och för att finna ro. Det finns även plat-
ser för utsikt längs med ån. 

I Naturvårdsplanen från Länsstyrelsen (2015) beskrivs Sagån vid Kärsta/
Bred som en bred och variationsrik forssträcka. Landskapsbilden med den 
vackra miljön vid forsen är värdefull att bevara. Det skuggade strömmande 
vattnet är även potentiella miljöer där asp kan leka.  

1. Sagån
2. Kärsta lekplats
3. Skogen vid motionsspåret
4. Golfbanan
5. Skolan
6. Idrottsplatsen
7. Miljöer kring kyrkan och  
    bygdegården
8. Näsborgen
9. Landsbygden

1

2
3

4
5

6

7

8

9

1

© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2018

Fo
to

: P
er

 G
ro

th

FRÅN ORTSDIALOGEN: 
En idé som diskuterades 

under dialogen var möjlig-
het till att ha uthyrning av 

kanoter vid Sagån.

Under remissen kom öns-
kemål om att det ska finnas 
möjlighet att komma nära 
ån på ett smidigare sätt. 
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2. Kärsta lekplats
Lekplatsen i Kärsta är kommunal. Platsen pekades under dialogen ut som 
plats för lek och spontana spel. Lekplatsen är inte tillgänglig för personer 
med funktionsvariationer.  

3. Skogen vid motionsspåret
Skogen vid motionsspåret pekas ut som en plats för ro och för att uppleva 
naturen. Skogen och spåret används för både idrott och lek. 

Precis norr om spåret finns ett område med tydliga ändmoräner som 
sträcker sig över Fycklingevägen. Enligt Länsstyrelsens Naturvårdsplan bör 
ändmoränerna skyddas mot täkt och tippning.  
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Foto: Per Groth

FRÅN ORTSDIALOGEN: 
Önskemål om förbättring av tillgängligheten till platsen lyftes av flera i 
dialogen. Barn behöver idag korsa en större väg utan övergångsställe 

för att ta sig till lekplatsen. På området finns en gammal hockeyrink som 
det finns önskemål att rusta upp samt en pulkabacke som med röjning 

av träd och stubbar skulle kunna bli längre. Det finns även önskemål om 
grillplats.  

FRÅN ORTSDIALOGEN: 
Från många lyftes en besvikelse över att elljusstolparna som en gång fun-
nits längs med spåret revs ner. Flera önskar att spåret skulle vara belyst.

Foto: Per Groth
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4. Golfbanan
Öster om Orresta ligger Orresta Golf och Konferens som öppnades 1998. 
Golfbanan är en blandning av skogs- och parkbana med hål på båda sidor 
om Sagån. 

5. Skolan
Skolgården är plats för lek och idrott. 

6. Idrottsplatsen, Orresta IP
På Orresta IP som ligger i södra Orresta finns möjlighet till idrott och 
spontana spel.  Orresta IF som håller till på idrottsplatsen har funnits sedan 
1937. Idrottsplatsen används även för valborgsfirande.

 7. Miljöer kring kyrkan och bygdegården
Bygdegården är en plats för firande, här anordnas bland annat Björkstada-
gen och midsommarfirande men även personliga fester så som bröllop och 
dop. Bygdegården är plats för många aktiviteter, allt från ungdomsgård till 
studiecirklar, kör, gympa och danskurser. Miljön är även en viktig plats för 
att uppleva bygdens kultur och historia.

8. Näsborgen
En favoritplats av många är Näsborgen. Här upplevs natur, ro, historia och 
utsikt över Sagån.  Här ligger även enligt Naturvårdsplanen (2015) örtrik 
granskog med delvis lundflora som bör tas hänsyn till i skogsbruket. 
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Foto: Per Groth

FRÅN ORTSDIALOGEN: 
  Under dialogen framkom 
att fotbollsplanen är viktig 
att bevara och önskemål 
om nytt omklädningsrum 

lyftes.

