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Detaljplanen för del av Badelunda‐Tibble 3:15 
m.fl. Irsta, Västerås 
 
GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 

Planuppdrag 

Byggnadsnämnden beslutade den 2019‐06‐12, § 00324‐3.1.2, att ge 
stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för  

Avfart Irsta, del av Badelunda‐Tibble 3:15 m.fl., Irsta, Västerås, enligt 
stadsbyggnads‐förvaltningens skrivelse, daterad den 2019‐06‐04.  
 
Detaljplanen handläggs med standard planförfarande enligt PBL 2010:900. 
 

Planens syfte 

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för anläggande av 
verksamhetsmark för ytkrävande verksamheter inom logistik, industri och lager i 
närhet av större trafikled för tillgång på god infrastruktur. 
 

Samråd 
Hur samrådet har bedrivits 

Detaljplanen var ute på samråd under tiden 30 oktober till 20 november 2020. 
Under samrådet hölls ett samrådsmöte via internet den 11 november 2020. 
 

Sammanfattning av inkomna synpunkter 

Synpunkterna från förvaltningar och intresseorganisationer berör i första hand risk 
för påverkan av riksintresset Badelundaåsen och Anundshög samt trafik på 
Tyrgatan.  
Synpunkterna från privatpersoner/närboende berör i huvudsak befarade problem 
med ökad trafikbelastning på Tyrgatan norr om Anundshögsmotet. 
 

 
GRANSKNINGSUTLÅTANDE   

Datum 

2022‐05‐10 
Diarnenr 

1918/00324 
   
   

David Jones 

david.jones@totalarkitektur.se 

Byggnadsnämnden  DP 1918 

Kopia till 

Se lista på sista sidan 
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Inkomna synpunkter 

Nedan redovisas synpunkter som inkommit under samrådstiden samt 
stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer. Mer omfattande synpunkter redovisas 
kortfattat men bifogas i sin helhet som bilagor. 
 
Nedan redovisas de synpunkter som skickades in under samrådstiden samt 
stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer.  
 
Följande har yttrat sig under samrådstiden men inte haft några synpunkter:  

 Polismyndigheten 
 
Nedan presenteras alla synpunkter som lämnades på samrådshandlingen. 
 
1. LÄNSSTYRELSEN  

Överensstämmelse med översiktsplan 

a) ”Enligt 4 kap 33 § PBL ska planbeskrivningen innehålla en 
redovisning om planen avviker från översiktsplanen, på vilket sätt 
den i så fall gör det och skälen för avvikelsen. Länsstyrelsen delar 
kommunens bedömning om att detaljplanen överensstämmer med 
Västerås översiktsplan 2026 (revidering antagen 2017) och 
fördjupad översiktsplan 70, avfart Irsta (antagen 2019). ” 

 
b) ”Länsstyrelsen bedömer utifrån tillhörande gestaltningsprogram 

och planbeskrivning att det finns en tydlig intention att 
tillkommande bebyggelse ska anpassas noga för att säkerställa att 
riksintresseområden för kulturmiljövård Badelunda (U25) och Irsta 
(U31) eller landskapsbilden i övrigt inte påverkas negativt. I 
gestaltningsprogrammet anges till exempel förslag på kulörer, 
material och skylt‐ och ljusanordningar för att tillkommande 
bebyggelse ska smälta in i omgivningen. Länsstyrelsen ser positivt 
på gestaltningsprogrammet och bedömer vidare att uppgifter om 
tillåtna kulörer, material osv. bör formuleras som utformningskrav i 
plankartan. För ljusanordningar bör kommunen se över möjligheten 
att utöka kravet på bygglov för ljusanordningar.  
I den översända plankartan regleras utformning endast utifrån 
exploateringsgrad, föreskriven höjd över nollplanet, nockhöjd, 
totalhöjd och prickad mark/placering av avvattningsdiken. 
Länsstyrelsen bedömer att de föreslagna bestämmelserna är 
otillräckliga för att säkerställa att riksintresseområdet för 
kulturmiljövården inte kommer att påverkas negativt. ” 

