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Förord 
Den 7 juni 2018 träffades tillbergabor, politiker och tjänsteper-
soner i Medborgarhuset och pratade om hur det är att bo och 
leva i Tillberga. Medborgarhuset fylldes och 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 och inte minst kommunikationer. Planeringsunderlaget 
innehåller både tillbergabors syn på dessa frågor, tjänsteperso-
ners kunskap samt övergripande slutsatser på det vi ser.  
 
Förutom ortsdialogen i juni, har ett antal tillbergabor besvarat 
en enkät och på en webbkarta beskrivit platser som är viktiga, 
behöver utvecklas eller bär på olika minnen.

Carl Arnö
stadsbyggnadsdirektör
Västerås stad
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PLANERINGSUNDERLAG TILLBERGA

Vad är ett planeringsunderlag och vad ska vi 
ha det till?
Planeringsunderlaget beskriver Tillberga tätort med fokus på ortens histo-
ria, service, boende, näringsliv, kommunikationer, gemenskap och mötes-
platser samt aktiviteter utomhus. Innehållet baseras på tillbergabornas 
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 tillbergabor 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 ut-
veckling? I framtidens samhälle blir sannolikt lokalt producerade livsmedel 
viktigare och närturism ett alternativ till långväga resor, vilket ger ökade 
möjligheter för besöksnäringen att utvecklas i Västerås. Hållbara kommuni-
kationer mellan staden och de mindre orterna och landsbygden blir också 
allt viktigare. Förutom snabba kollektivtrafikförbindelser måste det finnas 
attraktiva cykelvägar till olika målpunkter. 

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

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

Ortsdialoger
I maj 2018 beslutade Byggnadsnämnden att stadsbyggnadsförvaltningen 
skulle genomföra ortsdialoger i sju serviceorter (Tortuna, Orresta, Tillberga, 
Barkarö, Dingtuna, Irsta och Gäddeholm) under 2018-2019. Resultatet ska 
dokumenteras 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 tillbergabor i Tillberga 
medborgarhus den 7 juni 2018, två möten med ungdomar den 13 maj 2019 
i Tillberga fritidsgård (läs mer på sidan 38), en digital enkät och webbkarta 
samt information från olika källor, se sidan 44. Resultatet från webbenkät 
och webbkarta  har fångats upp i det här planeringsunderlaget. 

Dokumentationen av dialogen i juni 2018 och maj 2019 finns tillgänglig på 
Västerås stads hemsida, www.vasteras.se/tillberga.
 
 

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 7 juni 2018,
ungdomsdialog 13 maj 
2019,
webbkarta och
webbenkät
fram till
30 september 2018

Planeringsunderlag 
Tillberga
Remiss 6 maj- 2 juli 
2019

Chans att tycka till!

1:a kvartalet 2021
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Så här beskrev deltagarna på dialogerna Tillberga utifrån en känsla/ord. Till höger är ordmolnet från det öppna dialogmötet, 
överst till vänster visar ordmolnet från dialogen med mellanstadieungdomarna och nere till vänster ordmolnet från dialogen 
med högstadieungdomar. 

TILLBERGA 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 de riktade ungdomsdialogerna ställdes två inledande frågor: ”Hur 
trivs du i Tillberga” och ”Beskriv Tillberga med en känsla”. I kommande 
avsnitt kan du läsa en sammanfattning av ortsdialogens diskussioner som 
handlade om hur det är att leva och bo i Tillberga.

Hur trivs du i Tillberga? Till höger är resultatet från det öppna dialogmötet, överst till vänster från dialogen med mellanstadie-
ungdomarna och nere till vänster från dialogen med högstadieungdomar. 
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Tillbergas plus och minus
Under dialogen fick deltagarna gemensamt berätta om fördelar (plus) och 
nackdelar (minus) med Tillberga. 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 deltagarna. Det ger en god bild av de frågor som också går 
att läsa mer om i de kommande avsnitten. 

Det som är bra i Tillberga enligt dialogen 
Det finns ett stort utbud av mötesplatser i Tillberga. Medborgarhuset, 
centralt beläget i Tillberga fungerar som en mötesplats för alla ortsbor. Här 
finns bibliotek och lokaler för möten, fester, konserter och utställningar. Här 
finns också en förskola och inte minst Tillberga grannskapsservice, TGS.
Föreningslivet är brett och det finns ett utbud som tillfredsställer många in-
tressen och åldrar. På Hubbovallen spelas fotboll, i sporthallen till exempel 
handboll och innebandy. Kyrkan har flera körer och för den som är intres-
serad av sin hembygd finns en hembygdsförening. 

Tillberga grannskapsservice är något unikt. TGS är en ekonomisk förening 
som på uppdrag av Västerås stad ansvarar för drift av hemservice, förskola, 
badhus, äldreomsorg och skötsel av parker och gator. Närheten till invånar-
na är en särskild kvalitet som enligt flera ger en god samhällsservice.

Badhus

För få 
platser på 

äldreboendet

Tillberga 
grannskaps-

service!

Slitna 
utemiljöer

Bra samhälls-
service

Saknas affär

Mötesplatser

Tågen stannar 
inte

Dåliga vägar

Skolan

Behöver 
byggas mer 
lägenheter

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 Tillberga
Tillberga är en tätort strax norr om Västerås i Västmanlands län. Kortaste 
vägen till centrala Västerås är cirka 11 km, till Tortuna är det cirka
8,5 km och till Skultuna cirka 16 km. Orten ligger i Hubbo socken, precis 
på gränsen till Tillberga socken. I söder ligger Badelunda socken, i sydväst 
Skerike socken och västerut Romfartuna socken. Öster om Tillberga socken 
ligger Tortuna och Sevalla socknar. 

