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i Pettersberg för att öka möjligheten till dialog med de
boende.

INLEDNING
Bakgrund
Stadsbyggnadskontoret ﬁck den 21 mars 2006 i uppdrag av Byggnadsnämnden att utarbeta ett planprogram
för förnyelse av Pettersberg.

Arbetet med planprogrammet är en del i demokrati-projektet och består av samma styrgrupp.
En SWOT-analys (står för styrkor, svagheter, möjligheter och hot) har gjorts utifrån beﬁntligt underlagsmaterial, inventering på plats samt samtal med berörda
förvaltningar, lokala företrädare och intressegrupp. Resultatet redovisas på sid 10.

Planprogrammet ingår i ett demokratiprojekt för Pettersberg som godkändes av Kommunstyrelsen den 6
november 2003. Arbetet som beräknas ta 3 år påbörjades i början av 2005. Syftet är att genom samverkan
mellan Västerås Stad och Bostads AB Mimer, som äger
och upplåter en stor del av stadsdelens hyreslägenheter,
engagera boende, fastighetsägare och verksamma i Pettersberg för att utveckla en attraktivare stadsdel med
boendemiljöer som de efterfrågar.

ÖVERGRIPANDE PLANERINGSINRIKTNING

Demokratiprojektet ingår som del i Partnerskap för
hållbar samhällsutveckling tillsammans med Örebro,
Norrköping och Helsingborg, som genomför liknande
projekt i varsin utvald stadsdel.

För att främja en hållbar utveckling i Västerås har bland
annat följande planeringsstrategier formulerats:

Omfattning
Området som omfattas av planprogrammet avgränsas
geograﬁskt av Narvavägen, Vallbyleden, Drottninggatan och norra Vetterslund.

Metod
Planarbetet bedrivs i projektform med representanter
från berörda förvaltningar och fastighetsbolag, samt
Hyresgästföreningen. Förslag på förändringar/förbättringar formuleras i dialog med boende och verksamma
i området enligt de principer som har satts upp för
demokratiprojektet. En del av arbetet, som t.ex. utställningar och samrådsmöten har genomförts på plats

Översiktsplanen för utveckling av Västerås tätort,
ÖP54, anger strategier och riktlinjer för en hållbar
stadsutveckling. Planeringen ska ha utgångspunkt i ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella aspekter.

•
•
•
•

Bygga staden inåt
Blanda bostäder och verksamheter
Stärka grönskans roll
En ny syn på traﬁken

•
•

Hela Pettersberg utpekas i Det byggda kulturarvet (Bilaga till ÖP 54 ) som värdefull bebyggelsemiljö och
större delen som mycket värdefull bebyggelsemiljö. Förändringar och kompletteringar i bebyggelsen ska därför
utföras med särskilt stor hänsyn till miljöns karaktärsdrag så att områdets karaktär bevaras.

Förtätningsområdet i kv. Urberget utgår
Förslaget med parkeringar utmed Pettersbergs
gatan utgår. Annan lösning för att öka säkerhet
en föreslås.

Stärk stadsdelens attraktivitet

Planprogrammet ligger som grund till fortsatt detaljplanering. En etappvis indelning sker i den takt planområdet blir aktuellt för förnyelse. Den första etappen
blir troligtvis nya förskolan och fotbollsplanen vid St:
Ilians skola, samt ny bebyggelse vid Bergsgrottan därefter.

•
•
•
•

•

Integrationen på kvartersnivå förbättras både för
människor och användning.
Det positiva med Pettersberg framhävs!
Entréerna till stadsdelen tydliggörs.
Skolan stärks som en viktig offentlig plats och
möjlighet ges till bättre elevunderlag, samt bättre integration i skolan.
Tillgänglighet till/inom stadsdelen förbättras.

Skapa möjlighet för ny bebyggelse
•

•

integration av olika befolkningsgrupper skall
eftersträvas på områdesnivå.
planeringen inriktas på ett varierat bostadsutbud
beﬁntliga resurser i bland annat service och
infrastruktur ska utnyttjas.
större nyexploatering koncentreras till ett fåtal
samlade områden.

•
•

Etappvis detaljplanering/fortsatt planering

Bostadsförsörjningsprogrammet 2007-2009 anger mål
och strategier för den fortsatta bostadsplaneringen. En
sammanfattning av dessa är att:
•

rådsredogörelse. Efter samrådet har ett antal ställningstagnden gjorts kring de olika förslagen till förnyelse.
Till stora delar behålls de föreslagna förändringarna
med följande undantag;

Planeringsmål

•
•

Pettersberg utpekas som ett stadsförnyelseprojekt för
bland annat attraktivare bostadsområde.
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Ett planprogram för förnyelse av Pettersberg ska visa
var komplettering av bebyggelse kan göras samt vilka
andra övergripande fysiska åtgärder som kan öka stadsdelens attraktivitet, både vad gäller trivsamma boendemiljöer och levande, trygga och tillgängliga offentliga
platser. Programmet ska fungera som stöd för fortsatt
detaljplanering.

Grönstrukturplanen och Det byggda kulturarvet är tillhörande översiktsplaneutredningar som planprogrammet hänvisar till i kommande text.

•

Planområdets avgränsning

Planprogrammets syfte

Nya byggnader ska vara resurssnåla och miljö
anpassade, med prioritering av lågenergiför
brukning.
Dagvatten fördröjs och renas.
Möjlighet för äldre att bo kvar i området ges
med hiss i nybyggda hus eller lägre bebyggelse
utan hissbehov, samt möjlighet för äldreboende.
Boende med olika upplåtelseformer och storlek,
för olika hushåll och åldrar.

Levande, trygga och tillgängliga offentliga platser
•
•
•
•
•

Pettersbergsskogen bevaras och utvecklas.
Tydliga, säkra och vackra gaturum eftersträvas
för alla traﬁkslag.
Pettersbergsgatan förbättras ur traﬁkhänseende
samt som offentligt rum.
Nya offentliga rum skapas på väl integrerade
platser med god social övervakning.
Beﬁntliga offentliga rum samt tillgängligheten
till dessa förbättras.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Programsamråd
Programsamråd har skett under perioden 26/10 – 26/11.
Hur detta samråd har bedrivits beskrivs i särskild sam-

Flera av de föreslagna åtgärderna i planprogrammet
kan innebära påverkan på såväl redan registrerade som
idag okända fornlämningarna. För att undvika det är
det viktigt att det där det bedöms som nödvändigt görs
vidare arkeologiska undersökningar i samband med det
fortsatta detaljplanearbetet.