Foto: Per Groth
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9. Landsbygden
Under dialogen lyftes hela bygden ut som plats för att uppleva främst his-
toria och natur. Stora mängder fornlämningar är ett värde som lyftes under 
dialogen. Aktiviteter utanför tätorterna som lyftes var ridning (se rörelse-
stråk på fäljande sida) och skjutbana (den rosa pricken ute i västra kanten 
på kartan nedan). I Naturvårdsplanen (2015) beskrivs landskapet mellan 
Kolmsta och Lillån som ett småskaligt odlingslandskap med välbevarad jord-
bruksbebyggelse. Området har en värdefull landskapsbild.  

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

^

^

^
^

^

^

^

^

^̂
^̂

Utsikt 

Spontana spel

Lek

Kontemplation/ro

Idrott

Firande 

Kultur och historia

Naturupplevelse

^ Favoritplats
© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2018
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Rörelsestråk
Under dialogen fick deltagarna markera ut vilka stråk de använder för olika 
aktiviteter. Motionsspåret i Kärsta används för löpning och promenader. 
Stigar sydväst om kyrkan används för ridning. Stråk för skidor markerades  
på golfbanan. 

0 500 1 000250 Meter

Stråk som pekats ut under dialogmötet.

Promenad
Löpning
Cykel

Skidor 

Ridning

Promenad

Löpning

Cykel 

Oklart stråk
© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2018

FRÅN ORTSDIALOGEN: 
Många rörelsestråk som 
används finns längs med 

bilvägar, därför har det öns-
kats mer plats för cykel och 

gående på landsvägarna.
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CIVILSAMHÄLLE OCH SERVICE
Service
Kommersiell service
I Orresta ligger Orresta golfklubb som har en restaurang och konferensan-
läggning. Utöver golfklubben finns inget kommersiellt utbud i bygden. Den 
närmaste matbutiken och postombud ligger på Bjurhovda, den närmaste 
bensinstationen är lokaliserad till Tillberga. Närmaste Apotek och banko-
mat ligger i Hälla.
 

Offentlig service
I Orresta ligger Orrestaskolan där det går cirka 100 elever med årskurser 
från F-6. Den är belägen intill Orrestavägen med Orresta Golfbana som 
granne. Hänvisningsskola för elever på Orrestaskolan till högstadiet är 
Irstaskolan.  Västmanlandstrafiken erbjuder skolskjutsverksamhet till Irsta 
för högstadieelever och fortsatt in till Västerås för gymnasieelever.  Den 
närmaste vårdcentralen och äldreboendet ligger i Tillberga vid Parkgården.

Närmaste… 
Vårdcentral 17 km
Serviceboende 17 km
 
Matbutik 15 km
Apotek  17 km
Postombud 15 km
Bensinstation  15 km 
Bankomat 17 km

FRÅN ORTSDIALOGEN: 
29 personer av 30 svarar i enkäten att de tar bil för att handla. En person 
tar bussen. Av de som svarat, vill 9 personer kunna gå, cykla eller åka kol-

lektivt för att handla. 
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Delaktighet och engagemang
Det finns ett livaktigt föreningsliv i bygden och samverkan är god genom 
föreningsrådet, som består av bygdeföreningen, hembygdsföreningen, Or-
resta IF, ungdomsskytteföreningen, Orrestaskolan, syföreningen och kyrkan 
med kören. Det är lätt att kontakta rådet, inte minst via Facebook. Face-
bookgruppen Vi som bor i Orresta, Kärsta och Björkstabygden fungerar 
också som en kontaktyta där bygdens aktiviteter och utveckling tas upp och 
diskuteras. 
 
Mötesplatserna är varierande. Björksta bygdegård används flitigt, här finns 
ungdomsverksamhet varje vecka, föreningsmöten till bröllop och fester. 
Golfbanorna och golfkrogen är andra mötesplatser samt idrottsplanen, 
ungdomsskjutbanan och skolan. 
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FRÅN ORTSDIALOGEN:
Enligt dialogen är det viktigt att den offentliga servicen fungerar och är 
lokalt närvarande, det vill säga förskola och skola, fritidsverksamhet och 
trygghets- och äldreboende. Även fungerande vattentillförsel är viktigt. 