 
c) ”De konstaterade granbarkborreangreppen vilka innebär att 

grupper av träd kommer att avverkas medför ytterligare osäkerhet 
kring planförslagets eventuella inverkan på riksintresset. 
Länsstyrelsen ser dock positivt på att återplantering kommer att 
ske och att en skötselplan avseende skogsridåerna på ömse sidor 
om E18 upprättas. I sammanhanget kan hänvisning ske till 
länsstyrelsens ställningstagande i granskningsyttrandet för FÖP 70 
om att skogsridån bör dölja byggnaderna och inte endast minska 
insynen. Med anledning av granbarkborreangreppen bedömer 
därför länsstyrelsen att det kan vara aktuellt att utöka den 
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nordvästra och västra skogsridån. Gravfältets skyddsområde skulle 
då också utökas. ” 
 

d) ”Länsstyrelsen  ser  positivt  på  kommunens  beskrivning  att 
undvika öppningar  i skogsridån för skyltar och annonslägen då 
detta  skulle  ha  negativ  inverkan  på  såväl  kulturmiljön  som 
trafiksäkerheten.  Det  ses  som  positivt  att  den  berörda 
naturmarken  är  under  kommunal  förvaltning.  ” 
 

RÅD ENLIGT 2 KAP. PBL 

e) Kulturmiljö 
 
Fornlämningar 
”Vid en jämförelse mellan plankartan och den digitala söktjänsten 
Fornsök bedöms plankartan sakna registrerade fornlämningar. 
Fornlämningarna i plankartan är dessutom svårupptäckta, varför 
littereringen bör ses över. Arkeologisk förundersökning kan tidigast 
utföras under våren 2021. ” 
 

f) Miljö 
 
Markavvattningsföretag 
”Om fastigheterna inom planområdet är beroende av att 
markavvattningsanläggningen (Hässlöbäckens vaf 1955) underhålls 
för att kunna avvattna sin fastighet ska det nya området ingå i 
företaget. Om det endast handlar om att fastigheterna inom 
planområdet belastar samfällighetens anläggning med högre flöden 
kan det vara lämpligt att reglera detta genom att fastighetsägaren 
ersätter samfälligheten för att öka kapaciteten eller ersätter 
framtida skador. Alternativt kan fastighetsägaren anordna ett 
utjämningsmagasin för att minska belastningen på anläggningen 
nedströms. 
 

Länsstyrelsen kan se att kommunen lyfter att flödet ut från 
området inte får öka för att inte belasta 
markavvattningsföretaget samt att kommunen planerar för en 
dagvattendamm som kan fördröja dagvattnet ut från området. 
 

Om kommunen inte redan har gjort det bör kommunen kontakta 
Hässlöbäckens vaf 1955 för att informera och samråda om 
kommande detaljplan och de åtgärder som kommer vidtas inom 
ramen för detta. Vattenavledningsföretaget behöver få yttra sig 
gällande påkoppling av dagvatten. Om kommunen inte har en 
kontaktperson för vattenavledningsföretagets styrelse, kontakta 
största markägaren (Brunnby gård). ” 
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Kommentar:  

a) Noterat 
 

b) ”Gestaltningsprogrammets syfte är att ge vägledning i 
bygglovskedet utan att reglera och göra en för rigid plan som kan 
innebära problem på lång sikt. Verksamhetsområden tenderar att 
förändras över tid vilket kräver flexibla detaljplaner.  
Med detta sagt väger riksintresset för kulturmiljövård tyngre och 
utformningsbestämmelse gällande kulör med hänvisning till 
gestaltningsprogrammet adderas till detaljplanen.  
Utökad lovplikt adderas även till detaljplanen för Ljusanordningar, 
skyltar och master, vilket då kommer hållas under trädridån genom 
bestämmelsen om totalhöjd. Vi anser dock inte att det finns skäl 
att reglera materialval på grund av ovanstående.  
Reglering av kulörer bör vara en tillräcklig åtgärd med utökad 
lovplikt för ljusanordningar, skyltar och master för att minska 
påverkan på riksintresset för kulturmiljö. ” 
 