Exploateringsekonomi
Va-, el- och fjärrvärmenät har kapacitet för den föreslagna nytillkommande bebyggelsen. Ev. ﬂytt av ledningar får regleras i kommande avtal mellan staden och
exploatören. Anslutningskostnaderna för nytillkommande bebyggelse bekostas av exploatören. Exploatören
bekostar även eventuell intern infrastruktur så som bl. a
gator, parkering och grönytor inom respektive kvarter.
Intäkterna från markförsäljningen beräknas inte täcka
de i planprogrammet föreslagna åtgärder inom allmän
platsmark (gata och grönyta) såsom fotbollsplan, uterum och avsmalning av Pettersbergsgatan m.m. Dessa
åtgärder gynnar stadsdelen i stort och ger synergieffekter mellan en bra skola och ett bra bostads-område.
För genomförande av de i planprogrammet utpekade
åtgärderna krävs en ﬁnansiering dels med skattemedel
och dels med bidrag från Mimer och ev övriga fastighetsägare.
Detaljplaner och fastighetsbildning bekostas av respektive fastighetsägare.
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övervakning. Bebyggelsen är tänkt att vara småskalig och bestå av radhus eller liknande hustyper som
ﬁnns i närliggande Bergsgrottan.

PLANFÖRSLAG
Översiktsplanens riktlinjer om tillskott i den redan
byggda staden följs genom att förslag ges på möjligheter till nya bostäder på dåligt utnyttjade platser. Tillkommande bebyggelse ska utgöra ett tillskott i beﬁntlig
miljö genom att exempelvis ge förutsättningar för
större mångfald i stadsdelen, och på så sätt öka integrationen, öka underlaget för service och kollektivtraﬁk
och skapa tryggare miljöer.

•

Förslagen kommer att innebära förtätning på delar av
gröna ytor men är motiverad då detta också innebär
en kvalitetshöjning för resterande grönytor med bättre
tillgänglighet samt tryggare och mer attraktiva miljöer
som vänder sig till både ung och gammal
Förtätningsområden:
•

•

•

•

En yta för framtida verksamheter föreslås vid Vallbyleden. Lämpliga verksamheter kan vara kontor
och mindre handelsetableringar som inte kräver
alltför stora parkeringsytor. Etableringarna bör inte
vara konkurerande med de som ﬁnns i stadsdelens
centrum. En eventuell avsmalning av Vallbyleden,
föreslagen i grönstrukturplanen, ÖP54, skapar ytterligare mark. Platsen utgör ett utmärkt skyltläge mot
Vallbyleden men kommer inte att märkas av inåt
Pettersberg då den skyms av en grönridå.

•

Beﬁntlig lekplats, i behov av upprustning, ligger
strategiskt placerad med närhet till kvarteren Urberget och Bergakungen som är de två mest barnrika
i Pettersberg. Det är möjligt att ﬂytta lekplatsen en
aning för att fungera med tillkommande förskola
och bostäder. Eftersom ytan är begränsad kan det
vara en god idé med samutnyttjande för dagis och
allmänhet. En mindre inhägnad lekyta inom förskoletomten behövs dock. På platsen ﬁnns ett område
som är mycket värdefull grönyta och därmed inte
får exploateras. Denna kan hänga samman med den
allmänna lekplatsen och möjliggöra naturlek.

Kompletteringar i cykelnätet behövs vid Pettersbergsgatan och Jakobsgatan. Detta skulle innebära
ett kontinuerligt cykelstråk från centrum vilket ökar
tillgängligheten både inom och till Pettersberg

•

Pettersbergsgatan som idag är bred och odeﬁnierad föreslås smalnas av, framför allt i partier där
hastighetern behöver hållas nere, d.v.s. vid otrygga
passager. Körytan som växlar mellan 8-9 m kan vid
dessa partier bli så smal som 6 meter. Ytterligare
element som håller samman gaturummet kan vara
”välansade” buskage eller stenmurar. Detta skulle
ge gatan ett striktare och mer sammanhållet uttryck.
I samband med detta kan samma princip användas
för kvarteren Steskärvan och Stenriket och på så
sätt ge en tydligare rumsindelning, med markering
av vad som är privat och offentlig. Detta skulle ge
bättre överblickbarhet över kvarteren.

Förbättringar i vägnätet:
•

En naturtrappa som ökar tillgängligheten mellan
Vetterslund och St:Ilians skola föreslås i den slänt
som redan idag är genväg för många boende.

Ny väganslutning som möjliggör leveranser till
Trollbacksskolans skolkök föreslås via Pettersbergsgatan över fastigheterna Stenriket 2 och Stenskärvan 1. En kompletterande väganslutning på ca
30 meter kommer då att behöva anläggas över en
grönyta.

•

En exploatering av gamla fotbollsplanen innebär att
en grannskapspark försvinner. Som nämns i kapitlet
om grönstruktur har platsen idag inget större värde
för de boende. Närheten till Pettersbergsskogen,
omvandling av närliggande skogsglänta till ängsmark, samt upprustning av lekplatsen kan kompensera för ianspråktagande av ytan.

Social verksamhet, exempelvis äldreboende föreslås i anknytning till Ansgarskyrkan. Detta skulle
medföra mer rörelse i området runt kyrkan under
en större del av dygnet samt förstärka entrén till
Pettersberg. Förslaget innebär att en del grönyta tas
i anspråk, och det är därför viktigt att resterande
grönyta görs till en kvalitativ plats med tanke på
äldres behov av visuell kontakt med grönska. Dagvattenavrinningen från omgivande höjd kan utnyttjas till en eventuell damm, vilket skulle innebära
ett kvalitetshöjande element. Vikt måste läggas vid
utformningen och val av plats för byggnaden så att
den inte tar fokus från Ansgarskyrkan och inte blir
störande för omgivande villabebyggelse.

