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Förord 
Den 23 augusti 2018 träffades barkaröbor, politiker och tjänste-
personer i Barkarö bygdegård och pratade om hur det är att bo 
och leva i Barkarö. Bygdegården fylldes till bristningsgränsen 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 rekreation och inte minst kommunikationer. 
Planeringsunderlaget innehåller både barkaröbors syn på dessa 
frågor, tjänstepersoners kunskap samt övergripande slutsatser på 
det vi ser.  
 
Förutom ortsdialogen i augusti, har många barkaröbor fyllt i en 
webbkarta och beskrivit platser som är viktiga, behöver utvecklas 
eller bär på olika minnen. Några har också besvarat en enkät.

Carl Arnö
stadsbyggnadsdirektör
Västerås stad
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PLANERINGSUNDERLAG BARKARÖ
Vad är ett planeringsunderlag och vad ska vi 
ha det till?
Planeringsunderlaget beskriver Barkarö tätort med fokus på ortens historia, 
service, boende, näringsliv, kommunikationer, gemenskap och mötesplat-
ser samt aktiviteter utomhus. Innehållet baseras på barkaröbornas kunska-
per 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 barkaröbor ser på ett antal frågor 
som har betydelse för ett fungerande vardagsliv på orten. Både kvaliteter 
och brister lyfts fram. Planeringsunderlaget kommer att användas som ett 
av flera underlag i planering och förvaltning. Underlaget ska inte tolkas som 
en lista på åtgärder som kommunen åtar sig att förbättra.  

Västerås kommun i framtiden
Hur ser Västerås kommun ut om tio, tjugo eller femtio år? Hur många bor i 
kommunen och var bor alla? I stadens vision Västerås 2026 – Staden utan 
gränser går att läsa att kommunen ska ligga i täten med världsledande 
kunskap, det ska finnas engagemang, delaktighet och mångfald i hela kom-
munen, på landsbygden, i större bostadsområden och vid Mälaren. 

Idag ökar medvetenheten om att land och stad hör ihop. Något som kanske 
har glömts bort under de senaste decenniernas fokus på städernas utveck-
ling?  I framtidens samhälle blir sannolikt lokalt producerade livsmedel 
viktigare och närturism ett alternativ till långväga resor, vilket ger ökade 
möjligheter för besöksnäringen att utvecklas i Västerås. Hållbara kommuni-
kationer mellan staden och de mindre orterna och landsbygden blir också 
allt viktigare. Förutom snabba kollektivtrafikförbindelser måste det finnas 
attraktiva cykelvägar till olika målpunkter. 

Översiktsplanen är ett av stadens styrande dokument 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 do-
kumenteras 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 barkaröbor i Barkarö 
bygdegård den 23 augusti 2018, en digital enkät och webbkarta samt infor-
mation från olika källor, se sidan 42. Resultatet från webbenkät och webb-
karta har fångats upp i det här planeringsunderlaget.

Dokumentationen av dialogen i augusti finns tillgänglig på Västerås stads
hemsida, www.vasteras.se/barkaro.
 
Arbetet leds av stadsbyggnadsförvaltningen, men flera förvaltningar i 
Västerås stad är involverade: teknik- och fastighetsförvaltningen, vård- och 

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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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 23 augusti 2018,
webbkarta och
webbenkät
fram till
30 september 2018

Planeringsunderlag 
Barkarö
Remiss 7 oktober- 
2 december 2019

Chans att tycka till!

1:a kvartalet 2021
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Så här beskrev deltagarna 
på dialogen Barkarö utifrån en känsla. 

BARKARÖ I KORTHET
Trivsel och identitet
Att beskriva en ort eller bygds anda och identitet är svårt. Det krävs mer än 
några besök och möten med människor på en ort. På ortsdialogen ställdes 
två inledande frågor: ”Hur trivs du i Barkarö?” och ”Beskriv Barkarö med en 
känsla”.  I kommande avsnitt kan du läsa en sammanfattning av ortsdialo-
gens diskussioner som handlade om att leva och bo i Barkarö.

Hur trivs du i Barkarö?
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Barkarös plus och minus
Under dialogen fick deltagarna gemensamt berätta om fördelar (plus) och 
nackdelar (minus) med Barkarö. 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. 

Barkarö beskrivs som det bästa av två ting: en lantlig idyll nära stan. Bar-
karö är som en förort, men med bykänsla. Här finns ett boende med åkrar, 
skogar och vacker natur inpå knuten. Det är lugnt och skönt, kanske ibland 
till och med lite sömnigt. Men orten beskrivs också utifrån att det finns en 
gemenskap, kanske till stor del tack vare ett bra föreningsliv, förskolor och 
skola. Bussen är en tillgång, men när det gäller trafiksituationen är många 
bekymrade och oroliga för att låta barn ta sig över otrygga övergångar och 
avsaknad av belysning på gång-och cykelvägar. Trots att Barkarö är en gan-
ska stor ort saknas privat service i form av livsmedelsaffär. Barkarö utveck-
las genom nya årsringar av bostäder, en förändring som upplevs gå fort och 
som för en del leder till oro för överexploatering. 

Lantlig idyll 
Tryggt

Höga 
hastigheter

Otrygga 
övergångar

Bykänsla

Saknas 
äldreboende

Nära naturen

Saknas 
belysning på 

gång- och 
cykelvägar

Föreningslivet

Bussen
Ingen service

Saknas 
högstadieskola

Skolor och 
förskolor

Oro för över-
exploatering

Utdrag av plus och minus som fick många röster under dialogen, röda cirklar är minus och blåa är plus
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Här ligger Barkarö
Barkarö är en tätort sydväst om Västerås i Västmanlands län. Kortaste vä-
gen till centrala Västerås är cirka 8 km, till Dingtuna är kortaste vägen cirka 
12 km och till Tidö-Lindö cirka 5 km. Orten ligger i Västerås-Barkarö socken, 
där även flera öar i Mälaren ingår. Inom ett avstånd på 4 km från Barkarö 
finns flera mindre bostadsområden. I nordväst ligger Örtagården, i norr lig-
ger Gränsta, nordöst om Barkarö vid Mälaren ligger Enhagen-Ekbacken och 
i sydöst ligger Eriksbo. De som bor i Barkarö har nära till Mälaren. Badstran-
den, Johannisbergsbadet, ligger knappt 4 km bort.