c) ”Granbarkborren skadar våra skogar, i närområdet finns stora 
granskogspartier utan angrepp, viss del skogsbruk. Även vid ett 
nollalternativ skulle stora delar av den angripna skogen inom 
planområdet behöva avverkas och även då innebära påverkan på 
kulturmiljön. Bedömning har gjorts av kommunen att en avverkan 
är nödvändig för att skydda frisk skog och kulturmiljön i 
närområdet, vid avverka kommer ny skog planteras runt 
planområdet som en skogsridå, tätare än dagens situation. Tillagd 
egenskapsbestämmelse (träd 1) avser att reglerar återplantering 
och bevarande:  
Träd som utgör risk för liv, egendom eller spridning av epidemisk 
trädsjukdom får fällas. Nedtagna träd ska ersättas eller träd som 
utgör risk för liv får fällas och ska ersättas.  
 

d) Noterat 
 
e) Grundkartan uppdateras med fornsök och förtydligas. 
 
f) Utökad beskrivning av ansvarsfördelning gällande markavvattning 

förs in i genomförandebeskrivning. 
 
 
2. TRAFIKVERKET 

”Europaväg 18 som är ett riksintresse för kommunikationer samt primär led för 
farligt gods passerar genom planområdet, riskutredningen lyfter fram 
riskreducerande åtgärder som ska införas för att få en acceptabel risknivå. Dessa 
saknas i plankartan och bör därför införas. Trafikverket önskar bli remitterade vid 
framtida bygglovsprövning av skyltar inom planområdet som kan påverka trafiken 
på det statliga vägnätet. 
 
Verksamhetsområdet planeras anslutas via en ny väg till väg 694. Trafikverket 
informerar att anslutningen ska utformas enligt VGU. Vid den önskade 
lokaliseringen är det idag svårt att få till de siktsträckor som behövs för att få till en 



VÄSTERÅS STAD  5 (36) 

trafiksäker anslutning. Anslutningen behöver omlokaliseras alternativt att 
kommunen siktröjer för att få till en anslutning enligt kraven i VGU. Kommunen 
behöver redovisa för hur en trafiksäker anslutning ska komma till stånd på platsen. 
Detta bör ske innan granskningen så Trafikverket och kommunen är överens om 
utformningen till granskningsskedet Avtal gällande byggnation av korsningen med 
vänstersvängfält ska tecknas mellan kommunen och Trafikverket innan detaljplanen 
antas.” 
 

Kommentar:  

Farligt godsled och E18: 
Skogsridån som omgärdar planområdets norra del är som minst 60 meter brett. 
Till granskningsskede kommer byggrätt reduceras med 10 meter prickmark så att 
den totala distansen till E18 då uppgår till 70 m bebyggelsefritt.  
 
De riskreducerande åtgärder som anges för bebyggelse inom 70‐100 meter i 
riskutredning är: 
 

● Placera friskluftsintaget högt upp på den sida av byggnaden som ej vetter 
mot farligt godsled. 1 

 
Ovanstående åtgärder har förtydligats genom planbestämmelse på plankarta och 
beskrivits i planbeskrivning. 
 
Västerås stad har ansökt om övertagande av Tyrgatan, således kommer kommunen 
själv besluta vilka trafiktekniska krav som ska gälla. 
 