•

En bättre traﬁklösning, som exempelvis en rondell
behövs, vid traﬁkplatsen Vallbyleden/Pettersbergsgatan vilken idag är en olycksdrabbad korsning.

•

Tydligare entré till Pettersberg från söder med bättre
skyltning föreslås, samt omgestaltning av grönytan
vid norra entrén.

Förbättringar av offentliga platser:

Bostäder föreslås på gamla fotbollsplanen bredvid
kvarteret Bergsgrottan. I anknytning till detta föreslås också ny förskola med familjecenter, samt en
större allmän lekplats.
Bostadsbebyggelse på gamla fotbollsplanen innebär
att gångstråket utmed Pettersbergsskogen, samt lekplats och tillkommande förskola får större visuell

•

Slänt för naturtrappa

•

Pettersbergsgatan utvecklas som ett offentligt rum
med två nya mötesplatser. En liten torgyta föreslås
vid entrén till St:Ilians skola då platsen behöver
en markering och träffpunkt. Vid kvarteret Urberget ﬁnns en plats där Pettersbergsgatan samt ﬂera
gångvägar sammanstrålar. Platsen har stor genomströmning av människor och fungerar även som en
utblickspunkt. En större hårdgjord torgyta föreslås,
samt iordningställande av kringgärdande grönyta
så att den kan fungera för olika sociala aktiviteter,
rekreation och sport.

•

Utemiljön vid Pettersbergs centrum utvecklas med
ny sten/platt-beläggning till ett ”Skvallertorg” i två
plan. Det innebär att torgets markbeläggning går
ända ut i Pettersbergsgatan och dämpar på så sätt
hastigheten vid en passage som idag känns osäker

att korsa. Det är viktigt att torgets utformning sker
på ett sådant sätt att det inte blir några oklarheter
över de olika traﬁkslagens utrymmen. Torgets övre
plan föreslås bli en utblickspunkt med plats för serveringar sommartid.
•

Pettersbergsskogen bevaras och utvecklas (enligt
principerna i Teknik- och Idrottsförvaltningens
inventering av stadsdelsskogarna i Västerås). Den
öppna skogsgläntan vid Gamla fotbollsplanen omvandlas till ängsmark och fungerar som ﬁnrum för
olika evenemang. En knutpunkt för gående, i skogen bakom kvarteret Bergakungen, gallras ur och
utvecklas till en skogsglänta för rekreation.
Belysningen kompletteras, och vissa partier längs
skogsvägarna gallras ur för att ge bättre överblickbarhet.

•

En ny idrottsplats, som bland annat inrymmer en
fullstor fotbollsplan, med måtten 60×110, föreslås
vid S:t Ilians skola. Platsen kommer under kvällstid
att hyras ut till olika föreningar, varför den blir inhägnad.

•

En inhägnad och uthyrning av nya idrottsplatsen
vid S:t Ilians skola tar bort den spontana användningen. Den välbesökta bollyta som ﬁnns vid Trollbacksskolan föreslås därför bli en allmän multifunktionell sportyta. Ett exempel på principen ﬁnns,
(används bl.a i Sydafrika) introducerad av organisationen Score (Sport Coaches Outreach). Sportytan
anläggs på hårdgjorda mark. Den kräver lite underhåll och är lämplig för basket, handboll, volleyboll,
badminton, minihockey, minifotboll. På vintern kan
platsen användas som isbana.

Ex. på principen multifunktionell sportyta enligt SCORE
3
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Bullerfrågor
Bullerberäkningar har gjorts på de områden som är föreslagna för ny bebyggelse. Ansgarskyrkan har i dagsläget endast 42 dBA och en avsmalning av Vallbyleden
skulle sänka ekvivalentnivån med ytterligare en dBA.
Bostäder som läggs i anknytning till Kv. Bergsgrottan
beräknas få en ekvivalentnivå på 55 dB vid 50 km/h.
Bullernivån avtar längre in i området, och minskar ytterligare om hastigheten på Pettersbergsgatan minskas
från 50 till 30 km/h.

PLANPROGRAMMETS KONSEKVENSER
Behovsbedömning
Planprogram omfattas inte av bestämmelserna i 6
kap. 11 § MB. Västerås stad vill dock tidigt samråda
med Länsstyrelsen om behovet av miljöbedömning
för kommande detaljplaner inom planprogrammets
område. Den rubricerade planens genomförande kommer att innebära en påverkan på miljön, då delar av
planområdet är stört av buller från biltraﬁk på E18 samt
att grönområden föreslås tas i anspråk för exploatering.
Den totala bebyggelsen beräknas till 80-100 lägenheter,
samt lokaler för kontor och andra verksamheter med
litet parkeringsbehov. Andra frågor som bör beaktas i
planarbetet är påverkan på Pettersbergsskogen, samt
buller från E18 och genomfartsleder. Vi bedömer dock
att planen inte innebär sådan betydande miljöpåverkan
som avses i 6 kap. 11 § Miljöbalken eller 5 kap. 18 §
Plan och bygglagen och att en Miljöbedömning enligt 5
kap 18 § plan och bygglagen därför inte behöver göras.
Planförslaget påverkar inte naturområde med skyddsstatus och bedöms inte få påverkan på några speciella
särdrag i naturen. Planens genomförande innebär inte
någon risk för människors hälsa eller för miljön, och
inte heller till att någon miljökvalitetsnorm överskrids.

viss mån oförtjänt dåligt rykte. En hög andel anmälda
brott (främst inbrott, stölder och skadegörelse), många
boende med utländsk härkomst, samt tecken på social
skörhet som hög arbetslöshet och lägre utbildningsnivåer är bidragande orsaker. Pettersberg har också en del
brister i den offentliga miljön vilket gör att stadsdelen
av många upplevs som otrygg.