FAKTA OM BARKARÖ

Karta över Barkarö
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Statistik
Befolkning
År 2019 bodde 1 533 personer i Barkarö tätort. Befolkningen förväntas öka 
fram till år 2025 med nästan 19 %.

De åldersgrupper som är störst i Barkarö är åldrarna 25-64 år (47,2 %) följt 
av gruppen 0-18 år (38,6 %) . Barkarö tillsammans med Gäddeholm är de 
serviceorter med störst andel barn och ungdomar.

Andelen boende i småhus uppgick år 2019 till cirka 88 % och flerbostad-
hus till cirka 11 %. Genomsnittlig körsträcka per år per person (18+ år) för 
privatbilar var 9 358 kilometer. 

Arbetstillfällen, statistik från 2017
Av de personer som har sin arbetsplats i Barkarö arbetar flest personer 
inom utbildning, företagstjänster eller vård och omsorg. På fjärde plats 
kommer byggverksamhet. 

I Barkarö tjänar männen i snitt nästan 11 500 kr mer än kvinnorna per 
månad. 9 358 km/

         person och år

1 533 personer

11 %88 %

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

2 kilometer

6 kilometer

10 kilometer

Västerås

Dingtuna

Irsta

Gäddeholm

Örtagården

Erikslund

Enhagen- Ekbacken

Tidö- Lindö

Eriksbo

Gränsta

Kvicksund

© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2019
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Nedslag i Barkarös historia

Landskapet kring Barkarö tar form
Landskapet i Barkarö formades under istiden genom att när inlandsisen 
drogs sig tillbaka bildades många ändmoräner när isen gjordes ”pauser” i 
området. Ändmoränerna är troligtvis det största mer eller mindre samman-
hängande ändmoränområdet i landet. Ändmoränerna är sällsynta och det 
krävs tillstånd för att ta bort dessa. Barkarö har länge legat under Mälaren. 
Landhöjningen har förändrat landskapet från att vara ett skärgårdslandskap 
till jordbruksbygd med goda odlingsmarker.

Barkarö kyrka
Barkarö har förhållandevis få fornlämningar. Detta beror på att socknen 
ligger så lågt i förhållande till Mälaren. Först i slutet av järnåldern, 800- 
900-talet, har det varit möjligt att etablera en fast bebyggelse i området. 
Västerås-Barkarö socken, dit Ridö och den forna ön Askö även tillhör, har 
dock en av Västerås äldsta kyrkor. Den äldsta kyrkklockan är från 1091. En 
brand år 1771 skadade kyrkan och kyrkklockan, vilket gjorde att renovering 
krävdes, både på klockan och kyrkan.

Barkarö kyrka
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Befolknings- och bebyggelseutveckling
År 1685 bodde det cirka 440 personer inom socknen (inklusive Ridö, Almö 
- Lindö och Enhagen/Ekbacken). Därefter växte befolkningen till cirka 600 
personer mellan åren 1750-1840 och till 800 personer mellan åren 1875-
1900. Befolkningen minskade sedan och runt 1966 bodde det bara 335 
personer i Barkarö socken. 

Orten Barkarö växte fram i anslutning till den gamla kyrkbyn i slutet på 
1960-talet och början av 1970-talet. Barkarös stora exploatering till att bli 
en tätort skedde i slutet på 1960-talet. Dessförinnan var det en socken som 
i huvudsak beboddes av lantbrukare, trädgårdsmästare, fiskare och hant-
verkare. Gårdarnas mark i området har styckats av från vad som tidigare 
var i godset Barkarö gårds ägor.

Bebyggelsen i och omkring orten präglas av äldre mindre jordbruksfastighe-
ter från 1890-talet, nyare bebyggelse från 1960 -70-talet och sommarbostä-
der från 1940-talet vid Mälaren som under senare tid i många fall har blivit 
permanentbostäder. Under 2000-talet har husbyggandet ökat i Barkarö, 
vilket även gjort att befolkningsantalet stigit.

Häradskarta över Barkarö år 1907
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Kulturmiljö
Enligt översiktsplanen ska samtliga orter ges en tydlig egen identitet och 
attraktionskraft, där ortens kulturmiljövärden kan vara en särskild tillgång. 
Det kunskapsunderlag som finns för kulturmiljöerna är ”Västeråsbygden, 
ett program för kulturminnesvård, del 1.” från 1987. I programmet pekas 
kulturmiljöhänsynsområden ut. De är värdefulla områden på grund av 
någon kulturhistorisk särprägel hos bebyggelsen eller landskapet. Miljön 
är ofta en kombination av flera olika sorters spår av kulturföreteelser. Det 
kan vara byggnader, gamla odlingslämningar, vegetation, vägsträckningar 
eller anläggningar för näringslivet utöver fornlämningar. Några av dessa, 
eller ibland alla, bidrar till att öka förståelsen för våra förfäders villkor och 
ambitioner. 

På grund av underlagens ålder kan de behöva ses över. De utpekade områ-
dena ligger huvudsakligen på ortens omgivande landsbygd och inte inne i 
serviceorten. De äldre kulturmiljöhänsynsområdena belyser inte byggnader 
och bebyggelsemiljöer som kan bedömas ha ett kulturvärde idag. Det som 
värderas som en kulturmiljö kan variera över tid. Till exempel är moder-
nismens bebyggelsemiljöer, det som byggdes från 1930-talet till och med 
1970-talet, sällan med i äldre kulturmiljöunderlag. Idag har även dessa 
byggnader och miljöer höga kulturvärden. 

