
DETALJPLAN 1901

Detaljplanen för Östra Vildrosen 1 
m.fl. har varit ute på samråd och 
ställs nu ut för granskning 

GRANSKNINGSUNDERRÄTTELSE
Detaljplan för Östra Vildrosen 1 m.fl., Önsta Gryta, (dp 1901) 

Granskningstid: 29 november - 13 januari 2020 

Standard förfarande

Kontaktcenter 021-39 00 00 • www.vasteras.se

Dnr: 2017/00451

Illustrationen är ett exempel på hur föreslagen bebyggelse skulle kunna utformas. Bostäder illustreras i 
grön puts och vårdcentralen med apotek och kontor i gult tegel. Illustration: Sweco Architects AB

Detaljplanen ger möjlighet att bygga en ny vårdcentral, ett 
nytt apotek samt nya flerbostadshus på Önsta Gryta. 

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar just 
nu med att ta fram en detaljplan för Östra 
Vildrosen 1 vid Önsta-Gryta centrum.

I en detaljplan bestäms hur ett begränsat 
område får användas och vad som får byggas 
där. Vi tittar nu på möjligheten att utveckla 
fastigheten Östra Vildrosen 1 genom att 
möjliggöra för byggandet av en ny vårdcentral 
med bland annat lokal för ett nytt apotek samt 
cirka 95 lägenheter i flerbostadshus.

Du får den här informationen för att du bor 
i närheten (och/eller har lämnat synpunkter 
under samrådet) och för att du ska veta om att 
du kan lämna synpunkter på planerna. 



Tack för synpunkterna som kommit in!
Staden har tillsammans med byggaktören gått igenom synpunkterna och bearbetat 
förslaget. I det bearbetade förslaget har vi försökt tillmötesgå flera av synpunkterna.

Detaljplanen prövar markens lämplighet för vård och bostäder vilket är den markanvän-
ding som fastighetsägaren vill utveckla sin fastighet utifrån. 

Bebyggelseförslaget är oförändrat från samrådsförslaget. Byggrätternas placering, 
höjd samt avstånd till befintlig bebyggelse bedöms vara anpassat till närmiljön. Allmän 
platsmark i form av parkytor samt gator åtskiljer även den nya bebyggelsen från den 
befintliga.

Vilka synpunkter kom fram under samrådet? 
Mellan den 6 september och 27 september 2019 var detaljplanen utsänd på samråd. 
Ett samrådsmöte hölls den 16 september i Önsta-Gryta bibliotek.Under samrådet kom 
det in 21 yttranden (varav 6 utan erinran). 3 yttranden kom in från privatpersoner.

Vid standard förfarande tas inte en samrådsredogörelse fram. En sammanfattning av 
alla synpunkter och stadens bemötande på synpunkterna kommer att finnas med i 
granskningsutlåtandet som tas fram först efter granskningen.  

Så här går det till att ta fram en detaljplan

PLANUPPDRAG
Planarbetet startar.

GRANSKNING
Omarbetad detaljplan
ställs ut igen och syn-

punkter från allmänhet 
och myndigheter 

hämtas in. 

ANTAGANDE
Politikerna i byggnads-
nämnden, eller i vissa 

fall kommunfullmäktige 
beslutar om att anta 

den slutgiltiga 
 detaljplanen.

SAMRÅD
Planförslaget ställs 
ut och synpunkter 
från allmänhet och 

 myndigheter   
hämtas in.

Detaljplanens olika steg

Möjlighet att  
lämna synpunkter

Möjlighet att  
lämna synpunkter

LAGA KRAFT
Detaljplanen vinner 

laga kraft och blir 
juridiskt bindande 

om ingen överklagan 
inkommit.

Möjlighet att  
överklaga

Här är vi nu!

BYGGLOV
Processen 
fortsätter i 
bygglovskedet.

ÖVERSIKTSPLAN
Övergripande plan
för hela staden, 
ÖP 2026.

Ett första 
planförslag 
tas fram.

Förslaget 
bearbetas 
vid behov.

Förslaget 
bearbetas 
vid behov.

NÅGRA EXEMPEL PÅ SYNPUNKTER SOM INKOMMIT: 

• Frågor om trafikbuller och trafikbullerutredningen.

• Frågor om dagvattenhantering och vilken vattenförekomst som berörs.

• Önskemål om utfartsförbud och frågor kring utrymmen för snöupplag.

• Frågor om planbestämmelser som önskas förtydligas eller kompletteras.

• Önskemål om postservice och livsmedelsbutik inom detaljplanen. 

• Oro för insyn från ny bebyggelse.

HUVUDSAKLIGA ÄNDRINGAR SOM GJORTS SEDAN SAMRÅDET:
• Förtydligande i planbeskrivningen  samt dagvattenutredningen kring vilken vatten-

förekomst som berörs.

• Frågor om trafikbuller har förtydligats i planbeskrivningen med text samt illustration.

• Det har tillkommit planbestämmelser om utfartsförbud och dagvattenbestämmelser 
samt gjorts förtydligande kring bestämmelser om utformning (rörande balkonger) 
samt markens anordnande (bevarande av natur).