Bebyggelse
Kvarteret Bergakungen
Kvarteret Bergakungen består av ﬂerfamiljshus i tre våningar samt enfamiljshus i 1-2 våningar med tomtstorlekar mellan 1000-1400 m². Flerfamiljshusen med ljusa
slätputsade fasader har kvar mycket av ursprungskvalitéerna från 1961 och utmärks som mycket värdefull
bebyggelsemiljö. Husens entrésidor bildar en sammanhållen länga som mjukt följer Pettersbergsgatan. På
baksidan bildar ytterligare två separata hus en gård runt
naturmark. Ett ﬂertal verksamhetslokaler ﬁnns i husens
källarplan men ca hälften av dessa står tomma. Kvarteret har störst andel barn i Pettersberg.
S:t Ilians skola
Skolan som byggdes 1964 består av tre paviljonger i
vardera en våning. Materialet är rött tegel. Byggnaderna köptes 2004 av Mimer och har sedan dess genomgått
en genomgripande ombyggnad. Begreppet ”Skolan mitt
i byn” innebär att skolan blir en mötesplats och tillgång
för alla i stadsdelen, men då skolans byggnader ligger
bortdragna från Pettersbergsgatan bakom en stor parkeringsplats hamnar de ur fokus.
Planer ﬁnns på en ny idrottsplats placerad bakom skolbyggnaden. Om detta blir aktuellt hamnar den ur blickfång varför en genomströmning av människor genom
skoltomten behövs. Eftersom skolan ska öppnas upp för

föreningar och andra grupper kvällstid kommer även
detta ge liv åt platsen under större del av dygnet.
Kvarteren Stenskärvan och Stenriket
Åtta punkthus i 11 våningar med byggår 1960 utmärks
som mycket värdefull bebyggelsemiljö. Husen med
röda tegelfasader är glest placerade och förskjutna bort
från Pettersbergsgatan. Förgårdsmarken har ett splittrat
uttryck med små enklaver av grönska och parkeringsplatser utan något tydligt sammanhang och utan tydliga
entréer. Kvarteret har haft problem med inbrott och
stölder.
I skogslandskapet längre in i kvarteret är Trollbacksskolan med 5 paviljonger i trä/tegel väl inpassad. Vid
Jakobsgatan ﬁnns fem gula lamellhus i 3-4 våningar.
Husen i puts respektive tegel är uppförda 1963 och
även dessa är väl inpassade i terrängen, vilket gör att de
boende har lummiga gårdar med naturelement som t.ex.
klipphällar bevarade.
Pettersbergs centrum är placerat i korsningen Pettersbergsgatan/Jakobsgatan. Den ljust putsade byggnaden,
som uppfördes 1964 kompletterades på 90-talet med
ytterligare två delar i 4 respektive 9 våningar, inrymmer
bostäder och gruppbostad. Centrumhuset har även nyligen byggts om för att möta behoven för en bättre fungerande service. I samband med detta behöver även den
yttre miljön utvecklas till en mer attraktiv mötesplats.
Pettersbergs centrum är i två plan. Centrumbyggnaden
ligger på en höjd ovanför Pettersbergsgatan, medan
infarten och största delen av parkeringar ligger ”en våning ner” i nivå med gatan, samt i källarplan.
Kvarteren Pettersberg och Krysshammaren
Tre lamellhus är placerade vid Jakobsgatan ovanför ett

brant skogsparti som sluttar ner mot Ansgarskyrkan.
I den lummiga branten ﬁnns ett ﬂertal välbesökta utblickspunkter inplacerade. De gulmålade tegelhusen,
byggda 1962, skiftar från 3-5 våningar beroende på
terräng. Husen har en del utmärkande arkitektoniska
detaljer som exempelvis ett utskjutande trapphus i glas.
Kvarteret har en stor andel äldre boende, men bara ett
av husen har hiss, vilket kan försvåra kvarboende.
Kvarteret Urberget
Kvarteret, utmärkt som Mycket värdefull bebyggelsemiljö, består av två olika hustyper med byggår 1964/65
som tillsammans bildar gårdar runt stora grönytor.
Byggnaderna består av sju vinkelbyggda lamellhus i tre
våningar med vitslammade tegelfasader, samt åtta våningar höga skivhus i rött tegel.
Kvarteret är mycket levande med stor rörelse av människor, och har ett ﬂertal verksamheter som en mindre
butik, förskola och föreningslokaler. Detta är också ett
av de barnrikaste kvarteren i Pettersberg, samtidigt som
här ﬁnns många äldre, vilket medför en bra integration
av olika åldrar.
Kvarteret Bergsgrottan
Kvarteret, med byggnadsår 2004 utgör med sin småskalighet och mer moderna utformning, en kontrast till
omgivande ﬂerfamiljshus. De två våningar höga husen,
med ljusa putsade fasader, är placerade i en u-form vilket bildar en skyddad gårdsmiljö.
Kvarteret Bergatrollet
Två långa lamellhus i tre våningar bildar en gård runt
naturmark. Husen avviker färgmässigt med rosaputsade
fasader, men är ändå relativt diskreta då det yttersta
huset, som vetter mot Pettersbergsgatan, är indraget
drygt 20 meter från gatan. Detta hus inrymmer förutom

BESKRIVNING AV STADSDELEN
Pettersberg är en centralt belägen stadsdel, ca 2 km från
Västerås centrum, med ca 2800 boende. Pettersberg
byggdes till stora delar på 60-talet och har en blandad
bebyggelse med mindre enfamiljshus och större ﬂerfamiljshus. Bebyggelsen ligger insprängd i kuperad
skogsterräng. Inom området ﬁnns ett mindre butikscentrum, låg- och mellanstadieskola samt högstadieskola.
Stadsdelen har grundförutsättning för att vara en attraktiv boendemiljö, med sitt centrumnära läge och
anknytning till stora grönytor, men har tyvärr fått ett i
4

Kvarteret Bergakungen och södra entrén

Punkthus i kvarteret Stenriket

Kvarteret Bergsgrottan
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bostäder, förskola och hyresgästföreningens lokaler.
Byggår för husen är 1962.
Ansgarskyrkan
Angarskyrkan utgör en tydlig entré från mot Vallby-leden, där den ligger i ett parklandskap vid Pettersbergs
norra infart. Kyrkan, med byggår 1966, består av två
byggnader som är sammankopplade runt en trivsam
gård. Utformningen är strikt med raka linjer och fasadmaterial i rött tegel, samt tak i kopparplåt.
Kyrkan används intensivt under dagtid med verksamheter som förskola och ungdomsgård men ligger öde
kvällstid, vilket har lett till en del skadegörelse på platsen. Den grönyta som ligger runt kyrkan idag används
inte för rekreation i någon större grad.
Sprängstenen/Stenblocket
Kvarteren består av enfamiljshus från 1960-talet i 1-2
våningar i skiftande material men främst tegel. Tomterna är relativt små och varierar från 700-1000 m²