FAKTA OM TILLBERGA

Tidsavstånd från Tillberga centrum 
till Västerås centralstation

Cykel: cirka 40 min

Elcykel: cirka 33 min

Buss: cirka 21 min

Bil: cirka 15 min

Karta över Tillberga

Hubbo kyrka

Tillberga kyrka och 
Tillberga by

Centrum

Anstalten

Bösebergs-
parken

Skola

Väg mot Västerås

Väg mot Sala

Väg mot Västerås

Väg mot Tortuna

Kvarnbacken

Kvistberga

Motionsspår

Hubbovallen

© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2019

Tillbergas placering i Västerås 
kommun
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Statistik
Befolkning
År 2019 bodde 2 129 personer i Tillberga tätort. Bedömningen är att be-
folkningen kommer att öka med 3,6 % till år 2025.

Den åldersgrupp som är störst i Tillberga är 25-64 år, följt av 0-18 åringar.

Andelen som bodde i småhus år 2019 var strax över 67 %
Andelen som bodde i flerbostadhus år 2019 var strax över 30 %.

Genomsnittlig körsträcka per år per person (18+ år) för privatbilar var 9 227 
kilometer.

Arbetstillfällen
I Tillberga finns flest arbetstillfällen inom vård och omsorg, skola och inom
kriminalvården (2016 års statistik). På fjärde och femte plats kommer
tillverkning och utvinning samt byggverksamhet. I Tillberga tjänar kvinnor-
na i snitt ca 1 550 kronor mer än männen per månad (2017 års statistik).

9 227 km/
         person och år 

2129 personer

30 % 67 %

Tillberga i relation till sin omgivning. De streckade röda linjerna markerar Tillberga och Hubbo socken. De gråa ringarna visar avstånd, 
avståndet mellan ringarna är 2 kilometer.

Enköpings 
kommun

2 kilometer

6 kilometer

10 kilometer

Västerås

Munga

Lycksta

Skultuna

Irsta

Tortuna

Hökåsen Orresta

© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2019
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Nedslag i Tillbergas historia
Förhistorisk tid i Tillberga
Tillberga ligger strategiskt mellan Hubbo och Tillberga medeltida kyrkor ute 
på jordbruksslätten. Lösa fynd från stenålder och bronsålder visar att det 
funnits människor under förhistorisk tid i Tillbergatrakten. Bebyggelsen har 
bl.a. funnits vid Kvarnbacken, norr om järvägen, inte långt från väg 703, där 
flera gravfält visar på en större järnåldersby. Byn kan vara en föregångare 
till Mälby gård, där en stor del av järnvägssamhället senare etablerades. 

Tillberga blir en järnvägsknut som lockar nya invånare och 
besökare
När järnvägarna drogs fram på 1870-talet blev Tillberga en väsentlig järn-
vägsknut där tre järnvägssträckningar strålade samman; Stockholm-Ängels-
berg, Tillberga-Sala och Tillberga-Västerås-Köping. Tillberga blev en plats för 
tågbyten och omlastning av varor och gods. 1875 startade trafikeringen på 
järnvägen och samma år uppfördes Tillberga stationshus. Strax efter bygg-
des även en järnvägsrestaurang som sedan byggdes till i flera omgångar. 
Först i början av 1900-talet tog byggandet fart i Tillberga. Kring 1915 fanns 
här post, telefonstation, frisörer, hantverkare, konditorier, hotell och livs-
medelsaffär på Järnvägsgatan.

1920- och 30-talen en blomstringstid
Efter 1910 växer Tillberga söder om järnvägen. Ett metallgjuteri startar sin 
verksamhet nära Sörby gård. När Stockholm-Västerås-Bergslagend Järnvä-
gar (SWB) etablerade en vagnverkstad i Tillberga 1917 blev det ett uppsving 
för orten. När sedan lok- och vagnverkstaden i Västerås brann ned 1919 
uppfördes reparationsverkstäderna i Tillberga. 

På 1920-talet ökade behovet av bostäder eftersom arbetstillfällena blev 
fler. Antalet hus fördubblades och befolkningen växte. Fler barn föddes och 
Sörbyskolan som byggdes 1910 började bli trång. 1923 byggdes ytterligare 
ett skolhus på tomten. 

Nyfiken på att veta 
mer om Tillbergas 

historia?
I boken Tillberga-
Andan, av Hubbo 

hembygdsförening, kan 
du läsa mer om ortens 
äldsta historia fram till 

2000-talet.    

Järnvägsstationen
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Under 1930-talet och efterkrigstiden var tillväxttakten i Tillberga något lug-
nare, men man fortsatte att bygga nytt. Den nya bebyggelsen bestod
främst av bostadshus, men även mindre industrier etablerades längs järn-
vägen. En väsentlig etablering blev den fångvårdsanstalt som byggdes på 
1960-talet. 

Häradskarta över Tillberga år 1907

BösebergJärnvägsverkstäderna



14 Planeringsunderlag Tillberga

Kulturmiljö
Enligt översiktsplanen ska samtliga orter ges en tydlig egen identitet och attrak-
tionskraft, där ortens kulturmiljövärden kan vara en särskild tillgång. Det kun-
skapsunderlag som finns för kulturmiljöerna är ”Västeråsbygden, ett program för 
kulturminnesvård, del 1.” från 1987. I programmet pekas kulturmiljöhänsynsom-
råden 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 fornläm-
ningar. 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 områdena 
ligger huvudsakligen på ortens omgivande landsbygd och inte inne i serviceorten. 
De äldre kulturmiljöhänsynsområdena belyser inte byggnader och bebyggelsemil-
jöer som kan bedömas ha ett kulturvärde idag. Det som värderas som en kultur-
miljö kan variera över tid. Till exempel är modernismens bebyggelsemiljöer, det 
som byggdes från 1930-talet till och med 1970-talet, sällan med i äldre kulturmil-
jöunderlag. Idag har även dessa byggnader och miljöer höga kulturvärden.      