I följande text presenteras de tre kulturmiljöhänsynsområden som finns 
utpekade i området närmast Barkarö. Fokus ligger på kulturlandskapets 
utveckling, inte beskrivningar av bebyggelsen. Områdena är Barkarö kyrkby, 
Fullerö och Askö. 

© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2019

Kulturmiljöhänsynsområden i närheten av Barkarö

1. Barkarö kyrkby
2. Fullerö 
3. Askö 

3

1
2
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1. Barkarö kyrkby
Barkarö kyrkby utgör den äldre bebyggelsen och navet i Barkarö och omfat-
tar ett ganska stort område. Kyrkbyn ligger centralt i Barkarö socken och 
söder om den nyare bostadsbebyggelsen på orten på ett något högre parti 
i landskapet. Byn består av en äldre del vid kyrkan. Mot väster sträcker sig 
området till Stora Oxnö. Stora Oxnö gård var tidigare en del av en by med 
flera gårdar. En ålderdomligt slingrande väg letar sig fram genom byn vidare 
mot Askö. Kyrkan uppfördes troligen cirka år 1150 och utvidgades år 1769. 
I områdets östra del fanns en stor bondby från tidig medeltid till cirka 1860. 
Idag finns lämningar i form av husgrunder, husterasser och stensträngar. I 
norr finns en begränsning med kraftiga stenar och block kvar. Den utgjorde 
gränsen mellan byns inägor och utmark och kan vara från medeltiden. 

Både i kyrkbyn och längs vägen till Oxnö finns vackra moränryggar som ger 
karaktär åt landskapet med flickiga åkrar och hagar. Kring Oxnö finns fossila 
åkrar som tillhör byns äldsta åkersystem och som övergavs på 1800-talet. 
Här finns också åtskilliga husgrunder efter de andra två tidigare gårdarna i 
byn, vilka avhystes respektive utflyttades cirka 1830-1850. 

2.  Fullerö
Området omfattar Fullerö slott, även benämnt säteri, dess parkanläggning 
och godsets arbetarbostäder och ekonomibyggnader. Säteriet har gått i 
arv  inom familjen Cronstedt som ett så kallat fideikomiss. I norr, väster och 
söder om slottet breder ett öppet herrgårdslandskap ut sig. Stora alléer 
leder fram till slottet och man följer vägen ner mot Fullerö brygga kommer 
man fram till ett fiskarboställe. Slottets huvudbyggnad uppfördes 1656 i 
karolinsk stil. 

Innan Fullerö säteri anlades, låg här tre gårdar som bildade Fullerö by. Säte-
riet ligger på mellangårdens plats. Nordost om säteriet, finns fossila åkrar, 
idag hagmark. De är i sin form mycket oregelbundna med många flikar, 
anpassade efter moränryggar. 

3. Askö
Miljön omfattar ett omväxlande odlingslandskap, Askö gård samt ett flertal 
torp. Området gränsar i söder till Mälaren. Bristen på fornlämningar vittnar 
om sen kolonisation. Intill gården och längs med den slingrande vägen ner 
mot sjön grupperar sig torp av enkelstugutyp. Mangårdsbyggnaden ligger 
i södra utkanten av en park, som från tidig medeltid till 1800-talet var kär-
nan i en bytomt för en ovanligt stor by. I väster finns ett komplex av stora 
fossila åkrar som ingick i byns tidiga tvåsädesbruk och som övergavs på 
1800-talet. Vid 1900-talet brukades marken som äng och idag som hage. 
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Kommunalt markägande

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Barkarö ligger inom Mälarenergis verksamhetsområde för vatten och av-
lopp. Det innebär att det kommunala bolaget har en skyldighet 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. Barkarö ligger inom Mälarenergi Elnäts 
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 Barkarö. Det är även möjligt att ansluta befintliga fastigheter 
som inte har fiber idag  och ny bebyggelse. 

Fjärrvärme
Nästan hela Barkarö har fjärrvärme idag. Fjärrvärmenätet i Barkarö har bra 
standard.

Kommunens markägor (markerade i rött)

© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2019

Utskrift

Mälarenergis verksamhetsområde 
för vatten och avlopp i Barkarö
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Riksintressen och allmänna intressen. I samband med att detaljplanen för området väster om Gotövägen (Gotö etapp 2, dp 1867) an-
togs upphävdes strandskyddet i några områden. Dessa områden finns inte med i den här kartan. 

© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2019

Riksintressen och allmänna intressen
Området kring Barkarö omfattas av flera riksintressen. Strax söder om 
Barkarö går gränsen för riksintresset för rörligt friluftsliv, ”Mälaren med öar 
och strandområden”. Här ska turism och friluftsliv med bevarande av natur- 
och kulturmiljövärden prioriteras. Det finns även stora områden söder om 
samhället som är av riksintresse för naturvård. Mälaren är riksintresse för 
yrkesfiske och Fullerö herrgårdsmiljö är riksintresse för kulturmiljövård. 
Fullerö är även byggnadsminne. Det finns platser i området som är bio-
topskyddade och skyddade fornlämningar. Ett område norr om Enhagen-
Ekbacken, Johannisberg, är skyddat som naturreservat. 

Det finns flera mindre vattendrag/diken runt orten, strandskyddet till dem 
är 25 meter.  Till Mälaren är strandskyddet 300 meter.