En ny vårdcentralsbyggnad 
med apotek och kontor i två 
våningar.  

Bostäder möjliggörs ovanpå i 
ytterligare en respektive sex 
våningar.

PLANEN INNEBÄR BLAND ANNAT ATT:
• Den befintliga vårdcentralen rivs och en ny 

och mer ändamålsenlig vårdcentral kan upp-
föras söder om den befintliga byggnaden. 
Det möjliggörs därmed för att den befintliga 
vårdcentralen kan vara i drift tills den nya 
verksamheten är på plats.

• Ny bostadsbebyggelse kan uppföras på plats 
i fyra nya byggrätter. Bostadsbebyggelsen 
möjliggörs i tre mindre lamellhus i fyra 
våningar samt ovanpå den nya  
vårdcentralen.

• Ny bebyggelse anpassas utifrån platsens 
förutsättningar och med hänsyn till omkring-
liggande bebyggelse.

Ortofotot ovan visar hur planområdet ser ut  
idag.

Vad är det 
vi planerar för 
bebyggelse?

FÖRSLAGSSKISS SITUATIONSPLAN KV ÖSTRA VILDROSEN 

PARKERINGSNORM PARKERING CYKLAR 280 ST
SITUATIONSPLAN 213 + 60 (förråd) = 274 ST

PARKERINGSNORM BILPARKERING FÖR 94 LGHT
UTAN REDUKTION 94 st
VARAV 22 ST VID VÅRDCENTRAL OCH APOTEK 

SITUATIONSPLAN 72+6 st BIL-P 

VÄNDPLATS PERSONBIL 

TAKTERRASS DELVIS GRÖNSKA

UTRYMME FÖR MILJÖRUM/
LÖSNING UNDER JORD MED 
UPPSTÄLLNINGSPLATS FÖR 

TÖMNING SAMT RUNDKÖRNING

UTEPLATS PERSONAL 
VC, BVC, APOTEK 

INFART KVARTERET

RUNDKÖRNING FÖR
12M-LASTBIL, AMBULANS
OCH SOPBIL  

UTBLICK

CARPORT OCH CYKELFÖRRÅD 
MED SEDUMTAK  

CARPORT OCH CYKELFÖRRÅD 
MED SEDUMTAK  

BEFINTLG VEGETATION/TRÄDDUNGE 
SOM TILL STOR DEL BEVARAS

SAMMANHÄNGANDE GRÖNSTRÅK MED 
PLATSER FÖR LEK OCH SAMVARO

UNGEFÄRLIGT LÄGE FÖR FJÄRRVÄRME- 
OCH VATTENLEDNING 

SAMMANHÄNGANDE GRÖNSTRÅK MED 
PLATSER FÖR LEK OCH SAMVARO

Tre nya flerbostads-
hus i fyra våningar. 



Så här gör du för att skicka in dina synpunkter på förslaget
Granskning är en del i arbetet med att ta fram en detaljplan. Under granskningen sam-
lar vi in information, önskemål och synpunkter om förslaget. Det är för att slutresultatet 
ska bli så bra som möjligt. 

Skriv dina synpunkter på förslaget och skicka till:
Västerås stad, Byggnadsnämnden, Stadshuset, 721 87 Västerås eller
mejla till byggnadsnamnd@vasteras.se

För att underlätta hanteringen av synpunkterna önskar staden att kontaktuppgifter 
(namn och adress) skickas tillsammans med synpunkterna. 

Granskningstiden för planförslaget är  
29 november - 13 januari 2020 
Byggnadsnämnden ska ha mottagit synpunkterna senast 13 januari 2020.

Synpunkter på detaljplanen måste lämnas skriftligen senast vid granskningsskedet. 
 Annars kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Varför vill vi bygga här? 
Västerås växer! Staden växer med ungefär 1000 personer varje år. Vi behöver nya 
 bostäder, skolor, kontor, verksamheter med mera. Vi planerar för helt nya stadsdelar 
och för  komplettering i redan befintliga stadsdelar. Båda behövs.

Vi vill ha en hållbar stad, med attraktiva och välplanerade stadsdelar, byggnader, gator, 
torg, grönområden och parker. Till grund för planeringen finns Västerås stads översikts-
plan, ÖP 2026 som beskriver hur staden ska utvecklas på lång sikt. 
Läs mer på vasteras.se/op

Planförslaget stämmer överrens med Västerås Översiktsplan 2026 (revidering antagen 
2017) och dess strategier: Balanserad komplettering; Enkelt att gå och cykla; Kollektiv-
trafiknätet som ryggrad. Planområdet ligger i anslutning till kollektivtrafikförbindelser 
och samhällsservice. 

Vill du veta mer? 
Om du vill läsa mer om planförslaget finns flera utredningar och andra dokument 
att hämta på Västerås stads hemsida: vasteras.se/tycktill. Planförslaget finns även 
 tillgängligt i stadshusentrén och i stadsbiblioteket. 

OM DU HAR FRÅGOR, KONTAKTA 
Linus Sandberg, Planarkitekt, Stadsbyggnadsförvaltningen
Telefon 021-39 12 02
linus.sandberg@vasteras.se