I följande text presenteras de sju kulturmiljöhänsynsområden som finns utpe-
kade i Tillberga och Hubbo socknar. Fokus ligger på kulturlandskapets utveckling, 
inte beskrivningar av bebyggelsen. Områdena är Hedensberg, Tillberga kyrkby, 
Sundby-Fors (ingår även i Tortuna socken), Tillberga stationsområde, Näs-Alvesta, 
Hubbo kyrkby-Jädra och Aberga. 

© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2019

Kulturmiljöhänsynsområden i Tillberga och Hubbo socken

1. Hedensberg
2. Tillberga kyrkby 
3. Sundby-Fors 
4. Näs-Alvesta
5. Tillberga stationsområde
6. Hubbo kyrkby - Jädra
7. Aberga

3

5

6

4

1

2

7
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1. Hedensberg 
De stora åkergärdena i söder var i början av 1700-talet fortfarande myr, äng och 
hagmark. Herrgården grundades på Hedenbergs bytomt. Byn som då bestod av sju 
mantal avhystes när herrgården skulle byggas. Huvudbyggnaden byggdes år 1750 . 
Runt gården finns idag alléer och en stor parkanläggning från 1876. I norr finns en 
bokskog, sannolikt planterad på 1800-talet.

2. Tillberga kyrkby 
Kyrkbyn ligger i kanten av ett större skogsområde med en slättbygd i väster. Den 
gamla trädkantade sockenvägen följer skogsbrynet. Den nya landsvägen har dragits 
fram väster om byn. Nordost om kyrkan finns ett gravfält med ca 40 höga och runda 
stensättningar. Gravarna är daterade till järnåldern och bronsåldern. Malins källa, en 
offerkälla, ligger invid kyrkan. Kyrkan bygges först under medeltiden, men den nuva-
rande utformningen härstammar från 1600-talet.

3. Sundby-Fors 
Området som i sydost når in i Tortuna socken, omfattar några långsträckta områden 
i kanten på ett storskaligt jordbrukslandskap öppet mot nordost. Centralt i området 
finns en vacker väg som är anpassad efter topopgrafin. Landsvägen formades under 
1700-talet och stora delar av vägen kantas av alléer. Längs vägen finns hagmarker 
med fornminnen i form av enstaka lämningar och stora gravfält, daterade till brons- 
och järnåldern.
 
4. Näs-Alvesta
Området ligger på en utlöpare av Badelundaåsen men landskapsbilden domineras av 
den odlade slättbygden. Den gamla färdleden gick längs huvudåsen. Längs den lilla 
grusvägen genom området finns ett antal fornlämningar från brons- och järnåldern i 
form av runda stensättningar, mindre högar och skålgropar.  

5. Tillberga stationsområde
Tillberga stationssamhälle har vuxit upp på ren jordbruksmark i samband med att 
järnvägen drogs fram på 1870-talet (läs mer under Nedslag i Tillbergas historia, sidan 
12). 1875 byggdes ett stationshus och senare även järnvägsrestaurang som idag är 
rivna. På den tiden var restaurangen uppdelad efter tidens sed i första, andra och 
tredje klass. I området har det också funnits ett tegelbruk.

6. Hubbo kyrkby - Jädra
Som en ö i det öppna jordbrukslandskapet, ligger Hubbo kyrkby. En äldreväg kantad 
av en allé leder fram till kyrkan från öster. Järnvägen passerar strax väster om byn. 
Vid Jädra, sydost om Hubbo kyrka, finns ett antal fornlämningar på en skogsbeklädd 
moränholme. Hubbo kyrka är från 1300-talet med en interiör delvis från 1400-talet. 
Kyrkan renoverades grundligt på 1950-talet. På byns mark finns en intressant så kall-
lad fossil åker som ligger öster om bytomten och landsvägen i en hage. Spåren av den 
fossila åkern syns som parallella rader av stensträngar. Stensträngarna är äldre gräns-
markeringar mellan olika tegar (andelar av åkermark) och hör ihop med det åkerbruk 
som bedrivits här under flera århundraden. De gamla indelningarna av åkrarna går 
också att se på storskifteskartan från 1776. Samma åkergärde syns även på 1652 års 
karta, men då utan stensträngar. En så välbevarad fossil åker är ovanlig i Västeråstrak-
ten. 
 
7. Aberga 
Aberga by ligger som en ö i det öppna jordbrukslandskapet på en delvis skogsbeklädd 
höjdrygg. Söder om bebyggelsen finns ett gravfält med enstaka stensättningar och 
högar från järnåldern. Bebyggelsen i Aberga by präglas av sent 1800-tal.
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Kommunalt markägande

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

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

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

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

Fjärrvärme
Det finns fjärrvärme i Tillberga och nätet byggs ut och förtätas i takt med att 
kunder efterfrågar fjärrvärme. Framförallt i ortens södra del. Eventuella kon-
flikter med fjärrvärmeledningar ska beaktas och flytt av ledningar utreds och 
bekostas om flytt är möjligt av framtida exploatör. Dialog med Mälarenergi 
är viktigt i tidigt skede
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Utskrift

Mälarenergis verksamhetsområde 
för vatten och avlopp i Tillberga
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Riksintressen och allmänna intressen
Tillberga omfattas av riksintresset för järnväg, järnvägen passerar i ortens 
västra och norra delar. Väster om Tillberga finns väg 56 mot Sala som är av 
riksintresse för vägar.

Det finns flera mindre vattendrag/diken runt orten, strandskyddet till dem 
är 25 meter. Lillån, norr om Tillberga, har ett strandskydd på 100 meter.  
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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 Tillberga finns 
inga större områden med risker för ras- och skred. 