Under 2002-2004 genomförde Jordbruksverket en inventering av ängar och 
betesmarker med höga natur- och kulturvärden i Sverige. Flera områden i 
närheten av Barkarö 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 miljöersätt-
ningar och andra åtgärder för natur- och kulturmiljö. Den kan också använ-
das som underlag i samhällsplaneringen.    
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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 Barkarö 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
Den äldsta planen i Barkarö är en byggnadsplan för centrala delarna av 
orten, Norrängen och bebyggelsen runt parken. Planen är från 1966. På 
70-talet kom det till två mindre planer, en där Barkarö skola finns idag och 
en för det område där Norrängens förskola finns. Planen för golfbanan är 
från 1989. Övriga planer är från slutet av 90-talet och början på 2000-talet. 
Planerna närmast Gotö är nya planer från 2018 och 2019, här finns även 
ett planprogram från 2015. I området där de senaste planerna finns är inte 
alla hus byggda än, det gör att Barkarö växer norrut mot Gotö. Det finns 
även en pågående detaljplan för bostäder i de södra delarna av Barkarö.     

2009 blev detaljplanen för Eriksbo klar och i anslutning till den finns ett 
planprogram från 2018. Planerna för Örtagården är från slutet på 90-talet 
och början på 2000-talet.FÖP 59

ÄDP 1227

DP 1463 K

OB 936

PP 36

PP 27

DP 1655

OB 936

DP 1094 K

DP 1867

DP 1884

DP 1656 K

BPL 491 K

DP 1834
DP 1299 K

DP 1379 K

DP 1524 K

DP 1524 K

DP 1531 J

DP 1639 K

DP 1234 K

DP 1831

DP 1505 J

DP 1296 J

SPL 657 K

SPL 770 J

PÅGÅENDE DP 1900

Befintliga planer och pågående plan i Barkarö

© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2019

Flygfoto över Barkarö från nordöst
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Ett landskap som gått från hav till att bli land
Barkarö ligger i Västmanlands sjönära landskap. Hela landskapet kring 
Barkarö har varit sjöbotten som rest sig efter istiden. Från att vara hav har 
landskapet gått till att bli skärgård för att sedan bli land. Naturen är artrik 
med en stor blandning av olika biotoper som till exempel lövskogar, ädel-
lövskogar, betesmarker, åkerholmar, gamla lövträd, strandängar och alléer.

Gränserna mellan öppen mark och skogsklädda höjder, mellan öppet vat-
ten och strand är tydliga i det sjönära landskapet. Höjderna var länge öar 
i skärgården och på grund av det så är det oftast där som det har hittats 
fornlämningar. Höjderna består ofta av morän och berg (Se jordartskarta på 
sida 16) och är ofta täckta av skog. Mellan höjderna finns jordbruksmark på 
lerjorden.

Landskapet saknar tydliga naturliga riktningar men planterade alléer, park-
anläggningar, herrgårdarna, kungsgårdarna och slotten bidrar till ett vackert 
kulturlandskap. I närheten av Barkarö finns Fullerö Säteri och Johannis-
bergs herrgård. De som rör sig i landskapet kan få se långa utblickar mellan 
uppstickande holmar. 

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

GRÖNSTRUKTUR OCH AKTIVITETER

Landsväg sydöst om Barkarö, vägen är även en del av Golf- och kyrkrundan som är en motionsrunda som används av många barkaröbor
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Populära områden för rekreation
Nedan är en kort beskrivning av de områden som används mest i och om-
kring Barkarö enligt ortsdialogen. 

1. Fullerö golfbana
Fullerö golfklubb startades 1988 och golfbanan blev klar 1990. Det finns 
restaurang och boende vid banan. Det är en park- och skogsbana.

2. Skog vid Gotö
Ett mindre skogsområde som pekades ut som en plats för naturupplevelser, 
för utsikt och som ett ställe att gå till för att få ro. 

2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

11

1

1. Fullerö golfbana
2. Skog vid Gotö
3. Åkermark vid Gotö
4. Skog vid Barkarövägen
5. Skog med motionsspår
6. Grannskapspark Norrängen
7. Närpark/ Rua lekplats
8. Idrottsplatsen
9. Område vid kyrkan
10. Kottskogen
11. Golf- och kyrkrundan© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2019
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ÖNSKEMÅL FRÅN 
ORTSDIALOGEN:

Det finns önskemål att 
skogarna runt Barkarö görs 
mer lättillgängliga genom 
röjning och någon typ av 

naturstigar. Ett annat öns-
kemål är att även åkrarna 
runt orten görs tillgängliga 

för rekreation.
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3. Åkermark vid Gotö
Åkern pekas ut som en del av ett stråk för promenad och löpning som går 
ut till Askö. Är enligt dialogen även en plats för att se fåglar och annat djur-
liv. Platsen erbjuder naturupplevelse, ro och utsikt.

4. Skog vid Barkarövägen
En skogsdunge som av flera har pekats ut som en plats för lek. Deltagarna 
i dialogen har berättat att förskolan använder dungen för lek och skogspro-
menader.

5. Skog med motionsspår
Skogen och motionsspåret används för lek, idrott, spontana spel och natur-
upplevelser. Platsen har även pekats ut som en plats dit besökaren kan gå 
för att få ro. Motionsspåret är belyst.

6. Grannskapspark Norrängen
Norrängen är en kommunal grannskapspark. I parken finns två lekplatser: 
Norrängens lekplats och Norrängsbergets lekplats. Det finns även tennis-
plan, utegym och på vintern en isbana. Parken pekas ut som en mötesplats 
i Barkarö. Båda lekplatserna är i dåligt skick. Parken används enligt dialogen 
för lek, spontana spel och idrott. 

ÖNSKEMÅL FRÅN ORTSDIALOGEN: 
Det kom fram många önskemål för motionsspåret både genom 

webbkartan och på dialogmötet. Flera önskar att spåret ska förläng-
as, en entré från norr och att underhållet ska bli bättre. Deltagarna 

vill att det röjs precis vid elljusen så att inte träd hänger ner på 
belysningen under vintern samtidigt som skogen runt spåret beva-

ras. Flera vill att underlaget förbättras och att utegymmet utvecklas. 
Det var någon som önskade ett mountainbikespår i anslutning till 
motionsspåret. Det önskas även papperskorg för hundbajspåsar.