Idag varierar vattentrycket.
 

Enligt enkäten är flertalet nöjda med närhet till att kunna återvinna. 
Några skriver att det ofta är fullt i containrarna, det saknas återbruk, 

vissa typer av avfall kan inte sorteras samt att containrarna är för långt 
borta. En del sorterar sitt avfall på annat håll, inte minst i Hälla, men även 

på väg till jobbet i Västerås och Enköping. 

Orrestaskolan, foto: Per Groth
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NÄRINGSLIV OCH BOENDE
Näringsliv
Den dialog som genomförts under sommar och höst har främst engagerat  
boende i bygden. Få verksamma i Orresta, Kärsta och Björksta har gett sin 
syn på hur det fungerar att vara företagare i orterna. Det finns många små 
och mellanstora företag i bygden och enligt statistik (sidan 11) dominerar 
branscherna utbildning, bygg- och anläggningsverksamhet samt hälso- och 
sjukvård.
 
På dialogen ställdes frågorna: Vad är bra med näringslivet i bygden, Vad kan 
bli bättre och hur kan fler besöka bygden. Golfbanan med bra restaurang, 
boende och glasskiosk, arbetstillfällen/lokalt utnyttjande av resurser och 
närhet till Hälla shoppingcentrum lyftes fram som något positivt idag. 

Boende
Attraktivt boende
Ett attraktivt boende handlar mycket om det som finns tillgängligt utan-
för själva bostaden. Det framkom under dialogen, då närhet till skola, bra 
kommunikationer och behovet av att pendla till större orter som Västerås, 
Enköping, Uppsala och Stockholm lyftes.

Olika boendeformer för livets olika skeden
Idag råder en stor dominans av småhus i Orresta, Kärsta och Björksta, 92 %.
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FRÅN ORTSDIALOGEN:
För att stärka näringslivet föreslogs metoder att synliggöra företagen, 

deras inriktning och hur de bidrar ekonomiskt till kommunen. En metod är 
att genomföra ”lokal ekonomisk analys”. Vidare lyftes att inte inte bygga 
på jordbruksmark i syfte att hushålla och spara mark för framtida odling, 

laddstolpar för elbil och bilpool/samåkning. Bygden kan lyftas genom 
att till exempel marknadsföra hällristningarna, anordna ställplatser för 
husbilar, plats för camping, utveckla avfart Orresta vid E18, exempelvis 

för shopping och bensinstation. 
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Webbenkät om boende
30 personer från bygden har svarat på en webbenkät, där bland annat 
frågor om boende fanns med. Drygt 55 % av de som svarat är kvinnor, 45 
% män. 45 % är i åldrarna 35-49 år, 24 % 50-64 år och 14 % 20-24 år samt 
10 % under 19 år och 7 % mellan 65-79 år. I förhållande till antalet boende 
i bygden, är svarsfrekvensen låg, men vi har valt att presentera delar av 
resultatet, eftersom det kan ge en fingervisning i vissa frågor.

Av de som besvarat enkäten, har 33 % alltid bott i någon av orterna. Endast 
10 % har bott i bygden mindre än tre år. Precis som statistiken visar, bor 
majoriteten, 89 %, i småhus, 77 % äger sitt hus och resterande hyr. 60 % 
tror eller vet att de kommer att bo kvar i sitt nuvarande boende, vilket bety-
der av resterande 40 % vill eller behöver byta boende de kommande 5-10 
åren. Skälen till flytt varierar. Det handlar om allt från att flytta hemifrån, se 
något nytt som pensionär, studier, behov av mindre när barnen flyttat ut till 
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att hyreskontraktet inte kan förlängas. Drygt hälften 
av dem som behöver flytta, tror att de kommer att 
bo kvar i Orresta, Kärsta eller Björksta. Precis som 
det som framkom i ortsdialogen, är behoven flera, 
det vill säga några vill hyra ett hus eller lägenhet, 
några vill äga hus eller lägenhet eller som äldre bo 
tryggare med tillgång till viss service. 