Organisk jordart

Lera

Silt

Sand

Isälvssediment, sand-block

Morän

Berg

Fyllning

Vatten
© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2019
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Gällande planer
Stadsplanen för Tillberga stationssamhälle (Spl 475 M) antogs 1962 av
kommunfullmäktige i Tillberga kommun. Sedan planen antogs har den 
ändrats flera gånger. Många av ändringarna är från 1970-talet. För Till-
berga centrum finns flera olika planer, där gjordes ändringar främst under 
1980-talet och 2000-talet. Den senast antagna planen för Tillberga är från 
2007 och gäller för området längst i söder, på delar av det området finns 
färdiga hus. Just nu pågår ett detaljplanearbete i norra Tillberga, detaljplan 
Hedensberg 7:5, med syftet att utreda om det går att bygga bostäder där.

Det finns en fördjupad översiktsplan för Tillberga (FÖP 44). Planen är anta-
gen 1993 och visar hur orten är tänkt att utvecklas. De senaste planerna
och den pågående planen följer de riktlinjer som finns i den fördjupade
översiktsplanen.

Pågående
Dp 1872

Spl  475 M

Spl  475 M

Spl  477 G

Spl  769 K

Spl  799 K

Spl  865 J

Spl  805 K

Spl  525 K

Spl  475 M

PLANER I CENTRUM
- Dp 1012 J
- Dp 1611 F
- Dp 1484 J
- Dp 1012 J
- Spl 531 J
- Spl 481 G
- Dp 1471 J
- Spl 907 J
- Spl 801 J
- Spl 887 J

Spl  851 J

Spl  480 J 

Plangräns FÖP 44

Spl  724 J Dp 1448 K

Dp 1141 J

Dp 1614 K

Befintliga planer och pågående plan i Tillberga

© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2019

Stadsplan för Tillberga stationssamhälle

Illustrationsplan FÖP 44 

Flygfoto över Tillberga från sydväst     
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Ett landskap präglat av människan
Tillberga ligger i Västmanlands slättlandskap, precis i gränsen till det sjö-
nära landskapet samt landskapstypen åsar och ådalar. Slättlandskapet har 
vuxit fram efter istiden och spåren från istiden syns i form av grusåsar och 
grupper av blockiga ändmoräner. Tillberga ingår i Mälarområdet, vilket till 
stor del är uppodlat. Vi befinner oss i ett kulturlandskap, nästan helt och 
hållet präglat av människans verksamheter under lång tid.  
 
Typiskt för slättlandskapet är upplevelsen av rymd där en stor del av synfäl-
tet upptas av himmel. Tortunaslätten, där Tillberga är placerad, är en plan 
till böljande slätt med storskaliga öppna landskapsrum och skogsklädda 
moränpartier.  

Typiska platser för bebyggelse i slättlandskapet är intill skogspartier och 
vattendrag, precis som Tillberga. Tillbergaby med Tillberga kyrka ligger intill 
en skogbeklädd höjd. Både stationen och dagens tätort placerades
också intill ett större skogsparti. Dessa områden har potential för utveck-
ling. Bebyggelse med friliggande hus långt ifrån åkerholmar eller skog 
riskerar att bryta det historiska bebyggelsemönstret och ändra områdets 
karaktär. 

Skogen öster om Tillberga består av morän och berg. Tillberga tätort är 
främst placerad på lerjord. Norr om orten finns större områden med jord-
bruksmark på lerjord. Längre söderut och ju närmare Mälaren och Västerås 
man kommer blir landskapet mer varierat och öppenheten växlar med 
skarpa gränser mellan öppen mark och skogsklädda höjder, typiskt för det 
sjönära landskapet. Sydväst om Tillberga går en höjdrygg genom landska-
pet, Badelundaåsen, den består av sand och block. Åsen uppstod under 
istiden när isälven avsatte grus, sand och morän. Åsarna och åarna i länet 
har sedan människan kom hit varit viktiga kommunikationsstråk. Vägarna 
är dragna uppe på åsen eller invid åsen. Även för djur och växter är åsarna 
och ådalarna viktiga stråk, så kallade spridningskorridorer.  På jordartskar-
tan (sida 16) syns åsen tydligt som det gröna på kartan.

GRÖNSTRUKTUR OCH AKTIVITETER
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Populära områden för rekreation
Nedan är en kort beskrivning av de områden som används mest i Tillberga 
enligt ortsdialogen. Utöver dessa områden finns platser för att uppleva na-
tur utspridda i jordbrukslandskapet väster om orten och ner mot Hökåsen.

1. Kvarnbacken
Norr om Tillberga finns Kvarnbacken, ett skogsområde uppe på en höjd. 
Området pekas ut av flera som ett område för spontana spel. Kvarnbacken 
är rikt på fornlämningar med bland annat rester från kvarnen.

2. Hubbovallen
Hubbovallen är idrottsplatsen i Tillberga. Området används för idrott och 
för firande. Tillberga IK fotboll har sin hemmaplan här. På Hubbovallen finns 
både gräsplaner och grusplaner för fotboll. På vintern finns det möjlighet 
att åka skridskor och på sommaren finns här en kiosk. 
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1. Kvarnbacken
2. Hubbovallen
3. Mälbyvägens lekplats
4. Park Elvägen/Sörbyvägen
5. Centrum
6. Lekberga/Källbovägens  
     lekplats
7. Bollplan vid Egnahemsvägen
8. Bösebergsparken
9. Skogen vid motionsspåret
10. Pistonggatans lekplats© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2019

Foto: Per Groth

FRÅN ORTSDIALOGEN: 
Under dialogen uppkom 
önskemål att anlägga en 

cykelpark med hopp i
 anslutning till 
idrottsplatsen. 