ÖNSKEMÅL FRÅN ORTSDIALOGEN: 
I de norra delarna finns en skog som många vill ska bevaras. Här 

finns även en backe som förr varit en bra pulkabacke. Det finns flera 
som önskar att backen röjs från buskar och att det dras belysning 

till backen så att den kan användas för pulkaåkning. Vid Norrängens 
lekplats och utegymmet önskas en större lekplats och att platsen 

utvecklas till en ännu bättre mötesplats. Det önskas även bättre stöd 
från kommunen till de som spolar isen på vintrarna. Generellt finns 

det önskemål om att röja sly och gallra skog i norra och centrala 
delarna av parken samt att få in belysning på flera platser i parken. 
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7.  Närpark/ Rua lekplats
Här finns en grönyta som är en kommunal närpark med en lekplats. Är inte 
utpekad i dialogen.  

8. Idrottsplatsen
Barkarö IP är hemmaplan för Barkarö SK, här finns flera fotbollsplaner. 
Ett 11-mannaplan, ett 9-mannaplan och flera mindre planer. Ett mindre 
7-mannaplan har konstgräs. Platsen används även till firande. 

9. Område vid kyrkan
En plats som av många i dialogen beskrivs som idyllisk. Här finns kyrkan 
och bygdegården. I området går det att uppleva historia och kultur. Vid 
bygdegården firas bland annat midsommar och det är även plats för andra 
byaktiviteter. I webbkartan pekas området även ut som en plats för häst-
sport. Betande kor och hästar ses som väldigt viktigt för området och hela 
Barkarös karaktär. 

ÖNSKEMÅL FRÅN 
ORTSDIALOGEN:

Det finns både önskemål om att 
flytta idrottsplatsen till en annan 

plats i Barkarö och att bevara 
den där den är idag. Flera önskar 
att IP utökas med fler aktiviteter 

än fotboll, till exempel basket, 
parkour eller kulle för pulka och 
träning . Parkeringarna är för få 
och det blir problem när besö-

karna parkerar längs med vägen. 
Flera önskar nytt konstgräs.

Bygdegården Foto: Per GrothVästerås- Barkarö kyrka Foto: Per Groth

Norrängen Norrängen
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10. Kottskogen
Ett naturområde söder om Barkarö som i webbkartan benämns som Kott-
skogen. Området är en del av ett större område som är av riksintresse för 
naturvård. Här finns många upplevelsevärden: kultur och historia, idrott, 
lek och naturupplevelse. Det är också en plats dit besökarna går för att 
få ro. Här promenerar, springer och rider barkaröborna. Viktig kvalitet är 
betande kor och hästar.

11. Golf- och kyrkrundan
Ett vanligt motionsstråk som används av de som deltog i dialogen är en 
runda som av några kallas för golf- och kyrkrundan. Stråket går mellan 
kyrkan, golfbanan och Gotö (se stråket på karta sida 25). Enligt deltagarna 
i dialogen så är utsikten över landsbygden viktig efter stråket, det gär även  
att uppleva kultur, historia, natur och ro på platser längs med stråket. Att 
det saknas belysning och att vägarna är grusade är viktigta kvaliteter som 
stärker upplevelsen. 
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Nicktuna och golfbanan
Utsikt 

Spontana spel

Lek

Kontemplation/ro

Idrott

Firande 

Kultur och historia

Naturupplevelse

^ Favoritplats

Platser för olika aktiviteter och upplevelser som pekats ut under dialogmötet.
© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2019

Kottskogen
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Rörelsestråk
Under dialogen fick deltagarna markera ut vilka stråk de använder för olika 
aktiviteter. I webbkartan har många också pekat ut viktiga motionsstråk. Ett 
viktigt stråk är rundan som benämnts som golf- och kyrkrundan (läs mer 
på sida 24). Rundan används för promenader och löpning samt ridning och 
cykel efter vissa delar. Den går runt Barkarö mellan kyrkan till golfbanan 
och Gotö. Kottskogen söder om Barkarö används också för motion både 
promenad, löpning och ridning. Gemensam kvalitet som lyfts längs dessa 
är den lantliga karaktären  och flera påpekar att det är en kvalitet att det 
saknas belysning och att vägarna är i grus. Många stråk som pekats ut går 
ner mor Askö. 

Motionsspåret används för löpning, promenad och skidor. Skidor åker bar-
karöborna även på golfbanan och vid Lövängsskolan.

0 500 1 000250 Meter

Stråk som pekats ut under dialogmötet.
© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2019
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Ridning

Promenad
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Cykel 

Oklart stråk

Skidor 

Ridning

Promenad

Löpning

Cykel 

Oklart stråk

Skidor

Promenad

Cykel

Löpning

FRÅN ORTSDIALOGEN: 
Det finns önskemål om 

bättre tillgång/koppling till 
Mälaren söder om 

Barkarö. Finns även 
önskemål om att motions-
stråken bättre kopplar till 
Askövikens naturreservat 

från öster.
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CIVILSAMHÄLLE OCH SERVICE
Service
Den kommersiella servicen i Barkarö är begränsad. Närheten till Västerås 
och ett relativt begränsat underlag kan vara en orsak till situationen. Utbu-
det av offentlig service finns i olika former.

Kommersiell service
I Barkarö finns en handelsträdgård och Fullerö Golfklubb. För att handla dag-
ligvaror behöver ortsborna åka in till Västerås tätort alternativt ta sig till en 
storhandel. Även caféer och restauranger saknas i Barkarö.

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

FRÅN ORTSDIALOGEN: 
På dialogen ansåg flera att livsmedelsbutik, postombud, pizzera/
restaurang och café var viktigast att ha tillgång till. Flera ville ha 
fritidsgård och äldreboende/serviceboende på orten. Skolorna, 

bussförbindelserna och motionsspår är populära.