Vad är viktigt i boendet?
I enkäten framkommer att de tre viktigaste aspek-
terna i boendet är närhet till grönska, kollektivtrafik, 
samt att det är tyst och lugnt. 
 
 

FRÅN ORTSDIALOGEN:
På dialogen framkom att 
det finns önskemål om 

boenden för äldre  
(gemensamhetsboenden 
och äldreboenden), men 
även mindre lägenheter, 

villor och radhus togs upp. 
Det är också välkommet att 
det finns ett utbud av hyres-

lägenheter på orterna. 
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KOMMUNIKATIONER
Gång- och cykeltrafik
Orresta, Kärsta och Björksta ligger cirka 20 kilometer från Västerås resecen-
trum. Skolan, förskolan och idrottsplatsen ligger i Orresta, bygdegården lig-
ger i Björksta och många bor i Kärsta. Gående och cyklister inom bygden är 
hänvisade till landsvägarna som har en smal vägren och där bilarna håller 
höga hastigheter. Enligt webbenkäten är det väldigt få som använder cykel 
som färdmedel vilket till stor del beror på att det saknas cykelbanor inom 
bygden. Flertalet av de som bor inom bygden vågar idag inte låta barnen 
cykla en eller ett par kilometer på landsvägen på grund av att vägen är 
smal, saknar belysning samt har en hastighetsbegränsning på 70 km/h. 

Målpunkter inom orterna, Orresta, Kärsta och Björksta

Idrottsplats

Orresta

Kärsta

Björksta

Skola

Golfbana

Kyrka och bygdegård

Näsborgen

LekplatsMotionsspår

© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2018

FRÅN ORTSDIALOGEN:
Boende i orterna önskar en cykelväg som binder ihop byarna. En cykelväg 
mellan byarna skulle ge fler möjligheten att kunna cykla till skolan, försko-
lan, idrottsplatsen och bygdegården. En positiv effekt av det skulle kunna 
bli att barnen själva kan ta sig till skolan, bygdegården och idrottsplatsen.  

Idag upplever boende i Kärsta att lekplatsen ligger på fel sida om stora 
vägen. Önskemål om ett övergångsställe vid lekparken lyftes. Det finns 
även önskemål om ett övergångsställe vid skolan i Orresta. Önskemål 

finns även om en gång- och cykelbana mellan Kärsta och Tortuna. 
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FRÅN ORTSDIALOGEN: 
Enligt webbenkäten skulle flera vilja kunna åka kollektivt till sitt mål och 
då framför allt till sitt arbete. Det är framför allt turtätheten som man 
upplever som mycket dålig och om den förbättras skulle fler ha möjlig-

heten att åka kollektivt.

 För att fler ska kunna åka kollektivt finns det några önskemål från de 
som bor i bygden:

*  Busshållplatsernas avstigningsplatser behöver förbättras.  
 Många hållplatser har idag avstigning rakt ner i diket som ofta  
 är lerigt eller vattenfyllt. Det saknas yta att stå på när man  
 kliver på och av bussen och dessutom finns önskemål om 
 busskurer.  
*  Det finns flera önskemål om en buss från Västerås kl 16:30 eller  
 17.00 samt fler avgångar på morgonen och på eftermiddagen  
 på vardagar.  
*  Ett bättre samarbete mellan Upplands länstrafik (UL) och Väst- 
 manlands länstrafik (VL). Vissa linjer skulle kunna överlappa  
 varandra för att förenkla pendling till Uppsala samt till 
 Enköping för att kunna fortsätta med tåg mot Stockholm.  
*  Direktbuss till Irsta och Hälla.  
*  Pendlarparkering och busshållplats vid E18.  
*  Buss på gamla E18 fram till Östanbro samt busskur i Östanbro

Kollektivtrafik
Förortslinje nummer 24 trafikerar bygden. Bussen går från Västerås via 
Tortuna till Kärsta, Orresta, Björksta och tillbaka till Västerås. Denna linje 
trafikerar 1 gång/h på morgonen och på eftermiddagen och varannan 
timme däremellan. 
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FRÅN ORTSDIALOGEN: 
I Berga önskade flera deltagare i dialogen att vägen skulle rätas upp 

och dras utanför fastigheterna. Många upplever också att det är 
höga hastigheter genom bygden och har önskemål om hastighets-

dämpande åtgärder. 