22 Planeringsunderlag Tillberga

3. Mälbyvägens lekplats
I anslutning till Mälbyvägen finns en mindre kommunal lekplats i dåligt 
skick.

4. Park Elvägen/Sörbyvägen 
Parken är en kommunal närpark med lekplats. Parken består av öppna 
gräsytor som används för lek och spontana spel som fotboll. Här finns 
även en gammal tennisplan.

5. Centrum
Tillberga centrum är utpekat som favoritplats av flera under dialogkvällen. 
Här finns flera aktiviteter samlade. Det finns flera platser för firande samt 
för att uppleva kultur och historia. I centrum finns också skolan. Här finns 
plats för idrott och spontana spel. Intill skolan finns en grusplan med över-
växt löparbana. Det finns även plats för idrott i badhuset/sporthallen som 
finns söder om skolan. ”Hubbohörnan” är en kommunal närpark som ligger 
i korsningen mellan Lokförargatan och Kvistbergavägen. 

6. Lekberga/Källbovägens lekplats 
Den kommunala närparken och lekplatsen, Lekberga, används mycket av 
tillbergaborna. Förutom till lek används den till idrott, spontana spel och 
firande. 
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FRÅN ORTSDIALOGEN: 
Vattenlek i Lekberga

FRÅN ORTSDIALOGEN: 
Utveckla tennisplan vid 

Brandvägen.

FRÅN ORTSDIALOGEN: 
Det kom upp önskemål om 
att rusta upp centrum, för 
att skapa en mer trivsam 

miljö och en fin entré 
till Tillberga. Ett annat 

önskemål är att rusta upp 
grusplanen vid skolan så 
att den kan användas av 

skola och fritids.
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7. Bollplan vid Egnahemsvägen
Vid slutet av Källbovägen finns en gräsplan som används för fotboll och 
spontana spel.

8. Bösebergsparken 
Bösebergsparken är en kommunal grannskapspark som är omtyckt av de 
som bor i Tillberga. I parken finns möjligheter till en rad aktiviteter som
lek, idrott, firande och naturupplevelser. Samtidigt är det också en plats
dit man går för att få ro.

9. Skogen vid motionsspåret
Skogen öster om Tillberga är av stort värde för rekreation för tillbergabor-
na, skogen beskrivs även i Naturvårdsplanen från Länsstyrelsen (2015) som 
värdefull att bevara för friluftsliv. Skogen används för lek, för idrott, för att 
få en naturupplevelse och för att finna ro. 

I skogen finns motionsspåret som är 2,5 kilometer långt och belyst, med 
bra backar för att träna löpning. Här finns även ett utegym. Spåret startar 
vid Lokgatan.
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FRÅN ORTSDIALOGEN: 
Gärna infoskyltar om djur 

och natur i skogen. 

Reparera trasig belysning.



24 Planeringsunderlag Tillberga

10. Pistonggatans lekplats
Pistonggatans lekplats är den fjärde kommunala lekplatsen i Tillberga. Lek-
platsen är placerad i ett mindre skogsparti och används för lek och spon-
tana spel.
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Rörelsestråk
Under dialogen fick deltagarna markera ut vilka stråk de använder för olika 
aktiviteter. Motionsspåret och lokalgatorna i Tillberga används för promenad, 
löpning och cykel. Många stråk går väster om orten ner mot Hubbo kyrka 
och Hökåsen. Här används gång- och cykelvägar, mindre landsvägar men 
även Västeråsvägen för löpning, promenad och cykel. Friluftsfrämjandet Väs-
terås nyttjar frekvent området Näs-Alvesta för MTB-cykling (på dialogkartan 
nedan endast utpekat som ett stråk för löpning). Skidor åker tillbergaborna 
på åkrarna mellan Tillberga och Hökåsen samt på Hubbovallen.

0 500 1 000250 Meter

Stråk som pekats ut under dialogmötet.

Skidor

Promenad

Cykel

Löpning

© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2019

Foto: Per Groth Foto: Per Groth



26 Planeringsunderlag Tillberga

CIVILSAMHÄLLE OCH SERVICE
Service
Den privata servicen är begränsad i Tillberga. Närheten till Västerås tror 
flera är en del av orsaken. Däremot finns ett stort lokalt utbud av offentlig 
service, inte minst är Tillberga Grannskapsservice (TGS) en stor tillgång för 
tillbergaborna. 

Kommersiell service
I Tillberga finns till exempel bensinstation, bilverkstad, pizzerior och en kiosk 
med stort utbud. I medborgarhuset drivs restaurang Rallarrosen i Tillberga 
grannskapsservice regi. Ett gym/Fitness Center finns också på orten.

Närmaste… 
Vårdcentral 0 km
Serviceboende 0 km
 
Matbutik 4 km
Apotek  8 km
Postombud 0 km
Bensinstation  0 km 
Bankomat 8 km
Bibliotek  0 km

FRÅN ORTSDIALOGEN: 
På dialogen ansåg flera att livsmedelsbutik, bankomat, klädaffär 

och bra utbud av restauranger är viktigt att ha i Tillberga. 
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Medborgarhuset
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Tillbergaskolan

Offentlig service
Samhällsservicen är uppskattad i Tillberga. Här finns vårdcentral, förskolor, 
öppen förskola, skola F 1-9, dagverksamhet för äldre och fritidsgård. Tillber-
gabadet och Sporthallen är uppskattade och inte minst Medborgarhuset, 
där både bibliotek, förskola och Tillberga Grannskapsservice huserar. Park-
gårdens äldreboende med 9 lägenheter ligger alldeles granne med Med-
borgarhuset. I Tillberga finns också en idrottsplats med fotbollsplaner och 
tennisbanor. Med undantag från privat förskola och kommunal grundskola, 
ansvarar TGS för all drift av offentlig service. 