 
3. FASTIGHETSNÄMNDEN 

”Förvaltningen ser positivt på att en större sammanhängande yta planläggs i 
enlighet med fördjupning av översiktsplan för område vid avfart Irsta, föp 70. 
Förvaltningen önskar dock att det ska klargöras i detaljplanen tydligare vad som 
gäller för bostadsfastigheterna. I den fördjupade översiktsplanen anges att en av 
bostadsfastigheterna behöver avvecklas och att den andra troligtvis kan bevaras. 
Förvaltningens bedömning är att en avveckling av bostadsfastigheter inte ska vara 
en förutsättning för planens genomförande. Om så ändå är fallet att 
bostadsfastigheterna måste avvecklas så bör bostadsfastigheterna planläggas så att 
staden kan lösa in bostadsfastigheterna. ” 
 

Kommentar:  

 
En uppdaterad riskbedömning av bostadsfastighetens kvarvarande har genomförts i 
granskningsskedet. I riskbedömningen framkom att bostadsfastighetens 
kvarvarande inte strider mot planförslaget. Granskningsversionen av planhandlingar 
kommer förutsätta att bostadsfastigheten kvarstår.  
 
 
 
 

 
1 Riskutredning, DP 1918 
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4. KULTURNÄMNDEN  

”Planområdet ligger i närområdet till Badelundaåsen med Anundshögsområdet som 
är av riksintresse för kulturmiljövården men även av stort kommunalt intresse och 
En del av kulturnämndens uppdrag. 
 
Det planerade verksamhetsområdet ligger i ett öppet jordbrukslandskap med långa 
siktlinjer från Anundshögsområdet och Badelundaåsen. I samband med 
framtagandet av den fördjupade översiktsplanen utarbetades flera siktstudier som 
visar vyer från bl.a. Anundshög och Badelundaåsen. För att säkerställa att vyn från 
dessa kulturmiljöer inte skulle påverkas negativt av det nya verksamhetsområdet 
föreslogs i den fördjupade översiktsplanen differentierade maxhöjder inom 
området, anpassade efter marknivåer och skogsbeståndets medelhöjd samt 
skogliga ridåer i den norra och västra delen av planområdet som skulle hindra insyn. 
 
I sitt yttrande över de fördjupade översiktsplanen framförde kulturnämnden att 
skogsridåer, maxhöjder och specifika krav på en omsorgsfull gestaltning av ny 
bebyggelse inom verksamhetsområdet måste säkerställas genom 
planbestämmelser i respektive kommande detaljplan och vidare i 
bygglovsgivningen. 
 
I liggande detaljplaneförslag DP 1918, bedömer förvaltningen att det måste finnas 
en tydligare koppling till FÖP:ens intentioner om säkerställande av kulturmiljön. 
Vidare bör aktuell plankarta, planbeskrivning och gestaltningsprogram ha en 
tydligare koppling till varandra. 
 
I planbeskrivningen för aktuell detaljplan finns en bra ambition med en 
övergripande gestaltningside enligt nedan: 
 
Planområdet är lokaliserat i ett känsligt kulturlandskap med riksintresse för 
kulturmiljö, Badelunda [K:U 25] styr gestaltningen. Bebyggelsen anpassas för att 
bevara landskapsbilden genom färgsättning, skogsridåer, höjdsättning av mark 
samt begränsning av byggnadshöjd över nollplanet. Detta innebär att ny 
bebyggelse gestaltas för att anpassas så mycket som möjligt till naturlandskapet. 
Skyltning och liknande element kommer begränsas i höjd och placering genom 
bestämmelse om totalhöjd på kvartersmark samt att användning längst E18 är 
naturmark under kommunal förvaltning och styrning. 
 
I planhandlingarnas bindande del, plankartan, finns däremot inte tillräckligt 
specifika planbestämmelser som säkerställer den ovanstående gestaltningside för 
att vara godtagbar ur ett kulturmiljöperspektiv. 
 
”Det saknas t ex utformningsbestämmelser i plankartan som ställer nödvändiga 
utformningskrav på ny bebyggelse. Det finns heller inte i planbeskrivningen något 
fotomontage som redovisar nya byggnaders påverkan på riksintresset och 
kulturmiljön samt viktiga siktlinjer från Anundshögsområdet och Badelundaåsen. 
Det går därför inte i tillräcklig utsträckning att bedöma byggnadernas höjd i 
förhållande till den skogsridå som finns mellan planområdet och 
briksintresseområdet. ” 
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Kommentar:  

Siktstudie från Anundshög och Badelundaåsen 
I gestaltningsprogram och landskapsanalysen finns en siktstudie med vyer från 
Anundshög och Badelundaåsen samt E18 med ny bebyggelse inlagd. Siktstudien är 
modellerad utifrån befintligt landskap och träd med planförslagets maximala 
byggrätt. 

