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MEDÅKER VISION
Den nya bebyggelsen utformas för att utveckla byn med 
attraktiva livsmiljöer för olika målgrupper. En blandning 
av familjer, singelhushåll och de seniorer som vill bo 
kvar i byn när de inte längre vill sköta gård och stora 
trädgårdar skapar en varierad småskalig bebyggelse 
som smälter in i kulturlandskapet.  
 
Bebyggelsen grupperas som gårdar runt en   
gemensam gårdsplan. Här skapas en halvprivat 
framsida, där man träffar sina grannar under 
vårdträdet, och där barnen kan leka. På baksidan 
har alla egna trädgårdar i varierande storlekar, med 
soliga uteplatser och utblickar mot omgivningen.  

Visionen är att möjliggöra en levande landsbygd där 
den sociala gemenskapen stärks. Bykärnan utvecklas 
i direkt närhet till skolan, kyrkan och omgivande 
rekreationsområden. 

LEVANDE LANDSBYGD 
Det finns en positiv framåtanda och goda möjligheter 
till utveckling i Medåker. Flera lokala initiativ bidrar 
till en levande landsbygd. Det har startats en F-6 skola 
i privat regi, och det finns goda förutsättningar för 
utveckling av service- och äldreboende. 

Flera naturvårdsprojekt bidrar till att stärka byns 
rekreationsvärden. Det goda läget och den ökade 
efterfrågan på bostäder märks genom att det åter 
byggs i Medåker. I lokalsamhället återfinns bl.a. 
idrottsföreningen, kyrkan och hembygdsgården som 
viktiga aktörer.

Arbogas översiktsplan pekar ut Medåker som ett 
utvecklingsområde för bostäder. Kölds Agro vill bidra 
till att stärka lokalsamhället genom att utveckla sitt 
fastighetsbestånd vid område B2 med en ny detaljplan 
för bostäder i centrala Medåker. 

DEN GODA BOSTADEN
Här föreslås nya bostäder i en småskalig lantlig 
karaktär med höga boendekvaliteter. Förslaget 
innehåller ett utbud av olika bostadstyper som 
riktar sig mot familjer, äldre och singelhushåll, med 
varierande tomtstorlekar. Bostäder för nya invånare 
blir ett startskott som gör det attraktivt att utveckla 
bostäder och service i andra delar av Medåker.

Medåker ger en unik möjlighet att skapa bostäder i 
ett attraktivt område med närhet till naturen. Denna 
förutsättning tas till vara genom att skapa en grön 
bostadsmiljö i området. I förslaget går grönstrukturen 
som en röd tråd genom alla delar i projektet. 

Området utformas för att skapa klassiska 
boendekvaliteter, med ytor för utomhusvistelse nära 
bostaden. Allt ifrån materialval och husplanering till 
utvändiga vistelseytor tar avstamp i målet att skapa 
en attraktiv boendemiljö som tillför värden för alla 
Medåkers invånare.

ARKITEKTUR
Medåker har en lantlig karaktär med utpekade 
kulturmiljövärden. Bebyggelsen utformas för att passa 
in i jordbrukslandskapet och byns karaktär, med sin 
småskaliga och uppbrutna struktur. De nya bostäderna 
grupperas i mindre enheter kring en samlande 
gårdsplan med ett vårdträd. Varje grupp innehåller 
olika bostadstyper som bidrar till en social hållbarhet 
och ger en åldersblandning som skapar möjligheter att 
ingå i ett lokalt socialt sammanhang. 

Likt den traditionella bebyggelsestrukturen med 
fristående gårdar kan grupperna ges en egen karaktär 
och orientering, och grupperna kan varieras tex. genom 
sin färgsättning.  

Byggnaderna utformas som klassiska lanthus av trä 
med sadeltak, med ett modernt formspråk och detaljer 
som inspireras av landsbygdens bebyggelse.   

UTVECKLING I MEDÅKER
För en levande landsbygd i Arboga kommun och Västra Mälardalen. 
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STRUKTURPLAN  
OMRÅDESPLAN 1:2000

Översikt, skala 1:2000 Intryck från Medåker

TYDLIG STRUKTUR
Bebyggelsen utformas för att passa in i 
jordbrukslandskapet och byns karaktär, genom en 
småskalig och uppbruten struktur. De nya bostäderna 
grupperas i mindre enheter kring en samlande 
gårdsplan med ett vårdträd. Varje grupp innehåller 
olika bostadstyper för att skapa en integration och 
åldersblandning där det ges möjlighet att ingå i ett 
socialt sammanhang. 