TGS med sina verksamheter är uppskattat i Tillberga och fungerar som en 
samlande kraft på orten. Närheten till medborgarna skapar förutsättningar 
för en tillgänglig och personlig relation mellan TGS och invånarna. Medbor-
garhuset med sina verksamheter och möteslokaler bidrar till att skapa en 
positiv identitet. 

Delaktighet och engagemang
Det finns en mångfald av mötesplatser i Tillberga och ett brett föreningsliv. 
Som på många orter, är umgänget stort mellan barnfamiljer, men det finns 
verksamheter även för andra grupper på orten, inte minst för äldre. Med-
borgarhuset är navet i Tillberga, men Hubbovallen, Badhuset, Sporthallen 
och skolan är mötesplatser som nämns i dialogen. Utomhus nämner många 
Bösebergsparken. 

I Medborgarhuset visas film och ibland teater, exempelvis genom ett sam-
arbete med Västmanlands Teater. På Parkgården arrangeras filmvisningar, 
musikunderhållning och hantverksträffar. 
 
Föreningslivet präglas av idrott, intresse för hembygden och olika gemen-
samma aktiviteter över året. Tillberga IK bedriver bandy, innebandy, hand-
boll och fotboll. En brottningsklubb finns på orten och kyrkan har flera körer. 
PRO arrangerar utomhusaktiviteter som boule och minigolf, men även vår-
fester och musikbingo.
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NÄRINGSLIV OCH BOENDE
Näringsliv
Detta kapitel tar kort upp förvärvsarbete, pendling och näringsgrenar i 
Tillberga.

Förvärvsarbetande i Tillberga
År 2016 var det 1 083 tillbergabor över 16 år som förvärvsarbetade. 432 
stycken arbetade i Tillberga, varav drygt hälften, var kvinnor. 

Pendling
Tillberga hade 2016 ett så kallat negativt pendlingsnetto. Det betyder att 
det var fler personer som pendlade ut från Tillberga på morgonen (950 
stycken) än individer som pendlar in till orten (299 stycken) En stor del av 
de som pendlar ut är barn som går i skolor utanför Tillberga.

Näringsgrenar  
År 2016 arbetade cirka 430 personer i Tillberga. Flertalet, cirka 370 perso-
ner var anställda och de övriga cirka 60 personerna var företagare. Flest 
personer arbetar inom vård och omsorg, utbildning eller på en civil myn-
dighet och/eller inom försvaret, därefter kommer tillverkning och utvinning 
samt byggverksamhet.

Parkgården är en av arbetsplatserna som finns i Tillberga. 
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Boende
I Tillberga bor majoriteten av befolkningen i småhus. 69 % av antalet bostä-
der/lägenheter består av småhus och resterande 31 % i flerbostadshus. To-
talt finns 887 stycken lägenheter, varav 610 stycken är småhus. Av de som 
bor i ett flerbostadshus, bor hälften i en bostadsrätt och den andra hälften i 
en hyresrätt. Under 2017 byggdes 4 stycken bostäder i Tillberga.

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

Av de som svarade, har drygt 30 % växt upp i Tillberga.  Knappt 70 % är 
inflyttade. Ca 25 % har bott i Tillberga mindre än 3 år. 70 % har tre eller fler 
personer i hushållet och över 80 % bor och äger sitt hus.  Drygt hälften tror 
att de kommer att bo kvar i sitt boende om fem år. Skäl till att behöva flytta 
är antingen att familjen växer, barnen flyttat ut eller att personen är äldre 
och behöver en anpassad bostad. Av de som vill eller behöver flytta, tror 
65 % att de kommer bo kvar i Tillberga. 

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 visar 
resultatet från enkätfrågan: hur viktigt är följande när du väljer ditt bo-
ende?
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Hubbo-Kvistberga, ett nytt bostadsområde i Tillberga



30 Planeringsunderlag Tillberga

BEHOV AV BOENDE ENLIGT ORTSDIALOGEN: 
Blandat boende för att utveckla dynamiken i samhället, till exempel:

 -     55+ boende
 -     äldreboende 
 -     bostadsrättsradhus, alternativ till villa
 -     ungdomslägenheter 
 -     billigt boende 
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Byggnadstyper i Tillberga
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BYGGNADSKLASS
Ekonomibyggnad

Flerbostadshus

Industri

Lantbruk

Offentlig byggnad

Småhus

Transformator

ATTRAKTIVT BOENDE 
ENLIGT ORTSDIALOGEN:

    -    naturnära 
    -    lägenhet med hiss 
    -    blandad bebyggelse
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KOMMUNIKATIONER
Gång- och cykeltrafik
Tillberga ligger cirka 11 kilometer från Västerås resecentrum. Idag finns 
en gång- och cykelbana längs Kvistbergavägen som går över åkrarna mot 
Hökåsen. Gång- och cykelbanan är till största delen belyst. Vid Hökåsen kan 
gående och cyklister välja att åka genom Hökåsen ner mot Västerås centr-
um eller Tillbergaleden mot Finnslätten och sjukhuset. 

Målpunkter inom Tillberga

Bösebergsparken

Skola

Äldreboende

Badhus och 
sporthall

Idrottsplats

Motionsspår

Lekpark
Medborgarhuset

Macken

Lekpark

Lekpark

Kyrka

Kyrka

Lekpark och
bollplan

© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2019

FRÅN ORTSDIALOGEN: 
Det finns önskemål om rakare gång- och cykelbanor både längs Kvistbergagatan/Tillbergaleden samt längs 
Västeråsvägen. Önskemål finns även om gång- och cykelbana till Kvarnbacken, Sevalla och Tillbergaby. 
Många tycker ändå att det finns bra och trafiksäkra gång- och cykelförbindelser till och inom Tillberga. 