Grönstruktur
Grönområden med hög kvalitet är attraktivt för många
boende. Grönstrukturplanen anger en hierarki av parker
och naturområden som ska vara tillgängliga för alla:
Stadsdelsskogar
Pettersbergsskogen ﬁnns inom rimligt gångavstånd,
inom 800 meter, för alla boende och uppfyller med sina
20 ha, d.v.s. 71 m² per boende, grönstrukturplanens
krav på minst 50 m² stadsdelsskog per person.
Runt Gammelskogen, som inrymmer Pettersbergs-skogens äldre skogsbestånd ﬁnns en motionsslinga som
kopplas samman med ett gång- och cykelstråk till Vallby, samt till Vetterslund via Vetterslundsskogen, som är

en yngre och mer urgallrad skog.

Lekplatser/idrottsplatser

Pettersbergsskogen utpekas i Grönstrukturplanen som
ett mycket värdefullt område för biologisk mångfald
och rekreation. Skogen är viktigt att bevara och utveckla för att erbjuda boende möjlighet till naturupplevelser.
Teknik- och Idrottsförvaltningen genomförde 2005 en
inventering av skogarna i Västerås, ”Västerås stadsdelsskogar” där förslag ges på hur skogen kan behålla
sitt värde och fortsätta att utvecklas.

Det ﬁnns många mindre lekplatser inom bostads-kvarteret. Däremot saknas större allmänna lekplatser, med
undantag för den vid S:t Ilians skola som är i behov av
upprustning. Pettersberg har också brist på sportytor
trots stor andel unga. Det beﬁntliga sportfältet som utgör den grannskapspark nämnd i föregående stycke, är
mycket nedgången och tjänar inte sitt syfte.

Bland annat föreslås ny dagvattenavrinning, nya vattendrag och dammar. Se bilaga för utförlig beskrivning
Västerås stadsdelsskogar

Vid Trollbacksskolan ﬁnns en grusplan som idag används ﬂitigt för bollsport av äldre barn och den pulkabacke som ﬁnns öster om Urberget och vätter ner mot
Vallbyleden är också ﬂitigt besökt.

Grannskapsparker

Stråk

Grönstrukturplanens mål om 50 m² när- och grannskapspark uppfylls inte i Pettersberg. Gamla fotbollsplanen samt Allmänningen i Lustigkulla ﬁnns inom
300 meter från boende i Pettersberg. Tillsammans utgör
dessa 22 m² grannskapspark per boende.

I Grönstrukturplanen anges att park- och naturområden
ska hänga samman i kontinuerliga rekreationsstråk för
promenader och cykling. Ett grönstråk som ska koppla
samman Pettersbergsskogen med Djäkneberget anges i
planen. Länken går via Trollstigen över St:Ilians skola.
Idag utgör dock skolans parkeringsplats barriär mot ett
naturligt rörelsemönster.

Grannskapsparken ska uppfylla minst fyra av kvalitetskriterierna: det vilda, artrikedomen, rofylld-heten,
skogskänslan, festparken, prydnadsvärdet, lekvänlighetet och idrotten. Gamla fotbollsplanen som består av
en hårdgjord yta, avsedd för idrottsändamål, uppfyller
inga av dessa. Den direkta anslutningen till Pettersbergsskogen uppfyller dock de tre första kriterierna och
om en öppen skogsglänta, belägen strax norr om gamla
fotbollsplanen, rustas upp uppfylls även kriteriet för
prydnadsvärde. En ny idrottsplats är också aktuell vid
St:Ilians skola, samt upprustning av den beﬁntliga lekplatsen belägen bredvid gamla fotbollsplanen.
Övriga grönytor
Närparker

Ansgarskykan

På ett antal ställen, främst i kurvor längs gångstråken
ﬁnns ”ris” som påverkar sikten. Att rensa bort en del
av detta är en relativt liten insats för att öka känslan av
trygghet, även om det måste ske med en viss försiktighet för att inte förändra skogsmiljön allt för mycket.

Infrastruktur

Trygghet och säkerhet på offentliga platser
Pettersberg upplevs idag av många som en otrygg
miljö. En orsak kan vara brister i den offentliga miljön
med relativt få tydliga, samt många nedgångna, offentliga platser. Satsningar på attraktiva offentliga platser
kan ha stor inverkan på sociala förhållanden och den
fysiska miljön i stort. En förbättrad överblickbarhet
över offentliga platser minskar möjligheter till brott och
ökar känslan av trygghet varför det är bra att placera
bostäder i anknytning till dessa, samt skapa nya offentliga platser där det redan ﬁnns stor genomströmning av
människor.

Pettersberg har gott om mindre gröna ytor på kvartersmark. Många av Pettersbergs bostadsgårdar är
insprängda i skogsmark och utgörs av kuperad naturterräng, vilket fungerar för barns naturlek och är spännande rent visuellt. Däremot saknas ordentliga, användbara
grönytor som fungerar för ﬂera användare, både för
lek och för rekreation. Vid kvarteret Urberget och vid
Ansgarskyrkan ﬁnns större öppna ytor som i sin tur är
väl stora för att endast användas av närboende, och för
perifert belägna för att locka andra användare.
”Trollbacksskogen” är den enda större närparken som
ligger centralt i området och skulle kunna utvecklas
mer för att fungera som en grannskapspark.

En rundfrågning bland fotgängare som rör sig i Pettersbergsskogen visar att en del av belysningen längs
gångstråken är trasig vilket ökar känslan av otrygghet.
Belysningen av tunnlarna som ﬁnns på vägen till Vallby
behöver också ses över eftersom de upplevs som mörka
och olustiga. Belysningen i Pettersbergsskogen ska bytas ut och kompletteras under 2007. Teknik- och idrottsförvaltningen kommer att ansvara för detta.