Barnen ska kunna gå och cykla i en trygg miljö, och 
lätt kunna ta sig ut i naturen. I området föreslås en 
lokalgata som kopplar till omgivande vägnät och skolan. 
Gångstigar gör det möjligt att ta sig ut från området till 
fots, och en stig genom skogen kopplar Fallet till Hagen 
och skolan. 

Parkeringen ordnas på kvartersmark, med en 
garageplats med förråd per bostad, samt ytterligare 
markparkering efter behov. 

På fältet söder om Hagen kan odlingslotter ordnas för 
de som behöver mer odlingsutrymme, och här kan även 
hagar med djur bidra till en upplevelserik boendemiljö.

Referensbild, gårdsstruktur
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ÖVERBLICK
FLYGPERSPEKTIV

Flygperspektiv mot norr
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A   10 parhus, 2 plan 20 lgh:  BOA 117 kvm BTA 154 kvm

B   1 radhuslänga 6 lgh: BOA 128 kvm BTA 152 kvm  

C   2 enplans parhus 4 lgh: BOA 50 kvm BTA 58,5 kvm

D   2 enkelstugor 2 lgh: BOA 60,5 kvm  BTA 73,5 kvm

E   Övernattningshus 1 lgh: BOA 60,5 kvm BTA 73,5 kvm

F   Flerbostadshus 2 pl. 12 lgh (BTA tot 864 kvm, OPA tot 174 kvm)

Summa   45 lgh            BTA bostäder 5310 kvm

 

P   Garage + förråd 44 pl  BTA garage 1100 kvm

YTSAMMANSTÄLLNING

SITUATIONSPLAN  
OMRÅDESPLAN 1:1000
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Illustration av förslaget - Bostadsgård

MÄKLARANNONSEN
I det natursköna Medåker erbjuds ett modernt lantligt 
boende i en småskalig bymiljö. En kort promenad 
leder till skolan och kyrkan mitt i byn, och attraktiva 
rekreationsområden ansluter runt knuten.  
Runt gemensamma gårdsplaner grupperas bostäder 
för alla åldrar, där man kan umgås i skuggan av 
vårdträdets lövverk. Alla bostäder har även tillgång 
till en privat trädgård med plats för odling och avskild 
uteplats. Med den traditionella gården som förebild 
skapas ett socialt sammanhang som ger fördelarna 
av att bo mitt i byn, samtidigt som alla får utrymme 
för sig. Varje bostad har tillgång till varmgarage med 
förråd.     

KONCEPT OCH STRUKTUR
Trakten präglas av enskilda gårdar som ligger 
utspridda i landskapet, ofta med flera boningshus 
och ekonomibyggnader kring en gårdsplan. Den nya 
bebyggelsen inspireras av gården i sin struktur och 
består av parhus med varierande bostadsstorlekar 
som tillsammans med garagelängor omfamnar en 
gemensam gårdsplan. Här skapas en halvprivat 
framsida, där man träffar sina grannar, och 
där barnen kan leka. På baksidan har alla egna 
trädgårdar i varierande storlek, med uteplatser och 
utblickar mot omgivningen.   

STANNA KVAR I HEMBYGDEN 
Det är svårt att hitta boendealternativ på orten för 
den som vill flytta hemifrån, eller för den som inte 
längre orkar ta hand om gården. För att möjliggöra en 
rotation på bostadsmarknaden skapas här bostäder 
som möjliggör att de som behöver flytta, men vill 
stanna kvar, kan fortsätta vara en del av Medåker. 
I förslaget skapas möjligheter både för dem som vill 
hyra och dem som vill äga sin bostad.

   

LOCKA NYA INVÅNARE
Samtidigt som seniorer och singelhushåll erbjuds 
bostäder, tillskapas nya bostäder för familjer. Här 
erbjuds ett attraktivt lantligt boende i ett socialt 
sammanhang som blandar det bästa av livet på 
landsbygden med det enkla livet i en levande by, 
nära arbetet i omgivande tätorter eller i staden.    

KULTURLANDSKAPET
Medåker har en rik kulturmiljö, med sin vackra 
historiska landskapsbild och många kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader. Den nya bebyggelsen 
inspireras av byn och gårdsbebyggelsen och erbjuder 
småskaliga grupperingar, anpassade till kulturmiljön 
och ortens karaktär. Enkla byggnadsvolymer med 
traditionella kvaliteter stärker byns karaktär. 