Gångbron över järnvägen mellan Järnvägsgatan och Verkstadsgatan (vid Egnahemsvägens förlängning) är 
i dåligt skick och behöver bättras på. Flera upplever att bron är felplacerad och borde vara längre västerut 
istället. Det finns även en spontan passage över järnvägen (vid Banvaktsvägens förlängning) som upplevs 
som farlig. 

På Kvistbergavägen finns önskemål om ett övergångsställe med farthinder vid macken och minilivs där även 
paketutlämning och postlåda finns. Kvistbergavägen är Trafikverkets väg och det är de som tar ställning till 
åtgärder på vägen. 
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Kollektivtrafik
Förortslinje nummer 21 som trafikerar Tillberga går från Västerås via Hökå-
sen. Denna linje kör på vardagarna med en trafikering var 20-30:e minut 
mellan tidig morgon och till cirka 20:00. Sedan var 60 minut till cirka 23. 
Bussen går även på helgerna men inte lika ofta. 

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

• Tågstopp alternativt direktbuss till Västerås. 
• 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. 
• Fler busshållplatser inom Tillberga. 

FRÅN ORTSDIALOGEN: 
Många i Tillberga tycker att det finns bra kollektivtrafikförbindelse medan andra tycker att det 
kan bli bättre genom utökad kollektivtrafik. De allra flesta tycker ändå att bussen har en bra till-
gänglighet, turtäthet och tillförlitlighet. Enligt webbenkäten skulle troligtvis ungefär hälften av de 
som svarade på enkäten åka buss oftare om det blir ännu lite bättre. De allra flesta i Tillberga har 
en busshållplats inom 500-1000 meter från sin bostad. Det finns dock önskemål om fler busshåll-
platser, bland annat vid Mälbyvägen, Bösebergsvägen, Rallarvägen samt vid Järnvägsstationen. 

Ett tågstopp i Tillberga står högt på önskelistan. Det skulle underlätta och ge snabbare pendling 
både till Västerås och Sala. Om inte ett tågstopp blir aktuellt finns önskemål om direktbuss till 
Västerås utan att passera Hökåsen. Många tycker att det tar för lång tid att åka ner till centrum 
för att byta buss och önskar en tvärlinjebuss till Hälla och Erikslund. Önskemål finns även om bus-
sar som tar fler än en barnvagn eller rullator.

Hållplatsen på Kvistbergavägen vid Sörbyvägen har ingen yta vid sidan om där man kan stå och 
vänta på (alternativt kliva av) bussen. Detta gäller troligtvis för fler busshållplatser i Tillberga 
samt på landbygden. Det önskas att hållplatserna där skolskjutsen stannar blir tryggare. Skol-
skjutshållplats på Kvarnbacksvägen saknas. 
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Biltrafik
De större genomfartsvägarna som går genom Tillberga är statliga (det vill 
säga Trafikverkets). De flesta villagatorna är kommunens och några få är 
samfälligheter. Inom tättbebyggt område är det Västerås stad som beslutar 
om hastigheten på samtliga gator. När Trafikverket eller samfälligheten är 
väghållare sker beslut om hastigheten i samråd mellan kommunen och 
väghållaren. 

Busshållplatser och väghållare
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FRÅN ORTSDIALOGEN: 
Flertalet boende påtalade att de upplever att det är höga hastigheter genom Tillberga. Kvarnbacksvägen 
och Tillbergaleden är hårt trafikerade och boende upplever att det är få som håller sig till hastighetsgrän-
sen. På dessa vägar finns önskemål om hastighetsdämpande åtgärder. Båda är Trafikverkets vägar och 
det är de som avgör vilka åtgärder som ska göras på vägen. Önskemål finns om 40 km/h genom Tillberga. 
Längs Järnvägsgatan där det är 30 km/h upplever boende höga hastigheter.

Vägunderhållet på gator och vägar är dåligt och belysningen behöver lagas. På Kvistbergavägen genom 
samhället finns mycket potthål. Synpunkter på underhåll av gatorna tas om hand internt i de fall staden är 
väghållare samt skickas till Trafikverket där de är väghållare. 

Några upplever att det finns ont om parkeringsplatser vid arrangemang. 
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! Favoritplats
! Minne

Under några månader efter dialogen i Tillberga i juni 2018, kunde den som ville peka ut platser i Tillberga som 
antingen behövde förbättras, var favoritplatser eller bar på minnen av något som hänt förr i tiden. Fler har skri-
vit, och nedan presenteras några synpunkter. Ibland är texterna förkortade.

Bösebergsparken, en park 
där midsommar firas och 
bästa pulkabacken finns. 
Trevlig park att hänga i, 

träna med vänner och ha 
picknick.

Pappa jobbade på SJ. Som li-
ten besökte jag tåghallarna, 

allt luktade järn och olja. 
Hemma hade vi både lakan 

och handdukar från SJ.

”Minns att vi spelade fotboll 
här under skolidrotten. 

Killarna var dåliga att passa, 
men om man sprang fort, 
såg det i alla fall ut som 

man försökte hänga med.”

”Trevlig liten park, roligt när 
det är ponnyridning under 

julmarknaden.”

Favoritplatser och minnen
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GRUPPERING
! Cykel

! Park, skog eller rekreation

! Service

! Trafik

Går det att asfaltera 
vägrenen, så det blir lättare 

att cykla?

”Läskig passage över 
järnvägen.”

”Känns osäkert att 
passera här kvällstid.”

Kör saktare här!

Det är inte tryggt för 
barnen att cykla längs 
Kvarnbacksvägen. En 

cykelbana önskas.