 
Planbestämmelser som begränsar bebyggelsens påverkan i landskapet 
Bebyggelsen och marken regleras med föreskrivna markhöjder, nockhöjder och 
totalhöjd som varierar med landskapet så att all bebyggelse hamnar under studerad 
höjd av skogsridån.  
Utformningsbestämmelse gällande kulör med hänvisning till 
gestaltningsprogrammet har adderats till detaljplanen.  
Utökad lovplikt adderas även till detaljplanen för Ljusanordningar, skyltar och 
master, vilka då kommer hållas under trädridån genom bestämmelsen om 
totalhöjd. Reglering av kulörer bör vara en tillräcklig åtgärd med utökad lovplikt för 
ljusanordningar, skyltar och master för att minska påverkan på riksintresset för 
kulturmiljö. 

 
Reglering av skogsridå  
Den tillagda egenskapsbestämmelsen (träd 1) avser att reglerar återplantering och 
bevarande av skogsridå enligt nedanstående:  
”Träd som utgör risk för liv, egendom eller spridning av epidemisk trädsjukdom får 
fällas. Nedtagna träd ska ersättas eller träd som utgör risk för liv får fällas och ska 
ersättas.” 
 
 
5. TEKNISKA NÄMNDEN 

a) Gata och trafik 

”Västerås stad har dialog med Trafikverket gällande väghållarskap för Tyrgatan 

(väg 691). Tyrgatan benämnas som allmän plats med kommunalt väghållarskap, 
vilket är avsikten från Teknik‐ och fastighetsförvaltningens sida, men eftersom 
frågan ännu inte löst bör materialet justeras efter dagens läge. ” 
 

b) Natur  

”Teknik‐ och fastighetsförvaltningen anser att begreppet landskapsvårdsskog 
som används i planbeskrivningen behöver ses över, beroende på vad syftet 
med det avsedda skogspartiet är. Den skogsmiljö som enligt den föreslagna 
plankartan är aktuell för landskapsvård med stegvis föryngring behöver 
analyseras för att se om den föreslagna landskapsvården motsvarar de verkliga 
behoven. Teknik‐ och fastighetsförvaltningen ser gärna att planbeskrivningen 
kompletteras med resonemang om risken för spridning av invasiva arter och 

därmed hot mot biologisk mångfald. ” 
 

c) Järnvägsreservat  
”I november 2020 tog Västerås stads kommunfullmäktige ett beslut om att ta 

bort spårreservatet för snabbjärnvägen Oslo‐Stockholm som 
planeringsförutsättning. Planbeskrivningen behöver justeras utifrån dessa nya 

förutsättningar. ” 
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d) Drift 
”Teknik‐ och fastighetsförvaltningen vill gärna belysa att tekniska nämnden har 
en driftbudget som inte alltid räcker till för det nuvarande åtagandet. 
Tillkommande nya ytor leder inte alltid till att tekniska nämnden inom beslutad 
budgetram kan kompensera för dem. I och med den här detaljplanen kan 
nämndes driftbudget behöva öka med cirka 500.000–540 000 kr för gatudriften 
och ytterligare cirka 550 000 kr för natur‐ och skogsvård.  
Eventuellt övertagande av väghållarskapet för Tyrgatan ingår inte i ovanstående 

kostnadsuppskattning. ” 
 

Kommentar:  

a) Kommunen är i process att överta Tyrgatan. Till antagandet bör frågan vara löst 
och eventuella vägar med statligt huvudmannaskap kommer fortsättningsvis 
betecknas med användning: Väg på plankartan. Kommunen kan vara huvudman 
för alla allmänna platser inom planområdet men även staten kan vara 
väghållare inom användningsområde: Väg. 
 