VÄRNA NATUR- OCH JORDBRUKSMARKEN
Ängen utgörs idag av ett öppet fält som under lång 
tid hållits öppen, men som inte brukats då den är för 
liten för moderna jordbruksmetoder och ligger inkilad 
mellan befintliga bostäder. Området är utpekat för 
bostadsbebyggelse i översiktsplanen (B2), och har 
genom sitt centrala läge goda förutsättningar att 
utvecklas med bostäder som blir en naturlig del av 
bymiljön.  

Fallet ligger i skogsbrynet längs landsvägen och 
utgörs av en större gårdsbildning med fyra parhus.  
Här erbjuds ett naturnära boende för de som inte 
vill sköta en trädgård. Skogstomterna möjliggör en 
uteplats, och närhet till lugnet i skogen.  

Hagen ligger i ett vackert läge i anslutning till en 
åkerholme och har utsikt över hela byn. Här föreslås 
ett ladhus i 2 våningar med 12 lägenheter, samt en 
gemensamhetsbyggnad med föreningslokal och 
övernattningsmöjlighet för upp till sex personer. 
Denna ger möjlighet för fester och möten, och 
möjliggör större besök för de som flyttat till mindre 
bostad. 

HÅLLBARHET 
Den nya bebyggelsen planeras som träbyggnader 
med låg energianvändning och solceller som bidrar 
till låg klimatpåverkan och låga driftskostnader. 
Området planeras för att skapa socialt hållbara 
strukturer som ger goda förutsättningar för biologisk 
mångfald och lokalt omhändertagande av dagvatten. 
Åldersgrupper blandas och närheten till byns 
målpunkter ger en trygg miljö för alla som rör sig till 
fots. Byn erbjuder goda möjligheter för odling och 
fritidsaktiviteter. 

VISION
Medåker visar vägen mot en levande landsbygd i Västra Mälardalen och Arboga kommun. En plats för  
inspiration som blandar det bästa av livet på landsbygden med attraktiva nya bostäder i en levande by.

Referensbild enkelstuga Referensbild utvändigt trapphus flerbostadshus
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Parhus 5 rok, plan 1

Parhus 5 rok, Entréplan

BOSTÄDERNA
Skiss bostadstyper

Parhus med upp till fyra sovrum och ett rymligt 
sällskapsrum med kök i öppen planlösning.  
Sällskapsrummet har två generösa burspråk och utgång 
till trädgård / terrass.  
Entrén utformas som en förstubro som markerar 
ingången och bidrar till att aktivera gårdsplanen.  
Trappan kan förlängas upp till vinden som då kan 
erbjuda generösa förvaringsmöjligheter. 

Målgrupp: Familjer
BTA: ca 135 kvm 
BOA: ca 117 kvm

Parhus 2 rok, planlösning

Parhus i ett plan med ett sovrum och ett sällskapsrum 
med angränsande kök. Sällskapsrummet har ett 
generöst burspråk med utgång till trädgård / terrass.  
Entrén utformas som ett förmak som markerar ingången 
och bidrar till att aktivera gårdsplanen.  
Ovanför sovrum och bad finns möjlighet att inreda 
sovloft för gäster eller vind, som kan nås via stege.  

Målgrupp: Seniorer / par / singelhushåll 
BTA: ca 58,5 kvm 
BOA: ca 50,0 kvm

Skala  1 : 100PROJECT NAME Planlösningar 06/07/22

Sällskapsrum

Kök
Bad

Rum

Skala  1 : 100PROJECT NAME Planlösningar 06/07/22

Sällskapsrum

Kök Bad

Rum

Förstuga

Skala  1 : 100PROJECT NAME Planlösningar 06/07/22

Rum

Rum

Bad

Hall /  
arbetsrum

Rum

Enkelstuga 3 rok, planlösning

Gemensamhetslokal, övernattning 6 pers.

Fristående stuga i ett plan med två sovrum och ett 
sällskapsrum med kök i öppen planlösning.  
Sällskapsrummet har ett generöst burspråk med utgång 
till trädgård / terrass.  
Ovanför sovrum och bad finns möjlighet att inreda 
sovloft för gäster eller vind, som kan nås via stege.  

Målgrupp: Seniorer / par / små familjer
BTA: ca 73,5 kvm
BOA: ca 60,5 kvm

Skala  1 : 100PROJECT NAME Planlösning enkelstuga 06/07/22

Sällskapsrum

Kök

Bad

Rum

Rum

Illustration av förslaget  - Vy från Medåkers skola
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STARKT LOKALT INITIATIV
Medåker är ett livskraftigt samhälle nära Arboga, 
som har goda förutsättningar att erbjuda ett rikt 
liv för fler människor. Lokala krafter verkar för att 
höja rekreationsvärdena, utveckla skolan och för att 
stärka den lokala servicen.  