Webbenkäten visar att de flesta använder bil flera gånger varje 
vecka. För att vi ska få fler boende i Orresta, Kärsta och Björksta 
att ställa bilen hemma och istället ta bussen eller cykeln till sitt 

mål gav de boende ett flertal önskemål:  

*  Bättre kollektivtrafik, tätare bussturer och vid fler tidpunkter 
*  Säkra hållplatser (gärna med busskurer)  
*  Infartsparkering i utkanten av Västerås där bilisten kan fort- 
 sätta med buss inom Västerås 
*  Bättre och upplysta cykelkopplingar inom bygden 

Biltrafik
De större genomfartsvägarna som går genom orterna är statliga (det vill 
säga Trafikverkets). Några av de mindre lokalgatorna är kommunens och 
resten är samfälligheter. Inom tättbebyggt område för Orresta samt Kärsta 
är det Västerås stad som beslutar om hastigheten på samtliga gator. När 
Trafikverket eller samfälligheten är väghållare sker beslutet i samråd med 
väghållaren.  

Flertalet boende i bygden upplever att det har blivit mer trafik genom byn 
sedan E18 byggdes om och en på- och avfart byggdes söder om Björksta. 
Förutom personbilar är det även mer tung trafik som använder på- och 
avfarten och kör genom bygden. Vägen är smal och krokig och på vissa 
sträckor är det trångt och dålig sikt, bland annat genom Berga. 

Hållplats mellan Orresta och Kärsta, Kärsta södra. Foto: Per Groth
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WEBBKARTAN
Under några månader från ortsdialogens start, kunde den som ville peka ut platser som antingen
behöver förbättras, är favoritplatser eller bär på minnen av något som hänt förr i tiden. 13 synpunkter har läm-
nats under denna tid. Ingen har pekat ut en särskild plats som bär på minnen. Några av synpunkterna presente-
ras nedan. Ibland är texterna förkortade.

Fyra favoritplatser har pekats ut i webbkartan.

 

Favoritplatser

!

!

!

!

GRUPPERING
! Övrigt
! Grönt/park/skog/rekreation

GRUPPERING
! Cykelbana
! Grönt/park/skog/rekreation
! Service
! Trafik

GRUPPERING
! Övrigt
! Grönt/park/skog/rekreation

GRUPPERING
! Cykelbana
! Grönt/park/skog/rekreation
! Service
! Trafik

”Viktigt att ha kvar idrotts-
föreningar som aktiverar 

folk i bygden.”

”Det är så fint vid ån och bör 
rustas upp för att få fler dit.”
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Platser som kan förbättras
Flest har tyckt till om platser som behöver förbättras. De synpunkter och önskemål som kommit in handlar 
främst om avsaknaden av busskurer, det finns önskemål om bättre kollektivtrafik, gång- och cykelväg mellan 
Orresta och Kärsta, fiber för de som bor utanför tätorterna, belysning av motionsspåret samt förbättringar kring 
pulkabacken i Kärsta. 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

GRUPPERING
! Övrigt
! Grönt/park/skog/rekreation

GRUPPERING
! Cykelbana
! Grönt/park/skog/rekreation
! Service
! Trafik

”Motionsspåret bör vara 
upplyst. Det skulle helt klart 
göra att fler nyttjar det. Fler 
motionärer är ju positivt för 
folkhälsan, minskar sjukta-

len!”

”Busskur skulle vara skönt 
på vintern. I stan finns det 

och där är det kortare 
väntetider.”

”Jag (och fler med mig) har 
sedan länge haft ett önskemål 

om en cykelbana/cykelväg mel-
lan Kärsta och Orresta. Skolan/
fritids ligger i Orresta men det 
bor dubbelt så många i Kärsta 

vilket innebär att våra barn 
måste färdas som oskyddade 

trafikanter...”