b) Landskapsvårdsskog som begrepp kommer tas bort ur planhandlingar för att 
minska risken för missförstånd. Syftet är att beskriva normalt underhåll av 
kommunal naturmark. 
Miljökonsekvensbeskrivningen tar upp påverkan på arter och eventuella risker 
varför detta inte kommer tas med i planbeskrivningen. 
 

c) Planbeskrivningen kommer justeras till granskningsskedet. 
 

d) Noterat 
 

 
6. MILJÖ OCH HÄLSOSKYDDSFÖRVALTNINGEN 

a) ”Av texten i planbeskrivningen s. 19 framgår att den befintliga 
bostadsfastigheten söder om planområdet kommer att avvecklas senast vid 
planens antagande eftersom FÖP 70 visat att denna bostad inte är förenlig med 
planens genomförande anser miljö‐ och hälsoskyddsförvaltningen att det 
behövs villkor i planbestämmelserna som reglerar när i förhållande till 
bostadsfastighetens avveckling som byggnation inom den nya detaljplanen kan 
ske. 

 
b) Planbestämmelser GJ och J1 anger "skyddsavstånd bebyggelsefritt från 

riskkälla" och det förklaras i planbeskrivningen att detta syftar till att "begränsa 
potentiell omgivning och miljöpåverkan". Gällande verkstadsindustri är det inte 
byggnaden i sig som innebär risk för störning, utan den verksamhet som 
bedrivs. Miljö‐ och hälsoskyddsförvaltningen anser att det är otydligt hur 
planbestämmelsen förebygger risk för störning och att det behöver förtydligas 
vad som i sammanhanget avses med riskkälla. 

 
c) På s. 20 står att" skyddsavstånd kan användas från transportföretagens 

områden eftersom deras hantering kan likställas med transport och inte lagring 
enligt uppgift från Miljö‐ och hälsoskyddsförvaltningen". Miljö‐ och 
hälsoskyddsförvaltningen vill förtydliga att bedömningen att 
transportföretagets hantering av farligt gods inte ses som en lagring handlar om 
hur företagen ska klassas enligt Miljöbalken. Förvaltningens bedömning 
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innefattar inte vilka skyddsavstånd som krävs ur brand‐ och säkerhetsaspekt 
Det bör även förtydligas att fig. 18 visar generella skyddsavstånd eftersom den 
tar upp många typer av verksamheter som planbestämmelserna inte ger 
utrymme för i den här specifika planen. 

 
d) På s. 23 står att "Planförslaget bedöms inte bidra till markföroreningar, 

skyddsåtgärder vid hantering av miljöfarliga ämnen vidtas och säkerställs 
genom ansökan om miljötillstånd vid Miljö och hälsoskyddsförvaltningen, 
Västerås stad i samband med bygglov". Miljö‐ och hälsoskyddsförvaltningen vill 
förtydliga att vi hanterar anmälningsärenden för anmälningspliktiga miljöfarliga 
verksamheter. Tillstånd för tillståndspliktiga verksamheter hanteras av 
Miljöprövningsdelegationen. Anmälan eller tillstånd för miljöfarlig verksamhet 
respektive bygglov är separata prövningar som inte är beroende av varandra. 

 
e) Texten om förorenad mark på s. 25 föreslås ändras till: "Det finns inga kända 

föroreningar inom planområdet eller dess närmaste omgivningar. Om 
misstanke uppstår om förorenad mark i samband med exploatering måste 
arbetet avbrytas omedelbart och anmälan göras till Miljö‐ och 
hälsoskyddsförvaltningen." 