Platser som kan förbättras
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UNGDOMSDIALOG
Ungdomsdialogen genomfördes i form av två möten på Tillberga fritidsgård 
den 13 maj 2019. 15 mellanstadieungdomar och 35 högstadieungdomar 
deltog under hela kvällen. Det första dialogmötet bjöd in mellanstadieung-
domar i åldrarna 10-12 (klubben) och till det andra bjöd högstadieungdo-
mar i åldrarna 13-15. Kvällen började med att deltagarna fick besvara två 
mentimeterfrågor med hjälp av mobiltelefoner (resultatet finns redovisat 
på sidan 8). De fick sedan sitta i grupper och diskutera Tillbergas styrkor 
och svagheter (plus och minus) och genom att sätta klistermärken på 
kartor fick de diskutera trygga (favorit) platser och otrygga/farliga/otrevliga 
platser. På följande sida 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. 

Favoritplatser och styrkor i Tillberga
Platser som ungdomarna pekat ut som favoritplatser var även styrkor 
(plus) som de lyfte fram. Spothallen med simhall, fotbollsplaner, lekplatser, 
macken, pizzeriorna och fritidsgården. Andra aspekter som ungdomarna 
uppskattar med Tillberga är att det finns många vänner, att det är famil-
jevänligt och högstadieungdomarna såg det som positivt att det är lite 
poliser. Exempel på övriga platser som markerats som favoriter är kyrkorna, 
olika bostadsområden till exempel Hökåsen, platser där staketet till tågräl-
sen är nog höga samt en plats som ungdomarna kallar skjutbanan i skogen 
nordöst om Tillberga.

Svagheter och farliga/otrevliga platser
Svagheter (minus) som lyftes under ungdomsdialogerna var kollektivtra-
fikfrågor till exempel att bussarna ofta är sena och inte går nog ofta samt 
att tågen inte stannar i Tillberga, andra minus är enligt ungdomarna att det 
saknas cykelvägar och att macken har för höga priser. Tillberga grannskaps-
service som under den öppna ortsdialogen låg i topp på plussidan fick 
under dialogen med högstadieungdomarna flest röster på minussidan.  

Området kring skolan upplever många ungdomar som otryggt. Övriga 
farliga/otrevliga platser är motionsspåret, området kring tågverkstaden 
och anstalten. Andra platser som pekats ut handlar ofta om olika platser 
som upplevs otrygga på grund av trafik till exempel farliga övergångar över 
väg och järnväg och platser där bilar håller höga hastigheter eller där det 
saknas trottoar.
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Karta över favoritplatser och farliga/otrevliga platser enligt ungdomarna som deltog i dialogen.

Högstadie
! Farlig/ otrevlig plats
! Favoritplats

Mellanstadie
! Övrig
! Farlig/ otrevlig plats
! Favoritplats
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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 Tillberga har Västerås stad fått en första överblick 
hur just dessa frågor fungerar på orten. Många ortsbor har engagerat sig 
genom att medverka på ett dialogmöte, fylla i en enkät och peka ut platser 
på karta.

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

Varierat bostadsbud  
En majoritet av tillbergaborna bor i småhus. Småhusen är byggda i tydliga 
årsringar med start efter sekelskiftet då Tillberga växte som järnvägsknut.  
Andelen bostäder i flerbostadhus står för nästan en tredjedel av alla bostä-
der, vilket i jämförelse med andra serviceorter är en hög andel. Det beror 
sannolikt på att Tillberga är en av de till befolkningen största serviceorterna 
i kommunen. Tillberga är också en av få orter utanför Västerås tätort med 
äldrebostäder.  

Sett till olika boendeformer, finns det i Tillberga ett varierat bostadsutbud 
med småhus, lägenheter i form av både bostadsrätter och hyresrätter. 
Enligt dialogen efterfrågas främst fler bostäder för äldre med bättre fysisk 
tillgänglighet, men även bostäder för unga. Några vill gärna bo i radhus 
med hyresrätt. 

Vid nyproduktion av bostäder, bör en blandning av bostadsformer, upp-
låtelseformer och olika storlekar på lägenheter eftersträvas. 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
Med Tillbergas storlek och historia, finns ett relativt stort utbud av olika 
verksamheter på orten. Det är något som bör kunna stärkas i framtiden om 
tågen återigen stannar i Tillberga för persontrafik.
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Kunskapen om befintliga verksamheter och förutsättningar för näringslivs-
etableringar behöver öka för att bättre förstå näringslivets villkor och hur
de kan stärkas på orten.

Närströvområden och mötesplatser
Enligt enkäten är närhet till natur, grönområden och parker den viktigaste 
aspekten när det handlar om att välja boende. I Tillberga finns möjligheter 
att både utöva olika aktiviteter och träffa vänner utomhus. Här finns också 
motionsspår och allmänna lekplatser. Det som lyfts i dialogen är att sköt-
seln av vissa anläggningar är eftersatt.  

Det finns även ett varierat utbud av mötesplatser i form av idrottsanlägg-
ningar, restauranger/pizzerior och inte minst Medborgarhuset med biblio-
tek och kulturutbud. 
 

Trygga och säkra gång- och cykelvägar
Tillberga har en belyst gång- och cykelväg till Västerås. Behovet av rakare 
och genare vägar lyftes under dialogen. Frågan om trygga, säkra gång- och 
cykelvägar var ingen stor fråga på dialogen.

Bra tillgång till kollektivtrafik
Den enskilt viktigaste frågan för boende i Tillberga när det gäller kollektivt 
resande, är att etablera ett tågstopp. I region Västmanlands remissver-
sion Trafikplan för Västmanland, föreslås att Tillberga ska öppnas för trafik 
med pendeltåg. Ett tågstopp skulle stärka ortens attraktivitet som plats för 
verksamheter och boende, samtidigt som det även kan bidra till ett ökat 
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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