Traﬁk i Pettersberg, projekt TIF
Parallellt med arbetet för planprogrammet pågår dialogprojektet Traﬁk i Pettersberg under Teknik- och
Idrottsförvaltningens ledning. Arbetet som fokuserar
på förbättring av traﬁken i Pettersberg påbörjades under hösten 2006 och beräknas bli klart under årsskiftet
2006/2007. Bland annat undersöks i projektet möjligheten till en hastighetssänkning, från 50 till 30 km/h,
utefter Pettersbergsgatan.
Traﬁkplanen, ÖP 54
Västerås traﬁkplan pekar ut ett antal passager mellan gång- och cykelväg / huvudvägnät av låg kvalitet/
mindre god kvalitet. Det är vid passagepunkter som de
ﬂesta allvarliga olyckor mellan biltraﬁk och gång- cykeltraﬁk inträffar: I Pettersberg pekas dessa platser ut:
•

Pettersbergsgatan från Ansgarskyrkan fram till
kvarteret Bergatrollet.

•

Passagen mellan St:Ilians skola och Trollbacksskolan.

•

Partiet av Pettersbergsgatan som leder framför
Kvarteret Sprängstenen.

Traﬁkplanen anger att den del av Vallbyleden som passerar Pettersberg har en överstandard med beﬁntliga
fyra körfält. Om gatans överstandard kan nyttjas till
byggrätter eller parkering ges möjlighet till förtätning i
Västerås centrala delar vilket leder till kortare resor.
Traﬁkplatsen vid Vallbyleden/Pettersbergsvägen är en
olycksdrabbad korsning som behöver ses över.
Grönyta vid kyrkan
5
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Pettersbergsgatan

Leveranser

Gatan som håller samman stadsdelen behöver få en ansiktslyftning och utvecklas som ett offentligt rum. Den
är idag bred och odeﬁnierad, utformad för större traﬁkmängder enligt 60-talsprincipen, vilket inbjuder till
fortkörning och inger osäkerhet både känslomässigt och
ur traﬁksäkerhetssynpunkt.

Nuvarande leveranser till Trollbacksskolans matsal går
idag via Sotargatan över en gång- och cykelväg som är
endast 2,5 meter bred. Eftersom omgivande villatomters fastighetsgränser går jäms med vägen är en breddning svår att genomföra. En alternativ väg behövs.

Kollektivtraﬁk
Busslinje 12 och lågtraﬁklinje 92 traﬁkerar Pettersbergsgatan. Aroslinjen 8 traﬁkerar Jakobsgatan.Alla
hållplatser ﬁnns inom 400 meter för alla boende och
bussarna går frekvent.
Gång- och cykelnätet
Gång- och cykeltraﬁken behöver underlättas inom och
till området, både genom förbättrade anknytningar men
även breddade gång- och cykelbanor, bättre belysning
och säkrare korsningar. På både Pettersbergsgatan och
Jacobsgatan saknas cykelstråk på vissa avsnitt.
Pettersberg är idag dåligt sammanlänkad med omgivande stadsdelar och behöver öppnas upp mot dessa.
Framförallt väganknytningar till bostadsområdena
Vallby och Vetterslund behöver förbättras med tryggare
gång- och cykelstråk. Informella kopplingar för gångtraﬁkanter, dvs upptrampade stigar, ﬁnns i en slänt mellan Vetterslund och St:Ilians skola, i Trollbacksskogen
och i skogen bakom kvarteret Bergakungen.
Kopplingen mellan Gamla fotbollsplanen och St:Ilians
skola är i behov av förbättring. Gång- och cykeltraﬁkanter möts av ett plank då de kommer fram till skolan,
och måste gå en omväg för att komma in på skolgården.

Tillgänglighet på allmän plats
Teknik- och Idrottsförvaltningen har under sommaren
2006 genomfört en tillgänglighetsinventering, för rörelsehindrade samt syn- och hörselskadade, baserat på
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder på allmänna platser.
Vid inventeringen har bland annat kvaliteten gångytor,
övergångsställen, belysning, lekplatser undersökt. Ett
åtgärdsprogram för detta kommer att tas fram.

Integration
I Boverkets utredning: En hel stad görs distinktionen av
boendesegregation på så sätt att olika befolknings-grupper bor åtskilda från varandra. Grupperingar kan t.ex.
deﬁnieras genom inkomst eller härkomst. Statistik visar
att Pettersberg har en betydligt större andel boende av
utländsk härkomst, med lägre utbildningsnivå, samt
lägre inkomst än genomsnittet av Västerås.
För att förbättra integrationen måste sociala frågor
kombineras med den fysiska miljön. Dessutom är det
viktigt att poängtera det positiva med stadsdelen och
försöka ändra den mentala bilden. Fysisk upprustning
samt förbättring av områdets service, kommunikationer
och tillgänglighet, varierade upplåtelseformer och bostadstyper som lockar olika befolkningsgrupper är strategier för att motverka boendesegregation.

ÖVRIG FAKTA / STATISTIK
Befolkningsstatistik
Siffror inom parentes visar uppgifter för hela Västerås.
Pettersberg hade den 31 december 2005 2836 invånare
varav 51 % kvinnor och 49 % män. Prognoser visar att
Pettersberg har en ökande befolkningstillväxt.
Pettersberg har en stor andel äldre bland sina boende.
25 % (16,5 %) är över 65 år. En av orsakerna kan vara
att här ﬁnns en stor andel äldre småhusbebyggelse. En
hög andel boende över 65 år signalerar att en generationsväxling i Pettersberg är på gång.
Pettersbergsgatan vid kv Urberget
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Andelen boende i arbetsför ålder, mellan 20-65 år, är

53,7% (59,1%). Andelen barn är 29,5 %. En stor andel
av dessa bor i småhus. När det gäller områden med ﬂerbostadshus är det kvarteren Urberget och Bergakungen
som är barnrikast.
Pettersberg visar tecken på social skörhet då stadsdelen
endast har 68,1 % förvärvsarbetande (76,3%), samt en
lägre medelinkomst som ligger på 204600 ( 213000).
Andelen med eftergymnasial utbildning är också lägre
och uppgår till 14,8 % ( 22,6 %)
Andelen utrikes födda uppgår i Pettersberg till 20,8 %.
Stadens genomsnittliga siffra är 15,9 %.
Pettersberg har ett lågt bilägande. 64% (36 %) av de boende är utan bil. Även i jämförelse med områden inom
samma avstånd från centrum är bilägandet lågt. I Vetterslund är det 37% och i östra Jakobsberg 49%.