 

Kommentar:  

a) En uppdaterad riskbedömning av bostadsfastighetens kvarvarande har 
genomförts i granskningsskedet. I riskbedömningen framkom att 
bostadsfastighetens kvarvarande inte strider mot planförslaget. 
Granskningsversionen av planhandlingar kommer förutsätta att 
bostadsfastigheten kvarstår.  
 

b) Förslaget att villkora planbestämmelser är plantekniskt komplext och därför 
inte ett alternativ. Byggrätten i detaljplanen ska vara tydlig i enighet med 
tydlighetskravet i PBL varför komplexa bestämmelser ska undvikas.  Andra 
lösningar studeras och implementeras till granskningsskedet. 
 

c) Idag finns ingen fast definition av vad riskkälla innebär annat än beteckning för 
oönskad händelse. I sammanhanget av planarbetet berör det farligt gods och 
drivmedelsstation. Benämning riskkälla tas bort från användningsbestämmelse 
och en allmän bestämmelse rörande riskavstånd läggs till på plankartan. 
Riskavståndet säkerställs även med 25 meter bebyggelsefritt runt 
drivmedelsstationens användningsområde (GJ) 
 

d) Justering av text gällande tillstånd/anmälningsplikt genomförs inför granskning. 
 

e) Noterat och har justeras inför granskning. 
 
 
7. VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 

a) Vattenfall Eldistribution AB har elnätsanläggningar inom område och inom 
närområde för aktuell detaljplan bestående av 24 kV luftledning turkos linje 
i karta nedan och 77 kV luftledning, lila linje. Elnätanläggningarnas läge i 
kartan är ungefärligt. 
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Inom planområdet finns en 77 kV luftledningen som korsar Natur‐området i 
planområdets sydvästra del samt en 24 kV luftledningen som korsar Natur‐
området i östra delen av planområdet. Detta framställs dåligt i plankartan 
och Vattenfall Eldistribution AB önskar att luftledningarnas placering 
förtydligas, t.ex streckad markering och med ledningsrättsförkortning.  

 
b) I planbeskrivningen står det inget om hur kommunen har tagit hänsyn till 

luftledningarna. Enligt Vattenfall Eldistribution ABs riktlinjer ska en ny 
byggnad intill en luftledning med spänningsnivå upp till 55 kV placeras på 
ett avstånd som regleras i ledningsrätten eller servitutet. För 24 kV 
luftledningen finns en ledningsrätt (akt. 1980K‐2016‐87) som anger ett 
utrymme på 30 meter horisontell bredd över ledningen. Inom detta 
utrymme får markanvändningen inte ändras genom att exempelvis uppföra 
byggnad eller utföra annan anläggning, plantera träd eller utföra annan 
anläggning, plantera träd eller anordna upplag, så att ledningen kan skadas 
eller kan komma att inte längre uppfylla gällande elsäkerhetsföreskrifter. 
Inte utan medgivande från ledningshavare får sprängning, trädfällning, 
schakt ske etc. I detaljplanen framgår att det är ett Naturområde med skog 
och Vattenfall Eldistribution AB vill informera om att inom ledningsgatan får 
bland annat fällning av trä etc. ske som är eller kan bli ett hinder för 
ledningens anläggande, tillsyn, underhåll, reparation, förnyelse och drift.  

 
När det gäller 77 kV luftledningen ska en byggnad placeras på ett avstånd 
som regleras i ledningsrätten eller servitutet. Luftledningen har en 
ledningsrätt (akt. 1980‐K‐1999/74.1), dock framgår inget avstånd. Saknas 
uppgift om ledningsgatans bredd ska ett minst avstånd från luftledningens 
närmaste anläggningsdel till byggnad vara 20 meter.  
 
Detta är utifrån säkerhetsområde och elsäkerhetsrisk. I ledningsrätten 
framgår det att i ledningens närhet får sprängning, fälla träd, uppsätta 
stängsel, schakta eller på annat sätt ändra marknivån eller vidta annan 
åtgärd som kan medföra fara för ledningen eller medföra att ledningen kan 
vålla skada på person eller egendom.  

 
Utöver de avstånd som anges ovan tillkommer tillämpningen av 
försiktighetsprincipen för frågan kring elektriska och magnetiska fält (EMF). 
Vattenfall Eldistribution AB rekommenderar att ny bebyggelse där 
människor stadigvarande kan antas vistas, t ex bostäder och kontor, inte 
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uppföras närmare än 50 meter från ledningens närmaste anläggningsdel. 
Detta för att minimera eventuell framtida oro. 