En synpunkt som lämnats av flera är att det saknas en övergripan-
de plan för Barkarös utveckling. Enligt dialogdeltagarna bör det i 

den planen bland annat finnas ett område för centrumverksamhet.  
En gemensam, central mötesplats i ”byn” där även service finns.

Barkarö Handelsträdgård
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Barkarö skola

Offentlig service
Den offentliga servicen består av tre förskolor Skogsbacken, Norrängen och  
Lövängen. Det finns även två skolor med barn från förskoleklass till sjätte 
klass. Biblioteksbussen är en annan service som är uppskattad.

Barkarö idrottsplats ingår i den offentliga servicen, men även infrastruktur i 
form av bilvägar och gång- och cykelvägar. I Barkarö finns också motionsspår 
och tre lekplatser som drivs av Västerås stad. 

Delaktighet och engagemang
Det finns ett stort utbud av mötesplatser i Barkarö och många boende är 
engagerade i allt från politiska partier till inte minst idrott. Barkarö bygde-
gård är samlingsplatsen vid midsommar, men används också för uthyrning 
till olika föreningar och allmänna möten. Föreningslivet präglas av idrott i 
olika former, men även politiskt baserade föreningar finns lokalt. På Barkarö 
IP spelas främst fotboll i alla åldrar i Barkarö SK, en snart 100-årig förening 
bildad 1922. I närheten av kyrkan finns ett privat häststall och många träffas 
också på allmänna platser utomhus. Barkarö Golfklubb lockar både barkarö-
bor och golfare utifrån. I Lövängsskolan ordnas seniorlunch. Facebookgrup-
pen Vi som bor i Barkarö  har över 1 600 medlemmar och här diskuteras 
grannsamverkan, lokala information och även köp och sälj. 

FRÅN ORTSDIALOGEN: 
Under dialogen och remisstiden är det ett stort antal barkaröbor 
och boende i de mindre orterna omkring som lämnat önskemål 

om ett högstadium i Barkarö. I webbkartan har flera även lämnat 
förslag på placering av en högstadieskola.

På dialogen lyftes även lekplatsernas utformning och innehåll. 
Bättre tillgänglighet behövs för barn med funktionsnedsättning 
och lekredskapen kan bli fler och fantasifullare. Ett förslag är att 

stärka fotbollsplanen med aktiviteter för andra grupper och åldrar. 
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NÄRINGSLIV OCH BOENDE
Näringsliv
Detta kapitel tar kort upp förvärvsarbete, näringsgrenar och pendling i 
Barkarö.

Förvärvsarbetande i Barkarö
År 2016 förvärvsarbetade 666 barkaröbor över 16 år. Det är en hög för-
värvsfrekvens, 94 %. 

Näringsgrenar  
År 2016 hade 181 personer sin arbetsplats i Barkarö, 56 män och 125 kvin-
nor. 151 personer var anställda och 30 personer egna företagare. 

Flest, 111 personer, arbetar inom utbildning, därefter kommer företags-
tjänster (38 personer) och vård och omsorg (14 personer).

Boende
I Barkarö bodde 2016 92 % av befolkningen i småhus. 90 % av antalet bo-
städer är småhus och resterande är flerbostadshus, 10 %. Totalt finns 407 
stycken småhus och 36 flerbostadshus, varav 16 stycken hus är bostads-
rättsföreningar och 20 stycken är hyreshus. År 2016 byggdes 21 lägenheter 
och 23 stycken påbörjades. Under 2017 och fram till idag fortsätter bo-
stadsbyggandet, främst i form av småhus i det nya bostadsområdet Gotö. 

Den webbenkät som låg ute på Västerås stads hemsida innehöll frågor 
om bland annat bostäder. Enkäten besvarades av endast 8 barkaröbor. På 
grund av den låga svarsfrekvensen tas inte resultatet från enkäten upp här. 



29Planeringsunderlag Barkarö

Gotövägen

Barkarövägen

Ti
dö

vä
ge

n

Enhagsvägen

Krem
lavägen

M
usseronvägen

Kantarellvägen

Johannisbergsvägen

Fårtickevägen

Lötgatan

Karljohansvägen

Ba
rk

ar
ö 

By
ga

ta

C
ronstedtsvägen

Svampvägen

Söd
ra 

Sjös
tig

en

Gotö långgata

Ruagatan

G
otö allé

Timjanvägen

N
orrängsgatan

Byalagsgatan

Fjällskivlingsvägen

Bergåsgatan

Byfogdegatan

Ö
st

ra
 S

jö
st

ig
en

Bystämmogatan

Salviavägen

Vårbackegatan

Nicksborgsvägen

Barkarö Bygata

Byggnadstyper i Barkarö
© Stadsbyggnadsförvaltningen, 2019

BYGGNADSKLASS
Ekonomibyggnad

Flerbostadshus

Lantbruk

Offentlig byggnad

Småhus

Transformator

Barkarö Byagata Bostadsområde vid Gotö



30 Planeringsunderlag Barkarö

KOMMUNIKATIONER
Gång- och cykeltrafik
Barkarö ligger cirka 8 km från Västerås resecentrum. Det finns en gång- och 
cykelbana längs Barkarövägen och Johannisbergsvägen in mot Västerås 
centrum. Sträckan längs Johannisbergsvägen har belysning.

Målpunkter inom Barkarö
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FRÅN ORTSDIALOGEN:
Många tycker att det finns bra och trafiksäkra gång- och cykelförbindelser till och inom Barkarö. Det har 
framkommit önskemål om tryggare gång- och cykelvägar till Barkarö skola samt säkrare överfarter inom 
Barkarö. Ett flertal anser att överfarten vid Lövängens förskola och skola är otrygg, önskemål finns om över-
gångsställe, farthinder, belysning samt lägre hastighet. Önskan om övergångsställen finns även på Gotövä-
gen, Barkarövägen (vid Nickeborgsvägen) samt Bygatan (vid fotbollsplanen). Det finns ett generellt önskemål 
om en bättre trafiksituation och belysning för gående och cyklister i Gotö samt från Gotö till skolorna.