Social service

utefter Pettersbergsgatan, en liten matbutik i kvarteret
Urberget och en kiosk i kvarteret Bergakungen vid entrén till St:Ilians skola.

Föreningsliv
Föreningar i området är Hyresgästföreningen med gym,
samt Lokal 47 med målarkurser och danskurser i kvarteret Bergakungen, Westerås Tai-Nui Kung Fu Club och
boxningsklubben BK Tiger i kvarteret Urberget samt
Ansgarskyrkan med omfattande föreningsverksamhet
som bland annat scouter, körer, barnverksamhet, och
fritids.

Kommunikation
På grund av ett lågt bilägande blande de boende är det
av stor vikt att kollektivtraﬁken fungerar bra och att
gång- och cykelnätet har god kvalitet.

Markägande och bostadsstatistik

Tre förskolor ﬁnns belägna i kvarteren Stenskärvan,
Urberget och Bergatrollet. En till förskola är under planering.

Grönområdena Pettersbergsskogen, Trollbacksskogen,
”Gamla fotbollsplanen” och grönområdet runt Ansgarskyrkan är kommunalt ägda. Pettersbergsgatan och
Jakobsgatan samt Trollbacksskolan är också kommunalägda.

St:Ilians skola:

•

Högstadieskola med ca 520 elever i åk 4-9 som har
upptagningsområde på Vallby och Västra för-staden.
Skolan har Ma/No proﬁl samt idrottsproﬁl med inriktning fotboll. 40% av eleverna har invandrarbakgrund.

AMF pension äger 354 lägenheter i kvarteret Urberget som förvaltas av HSB Mälardalen. Lägenhetsbeståndet består av 63 st 1:or, 83 st 2:or, 148 st 3:or,
51 st 4:or och 9 st 5:or.

•

Kvarteret Bergatrollet, Bergsgrottan 1 (St:Ilians
skola), Bergakungen och Stenriket ägs av Bostad
Mimer AB som är den största fastighetsägaren i Pettersberg. Mimer äger 935 lägenheter som består av
113 st 1:or, 238 st 2:or, 431 st 3:or 132 st 4:or och
21 st 5:or.

Förskola

Trollbacksskolan:
Skolan har ca 220 elever i förskoleklass t.o.m. åk 5,
samt fritidsverksamhet. Upptagningsområde är förutom
Pettersberg också jakobsberg. Skolan har en tydlig internationell inriktning.
Både St:Ilians skola och Trollbacksskolan har haft ett
sviktande elevunderlag de senaste åren.
Familjecentrum/Mötesplats Myran ﬁnns på Pettersbergsgatan i kvarteret Bergatrollet. Detta fungerar som
en mötesplats för föräldrar, barn och ungdomar.
Äldreomsorg/Särskilt boende
Hemtjänstlokal ﬁnns i kvarteret Urberget och grupp-boende vid Pettersbergs centrum

Kommersiell service
Pettersbergs centrum inrymmer ICA, frisör, spelbutik
och pizzeria. För övrigt ﬁnns en del mindre butiker

Pettersbergs centrum
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•

Bergsgrottan 2 ägs av Värme och sanitet i Västmanland.

•

Missionskyrkan ( Ansgarskyrkan) ägs av Västerås
missionsförsamling.

•

Kv. Pettersberg 1, Krysshammaren och Stenriket
ägs av Riksbyggens BRF Västeråshus. Deras bostads-bestånd är 178 lägenheter fördelade i 25 st 1:
or, 61 st 2:or, 68 st 3:or, 18 st 4:or och 6 st 5:or.

•

SWOT ANALYS

Stadsdel / demograﬁ

Bebyggelse

Grönstruktur

Infrastruktur

Service

Mötesplatser

- Blandning av olika bebyg
gelse typer
- Anpassning till terrängen

- Pettersbergsskogen -stadsdelsskog med höga biologiska värden
- God tillgång till mindre
lekplatser på kvartersmark
- Ett kuperat spännande
landskap

- Bra bilförbindelse mellan
Vallby och Pettersberg, samt
cykelförbindelse till Vallby

- Stadsdelscentrum
- Utbud av skolverksamhet
- God kollektivtraﬁk
- Stora satsningar på S:t
Ilians skola

- Ansgarskyrkan har omfattande församlingsverksamhet.
- Centrumetablering
- Satsning på S:t Ilians skola
som ”skolan mitt i byn”

- För få hus med hiss
- ”Bortdragen” bebyggelse
vid Pettersbergsgatan

- Uppfyller ej grönstrukturplanens rekommendationer
för grannskapsparker
- Buskage skapar otrygghet.
- Många mindre grönytor
som ej hänger samman görsvåranvända

- Pettersbergsgatan:
uppmanar till hög hastighet
- Osäkra korsningar
- Gropig markbeläggning
och buskar utgör hinder
- Otrygga cykeltunnlar
- Dålig bilförbindelse mellan
Vetterslund -Pettersberg
- Cykelbana saknas på
Jakosgatan och delar av
Pettersbergsgatan=bristande
cykelförbindelse till centrum/
inom stadsdelen

- Brist på förskola
- S:t Ilians skolan ligger
bortdragen från pettersbergsgatan.