”Finns inga övergångsstäl-
len eller något. Bör finnas 

åtminstone vid skolan.”
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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 har Västerås stad fått en första överblick hur just 
dessa frågor fungerar i orterna. 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 bostadsutbud
I Orresta, Kärsta och Björksta bor flertalet i småhus. Flest hyreslägenheter 
finns i Kärsta. Ett viktigt budskap från de som på olika sätt medverkat i dia-
logen är att det saknas bostäder för livets olika skeden. 
 
När utbudet saknas på orten, drabbar det främst ungdomar, hushåll där 
familjeförhållandena ändras och inte minst äldre, vars livskvalitet begränsas 
av att bo kvar i småhuset när behovet av en tillgänglig och trygg bostad 
med gemenskap finns. Situationen leder sannolikt till en begränsad befolk-
ningstillväxt, men framförallt drabbar det individer som behöver lämna sin 
invanda miljö och gemenskap för att flytta till en annan ort. 

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
Den offentliga servicen i form av förskola och skola samt återvinning fung-
erar bra, enligt dialogen. Några lyfter fram önskan om en större valfrihet 
när det kommer till hemtjänst och skola. I orterna saknas privat service 
i form av livsmedelsaffär, vilket innebär att många åker till Hälla eller till 
exempel Enköping för att handla dagligvaror. Orresta golf med restaurang 
är en uppskattad mötesplats som utöver golfutövande erbjuder restaurang 
och kiosk. 

Dialogen har inte nått tillräckligt många verksamma i bygden för att kunna 
ge en god bild av näringslivets villkor. Det finns många småföretagare, men 
även större verksamheter, inte minst inom jord- och skogsbruksnäringen i 
bygden. Företagen är sannolikt spridda över ett stort område.
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Det finns en stor potential att utveckla besöksnäringen, inte minst på grund 
av bygdens tydliga historiska närvaro med många fornlämningsmiljöer och 
vackra natur. Till exempel bör det vara möjligt att utveckla natur- och kul-
turpromenader kombinerat med möjligheter till friluftsaktiviteter.

Närströvområden och mötesplatser
Hela bygden erbjuder en mångfald av promenader, motionsspår, platser för 
lek och idrott samt målpunkter. Det ger förutsättningar för olika intressen 
och sporter, allt från ridning, löpning till naturupplevelser. I första hand är 
det inte frågan om att utöka befintligt utbud, utan rusta upp anläggningar 
som brister i skötsel och underhåll. Exempel som lyfts under dialogen är 
Orresta IP (nytt omklädningsrum) och Kärsta lekplats (röja sly och förbättra 
tillgänglighet och säkerhet) samt förse motionsspår med elljusstolpar. 

Det finns ett aktivt lokalt engagemang, inte minst genom föreningslivet. 
Viktiga mötesplatser är Björksta bygdegård, Orresta golf och idrottsplatsen. 
Mötesplatserna kan utvecklas och nyttjas för olika behov i bygden. 

Trygga och säkra gång- och cykelvägar
Målpunkter för boende i bygden är lokaliserade i framförallt Orresta. Idag 
saknas gång- och cykelvägar, gående och cyklister hänvisas till landsvägarna 
med smala vägrenar och höga hastigheter. Situationen leder till onödigt 
bilåkande eller i värsta fall att aktiviteter inte blir av. Förutom behovet av att 
anlägga gång- och cykelbana mellan orterna, finns önskemål om att kunna 
gå och cykla säkert mellan Kärsta och Tortuna. 

Bra tillgång till kollektivtrafik
Kollektivtrafiken, bestående av busslinje nummer 24, erbjuder inte en tur-
täthet eller tillräcklig kvalitet för att bli ett attraktivt alternativ till bil. Enligt 
ortsdialogen behöver bussarna gå oftare och  miljön kring hållplatserna 
förbättras för att kollektivtrafikresandet ska bli bekvämt. Även samverkan 
med andra länstrafikmyndigheter behöver förbättras för att pendling över 
länsgränserna ska kunna fungera. Pendlarparkeringar vid E18 är också för-
slag som kan bidra till ett mer hållbart resande.
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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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