I ortsdialogen kom det mycket önskemål om belysningen på gång- och cykelbanan efter Barkarövägen till 
Enhagen. 

Via webbkartan kom flertalet synpunkter på specifika åtgärder, dessa presenteras inte i detalj utan tas om 
hand internt där staden är väghållare och skickas vidare till Trafikverket där de är väghållare. 

Det finns önskemål om gång- och cykelväg till Örtagården, Tidö-Lindö och till Eriksbo. Där cykelbanan längs 
Johannisbergsvägen slutar vid Gränsvägen fortsätter man cykla på Cronstedtsvägen som är en enskild väg. 
Längs Cronstedtsvägen finns en målad gångbana för gående. Cyklister ska köra utanför målningen i bland-
trafik med fordon. Här finns önskemål om att cykelbanan ska fortsätta mellan Gränsvägen och Barkarövä-
gen. 
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Kollektivtrafik
Förortslinje nummer 22 trafikerar Barkarö. Denna linje kör med en trafike-
ring var 30:e minut mellan tidig morgon och fram till klockan 20, därefter 
är det timmestrafik till sen kväll. 

FRÅN ORTSDIALOGEN: 
Många i Barkarö 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 tillgänglighet, turtät-
het och tillförlitlighet. 

Många i Barkarö har en busshållplats inom 500-1000 meter från sin bostad. Det finns dock önskemål 
om fler busshållplatser samt att bussförbindelsen på Barkarö bygata behålls även när linjen förlängs till 
Örtagården. Det finns önskan om att busstiderna synkas bättre mot tågtiderna samt en sträckning via Kö-
pingsvägen för att underlätta inköp. Det finns även önskemål om en bussförbindelse till Erikslund och Tidö 
Lindö. Det vore önskvärt om flexlinjen kan trafikera landsorterna.
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Biltrafik
De flesta vägarna inom Barkarö är kommunala och några få är enskilda som 
i vissa fall ägs via samfälligheter.

FRÅN ORTSDIALOGEN: 
Det kom synpunkter om höga hastigheter samt dåligt vägunderhåll på några av vägarna vid Barkarö. Syn-
punkter på kommunala gator tas om hand internt i de fall staden är väghållare samt skickas till Trafikver-
ket där de är väghållare. 

Några upplever att det finns ont om parkeringsplatser vid idrottsplatsen.

Vid korsningen Johannisbergsvägen/Sjöhagsvägen kom det önskemål om en cirkulationsplats.

Busshållplatser och väghållare
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<all other values>

Gruppering

! Bebyggelse

! Belysning

! Grönt/park/skog/rekreation

! Service

! Skola

! Trafik

! Övrigt

! Minne

Under några månader från ortsdialogens start i Barkarö, kunde den som ville peka ut platser i Barkarö som an-
tingen är favoritplatser, bär på minnen av något som hänt förr i tiden eller platser som behöver förbättras.  523 
synpunkter har lämnats under denna tid! Av alla dessa synpunkter presenteras några nedan. Ibland är texterna 
förkortade.  

Favoritplatser
Majoriteten av utpekade favoritplatser handlar om naturområden, lekplatser och stråk. Av dessa platser finns en 
koncentration kring Barkarö kyrkby, men generellt är natur- och parkområden i Barkarö och naturområden med 
motionsspår mycket populära. Ett stråk som lyfts fram av många är också ”golfrundan” som går från Barkarö till 
Fullerö Golfbana. 

”Fantastisk skola med 
fantastiska lärare.”

Hela allén runt golfklubben 
och runt på andra sidan är 
favoriten. Ett promenad-

stråk med fin natur som an-
vänds av många. Fördelen 

med att bo på landet är just 
detta. Naturen runt knuten 

och bra motionsmöjligheter. 
Bevara!!

”Vävstugan på övervåningen. Måste få 
finnas kvar! Har funnits länge i Barkarö 

och vävprover från flera gårdar i 
Barkarö finns insamlade av Olga Ander-

zon från Västmanlands Hemslöjdsförbund 
på 1920-talet och finns nu bevarade i 

Västmanland.”

” ”Rävberget” Här leker skol-
barnen och skogen innehåller 
fina stengärdesgårdar, svamp 
och örter. Plats för tankar och 

meditation.” ”IP- Barkarös hjärta... ”

”Låt ridsporten få ha kvar sin 
plats i Barkarö. Dagligen 

utövar främst tjejer sin idrott 
på denna plats!”

”Bevara denna spännande 
skog med tillhörande 

bergknalle. Barnen älskar den.”

”Bokbussen       ” 
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”Norrängsberget. Här lekte vi 
barn som bodde på Norrängs-
gatan under 1970-talet. Häll-

ristningar, spännande skog och 
klippblock. Bevaras!”

”Här firades Valborg med 
Valborgsmässoeld på 

1970-talet. Två fackeltåg, 
ett som började på Nor-

rängsgatan och gick längs 
Gotövägen och ett som 

började på sista raden och 
gick längs Barkarö bygata 

sammanstrålade här.”

”Här hade vi skolidrott fram till 
1980- talet. Det fanns grusgrop för 
längdhopp och kulstötning. Bana 
för löpning 60-meter, gräsplan för 

bollsport och här stod härbret innan 
det flyttades till bygdegården.”

”I Prästgårdens ”Spruthus” 
anordnades ”Kyrkans barntim-

mar” under 1970-talet. Man fick 
blå böcker som man klistrade 

bibliska bilder i.”

”Det här var faktiskt en bra 
pulkabacke under 1970-80 

talet. Det vore roligt om den 
kunde återställas.”