- Otrygghet
- Lite föreningsverksamhet
minskar förutsättningen för
ett levande område
- Händelselöst huvudstråk
- Nedgången och öde idrottsplats
- Brist på större allmänna
lekplatser
- Ingen mötesplats framför
St:ilians skola
- Ny idrottsplats placeras
gömd bakom skolan.
- Få ﬂexibla/öppna grönytor
som kan användas av allmänheten för olika ändamål

- Bebyggelse där infrastruktur ﬁnns
- Kompletteringsbebyggelse
på attraktiva lägen nära
grönstråk
- En avsmalning av Vallbyleden skapar möjlighet för ny
bebyggelse

- Pettersberggsskogen
utvecklas till en värdefull
naturupplevelse för boende
och andra
- Gallring vid grönstråk ökar
trygghetskänslan

- Omgestalta Pettersbergsgatan till en ”pulsåder” i
stadsdelen
- Avsmalning av Vallbyleden
ger plats för verksamheter
med bra annonsvärde och
skapar tydligare entré

- Nytt äldre/service-boende
ger möjlighet till kvarboende
-Utveckling av Pettersbergs
centrum

-Utveckla lekplatsen vid
Trollbacksskolan
-Ny idrottsplats vid S:t Ilians
skola
-Förskola med upprustad
större allmän lekplats
- Nya mötesplatser längs
Pettersbergsgatan

- Brist på hisstillgänglighet
gör att äldre människor måste
ﬂytta/lockar ej nya äldre
boende

- För kraftig urgallring, på
grund av trygghetsaspekten,
påverkar den biologiska
mångfalden och skogens
upplevelsevärde

Styrkor
- Närhet till centrum
- Närhet till grönområden

Kvarnvreten Fastighets AB äger 249 lägenheter i
kvarteren Stenriket nr och Stenskärvan. Lägenhetsfördelningen är 20 st 1:or, 121 st 2:or och 108 st 3:
or.

Småhustomterna är till största del privatägda. Enstaka
tomträtter ﬁnns.
Upplåtelseformerna är 11,3% bostadsrätter (Västerås:21,7%), 86,7 % hyresrätter (21,7) och 2% småhus
(47,5). Fler bostadsrätter och småhus kan ge större
blandning av boende.

Fornlämningar
Inom planområdet ﬁnns ett antal registrerade fornlämningar. I den nordvästra delen ﬁnns fornlämningsområdet 111, ett omfattande och komplext område.
Inom området ﬁnns ett gravfält och stensträngar från
järnåldern, samt skärvstenshögar och terrassering från
bronsåldern. Detta visar att området använts både för
bosättningsändamål och som gravplats. I den nordöstradelen av området ﬁnns fornlämningen 140, en
älvkvarnsförekomst. Strax utanför området ﬁnns också
fornlämningen 227, ytterliggare en älvkvarnsförekomst. Båda dessa lämningar indikerar förekomsten av
en bronsåldersboplats i närområdet, d.v.s. den nordöstra
delen av planområdet.
Inom planområdet ﬁnns förutsättningar för ytterligare
fornlämningar. Arkeologiska åtgärder kan därför bli
aktuella vid markingrepp. Kontakt skall i tidigt skede
tas med Länsstyrelsens Natur- och kulturmiljöenhet.

Svagheter
- Dåligt rykte
- Tecken på social skörhet
- Hög andel anmälda brott:
skadegörelse, stölder, bilinbrott
- Åldrande befolkning
- Få arbetsplatser/verksamheter
-Otydliga entreér och dåligt
annonsvärde utåt

Möjligheter
- Mångfald av kulturer, en
resurs att ta tillvara
- Ge plats för nya bostäderverksamheter och arbetsplater.
- Fysiska förändringar gör
att satsningar på stadsdelen
syns utåt

Hot
-Segregation: de ojämna
förhållandena förstärks
-Åldrande befolkning
-Fortsatt/förvärrat dåligt
rykte som minskar inﬂyttning

-Nedläggning av butiker och
annan service
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Bilaga 1:
Utveckling av Pettersbergsskogen.
Projektet ”Västerås stadsdelsskogar” ska bidra till att
uppfylla miljömålen Myllrande våtmarker, levande skogar, god bebyggd miljö och Biologisk mångfald. Lokalt
är ambitionen att bidra till att bygga upp kunskap inom
naturvård och friluftsliv.
Pettersbergsskogens ovanliga natur uppmärksammandes 1959 i samband med exploateringen av Jakobsbergs/Pettersbergsområdet. Sedan dess har området haft
en försiktig skötsel. Halva arealen har lämnats fri för
utveckling medan andra hälften, idag kallad Vetterslundsskogen har gallrats.
Området är kuperat med stora stenblocksområden och
där i mellan ett stort och ett litet fuktstråk i nord-sydlig
riktning. I skogen ﬁnns också ett kärr som håller vatten hela året. Skogen är omväxlande med gamla granskogspartier och aspbestånd, inslag av gamla klibbalar i
fuktiga markområden samt mycket gamla tallar spridda
i hela området.
I skogen har observerats 45 fågelarter, av varav 27 troligen är häckande. Här ﬁnns också många växter och
svampar som är intressanta eftersom de kräver speciella
förhållanden för att utvecklas.

Område 3: Litet torrängsområde som bör restaureras
Område 4: Våtmarksområde som bör restaureras.
Skogsbryn(5,6,): Övrigt skogsområde kring utsidan
på motionsspåret hyser på några platser en intressant
lundﬂora såsom backsmörblomma, lundstarr, blåsippa,
gråﬁbbla, bockrot m.m.
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Aspmiljöer (7,8): Blockrika områden med mycket asp,
som spelar stor roll när det gäller den biologiska mångfalden i skogen. Ett stort antal arter av svampar, lavar,
mossor, insekter och fåglar är specialiserade på aspen.
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Pettersbergsskogens naturvärde
Trollkärret(1) Området kring Trollkärret är en viktig
värdekärna för utvecklingen av både Pettersbergsskogen och Vetterslundsskogen. Området uppfyller kriterier för nyckelbiotop och bör lämnas för fri utveckling.
Alkärret: (2) Dikat fukstråk som bör restaureras genom
att diket däms igen på några platser. Vattenavrinningen
från skogen skulle då bli långsammare och gynna den
ﬂora/fauna som är beroende av detta, och idag saknas
i området. Här ﬁnns stora mängder blåsippa och trollduva vilka är signalarter för nyckelbiotop, d.v.s. indikatorer för skogsmiljöer med rik biologisk mångfald.
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Planprogrammet för Pettersberg har upprättats av
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Mimer AB, Pär Eriksson, proAros, Göran Dangemark, Sbk,
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