 

BEHOV AV BOSTÄDER
Läget i västra Mälardalen med närhet till Arboga, 
Köping, Örebro, Eskilstuna och Västerås gör att 
Medåker är ett attraktivt område för flera grupper av 
invånare. 

Barnfamiljer som vill bo lantligt med goda 
möjligheter till arbetspendling är en primär 
målgrupp.  

Samtidigt finns ett lokalt behov av bostäder för 
grupper som idag har svårt att hitta attraktiva 
alternativ.  
- Äldre som vill bo kvar på orten när gården eller 
huset blivit för stort. 

- Singelhushåll/unga vuxna som bor kvar i trakten och 
behöver små bostäder.  

SKOLAN RÄDDAD
Efter att den kommunala skolan skulle läggas ner 
har privata initiativ nu startat den på nytt som en 
friskola. Skolan mitt i byn är en viktig faktor för 
en levande landsbygd, och skolan har skapats i 
samarbete med lokala föreningar och näringslivet. 
Skolköket erbjuder även lunchlådor för avhämtning. 

RESTAURERING AV BETESMARKER
Flera naturvårdsprojekt pågår för att stärka de 
rekreativa värdena i Medåker. I samarbete med 
länsstyrelsen restaureras de gamla betesmarkerna 
kring prästgården för att stärka den historiska 
landskapsbilden.

GALLRING, MILJÖHUGGNING
Det pågår gallring genom miljöhuggning som 
stärker upplevelsevärdena i byns centrala 
rekreationsområden. Motionsspåren och den viktiga 
närnaturen får ökade vistelsevärden och lockar till 
ett aktivt vardagsliv.  
 

FORNLÄMNINGAR
Det kulturhistoriska arvet värnas genom att 
den föreslagna bebyggelsen placeras med ett 
respektavstånd om ca 100 meter från den kända 
fornlämningen. Sökanden har även ansökt hos 
länsstyrelsen om föryngringsåtgärder i skogen kring 
fornlämningen, och har fått positivt besked för 
föryngringsåtgärder 50 meter från fornlämningen. 
Under det fortsatta arbetet med planläggning 
hanteras ev. ytterligare fornfynd i samråd med 
länsstyrelsen. 

FÖRVÄRV AV FASTIGHET
Kölds Agro är positiva till att framöver främja en 
utveckling av andra delar av centrala Medåker med 
bostäder och samhällsservice, och har inlett en dialog 
med kommunen om möjligheten att förvärva ytterligare 
en fastighet.  

BAKGRUND
Vad händer i medåker

Referensbild

Referensbild

Referensbild

Referensbild
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PROGRAMMERING  
VAR FINNS KVALITETERNA SOM BIDRAR TILL OMRÅDET?
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Skala 1:10 000, SWEREF 99 TM, RH 2000.
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LEVANDE LANDSBYGD
Medåker erbjuder många av de kvaliteter som utgör 
grunden för ett attraktivt boende på landsbygden.  
Närheten till flera städer och tätorter ger goda 
möjligheter till ett rikt vardagsliv med arbete, fritid 
och service. De nya möjligheterna till distansarbete 
ändrar förutsättningarna för en levande landsbygd, 
något som förslaget drar nytta av.  
 
I den lilla skalan finns det mycket att upptäcka, både 
för byns invånare och besökare. Och när nya invånare 
flyttar in stärks underlaget för nya aktiviteter och 
ett utvecklat serviceutbud. Inom 5-6 km finns även 
badmöjligheter, och inom 5-6 km flera gårdsbutiker.

NÄRSERVICE, LUNCHLÅDOR 

ODLING (Möjlighet till koloniträdgårdar/hage) 

IDROTTSPLATS 

SKIDSPÅR 

MOUNTAINBIKE 

NATURVÄRDEN (Historisk betesmark)

SKOLA 

FÖRSKOLA 

RIDNING 

BYGDEGÅRD

KYRKA

HEMBYGDSGÅRD

NÄRNATUR

BUSSHÅLLSPLATS

LEKPLATS

VANDRINGSLED

ÅTERVINNINGSSTATION

HISTORISK HAGMARK

UTSIKT ÖVER BYN

FORNLÄMNING

BO PÅ LANTGÅRD

ISBANA