Minnen
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Platser som kan förbättras
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<all other values>

Gruppering

! Bebyggelse

! Belysning

! Grönt/park/skog/rekreation

! Service

! Skola

! Trafik

! Övrigt

! Minne

De som tyckt till om platser som behöver förbättras, har synpunkter på ny bebyggelse, belysning, grönområden, 
service, skola och trafik. En majoritet av de som skrivit anser att Barkarö bör behålla sin prägel med småhus 
och undvika att höga hus byggs. Några lyfter behovet av att bygga lägenheter för äldre och ensamstående med 
flera. Brist på belysning engagerar och berör många. Det handlar om att förbättra belysningen mellan Gotö, 
Barkarö, Enhagen  och Ekbacken. Det handlar också om behovet av att förbättra belysningen i bostadsområdena 
på gång- och cykelvägar och i lekplatser.  Det finns  önskemål om att skapa en större lekplats som har utrymme 
för fler bollsporter och lekytor. Vissa motionsspår bör förlängas och Askö naturreservat behöver en bättre entré 
från Barkarö. Flera vill att Lövängsskolan också ska vara en högstadieskola och många lyfter fram platser som är 
otrygga i trafiken och behöver övergångsställen. Behovet av en matvaruaffär är också ett starkt önskemål.

”Utveckla denna plats, så att 
den sjuder av liv många timmar 

per dygn”

”Säker övergång är ett måste vid 
en skola.”

”Port till Askö naturreservat. 
Inte ens en vandringsled finns åt 

Barkaröhållet”

”Lägg inte pengar på ortsdia-
loger om ni ändå inte lyssnar 
på våra åsikter. Alla som bor 

häromkring har på samrådsmö-
ten och uttryckt att 4-våningshus 
inte passar i skogen. Tyvärr körs 

våra åsikter över totalt.”

”Restaurera kultur-
historiska broräcken 
innan de förstörs.”

”Var rädd om det 
lantliga. Bevara 

det!”

Utöka Lövängsskolan till 
högstadium.

”Det är bra om det 
finns olika typer av 

områden.”
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Skog i Norrängen
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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 Barkarö 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 bostadsutbud  
90 % av barkaröborna bor i småhus. Småhusen är byggda i tydliga årsringar 
med start i 1800-talets kyrkby, 1970-talets atriumhus och 2010-talets nya 
område i form av Gotö.  

Sett till olika boendeformer, är utbudet av bostäder begränsat. Äldre som 
inte längre kan bo kvar i sitt hus, har svårt att bo kvar i Barkarö. På grund av 
att det finns få lägenheter och avsaknad av trygghetsbostäder och så kallat 
särskilt boende för äldre. Även andra hushåll som ungdomar eller äldre 
som föredrar lägenhet istället för småhus, har svårt att bosätta sig mer lant-
ligt i Barkarö. I dialogen framkommer att flera anser att Barkarös karaktär 
med småhus är viktig att bevara. Samtidigt lyfts aspekten att situationen 
kan vara problematisk med en alltför homogen befolkning och svårigheten 
att just bo kvar om småhus inte är ett alternativ. 

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
Barkarö är till sin befolkningsstorlek en av de större serviceorterna i Väs-
terås stad. Trots det, lyser näringslivet med sin frånvaro med undantag från 
offentlig och några få privat verksamheter. Det saknas ett tydligt centrum 
med service på orten och det finns många ortsbor som önskar en matvaru-
butik och matställen. 

Kunskapen om befintliga verksamheter och förutsättningar för näringslivs-
etableringar behöver öka för att bättre förstå näringslivets villkor och hur 
de kan stärkas på orten. 
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Närströvområden och mötesplatser
I Barkarö finns ett elljusspår, tre kommunala lekplatser och en grann-
skapspark, Norrängen. Norrängen pekas ut som en mötesplats i Barkarö. 
I dialogen har flera önskat att Norrängen utvecklas med en större lekplats 
och mer aktiviteter för alla åldrar. Ridsporten lyfts fram som viktig i Barkarö, 
främst som en aktivitet för ungdomar men även som en del av Barkarös 
lantliga karaktär som av deltagarna i dialogen ses som viktig att bevara. 
Barkarö IP är en viktig plats för många barkaröbor, som mötesplats och 
för idrott. I Barkarö finns även en golfbana. Kring kyrkan, bygdegården och 
Barkarö skola sker många byaktiviteter så som vävstuga och midsommarfi-
rande. 

Närhet till natur och landsbygd är viktigt för många i Barkarö. Det finns 
flera motionsstråk som pekats ut under dialogen. ”Golf- och kyrkrundan”, 
stråk i ”Kottskogen” och flera stråk ner mot Askö. Ett viktigt värde som lyfts 
längs stråken är utblickarna över omgivande landskap. Det finns önskemål 
om bättre tillgänglighet och entreer till Askö från Barkarösidan. 

Trygga och säkra gång- och cykelvägar
Det saknas belysning på många gång- och cykelvägar samt strategiska över-
gångar, inte minst vid Lövängsskolan. Det är en av de största frågorna som 
lyfts under dialogen i Barkarö. Flera känner oro för sina barn. 

Bra tillgång till kollektivtrafik
Många i Barkarö 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 tillgänglighet, turtäthet och tillför-
litlighet. 

Merparten av barkaröborna har en busshållplats inom 500-1000 meter 
från sin bostad. Önskemål finns om fler busshållplatser samt att bussförbin-
delsen på Barkarö bygata behålls även när linjen förlängs till Örtagården. 
Det finns önskan om att busstiderna synkas bättre mot tågtiderna samt en 
sträckning via Köpingsvägen för att underlätta inköp. Det finns även önske-
mål om en bussförbindelse till Erikslund och Tidö Lindö. Det vore önskvärt 
om flexlinjen kan trafikera landsorterna.
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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. sociala infrastrukturen. 
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