 
I plankartan framgår att det planeras en väg längs med 77 kV luftledningen, 
vägområde för parallell väg bör placeras minst 10 meter horisontellt 
avstånd från luftledningens närmaste anläggningsdel (fas, stolpe eller stag). 

 
c) I planbeskrivningen framgår det att Vattenfall Eldistribution AB har 

önskemål om att spänningshöjda ledning om 70 kV till 145 kV. Detta 
stämmer och arbetet med planeringen för spänningskonverteringen pågår 
och planen beräknas vara klar Q1 202, därefter kan ett tydligare besked om 
vilken tidpunkt spänningshöjningen kommer att ske. Utgångspunkten är att 
ledningen kommer vara byggd som luftburen, som befintlig ledning är idag.  

 
d) Vidare i planbeskrivningen finns ett önskemål från kommunen om att 

markförlägga befintliga ledningar alternativt leda om till följd av 
verksamhetsområdet. Vattenfall Eldistribution AB har ingen planer på att 
markförlägga eller flytta dessa ledningar och därmed bör kommunen 
planera för att dessa ledningarna ska vara kvar.  

 
e) I planbeskrivningen refereras det till Vattenfall men vi önskar att det står 

Vattenfall Eldistribution AB istället.  
 

f) Vattenfall Eldistribution vill informera om följande: 
● När du ska bygga, fälla träd, schakta eller spränga nära våra ledningar så 

glöm inte att beställa bevakning. Då är vi med på plats under arbetets gång 
och ser till att inga skador uppstår. Formulär: 
https://www.vattenfalleldistribution.se/foretag/kundservice/formular/best
all‐bevakning/ 

● Befintliga elnätanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av 
plangenomförandet.  

● Någon anläggning, tex byggnad, får inte uppföras invid elnätanläggning 
tillhörande Vattenfall Eldistribution så att gällande säkerhetsavstånd inte 
hålls. 

 
 

Kommentar:  

a) Ledningsstråk och ledningsrätter har förtydligats i plankartan  
 

b) Vänligen se sida 50 i planbeskrivningen. Gällande 77 kV ledning söder om 
Industrigatan överstiger avståndet 30 meter från kraftledningen till 
användningsområde för industrigata. Närmsta byggrätten ligger inom GJ 
markerat område som överstiger avstånd om 50 meter till 77 kV ledningen, 
försiktighetsprincipen tillämpas således. Inför antagande av planen kommer 
ledningssamordning genomföras med samtliga ledningsägare. 
Gällande 24 kV ledning inom planområdets östra del understiger avståndet 
från ledningens centerpunkt till byggrätt inom J markerat område. Justering 
av byggrätt kan vara aktuell i detta läge, och dialog kommer att föras med 
Vattenfall Eldistribution AB inför antagandet av detaljplanen. 
 

c) Dialog avseende spänningshöjning önskas. 
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d) Text om markförläggning av ledningar är borttaget ur planbeskrivningen. 
 

e) Redaktionell ändring av benämning förs in inför antagande av detaljplanen. 
 

f) Information noterad. 
 

 
8. MÄLARENERGI 

ME Vatten: 

Plankartan:  
Dagvattendammen kan inte ligga på kvartersmark om den ska ägas och skötas av 
Mälarenergi, Vatten. Vi kan inte äga eller arrendera mark för allmänna anläggningar 
och vi sköter inte marken runt anläggningarna. Lägg dammen på naturmark, 
dagvattenanläggning. Om den ska ligga kvar på kvartersmark så kommer vi att ge 
en förbindelsepunkt för dagvattnet efter dammen och anslutande fastigheter 
måste bilda en samfällighet för att ta hand om dagvattendammen och alla 
ledningar till den. 
 

Planbeskrivningen: 
● El under kvartersmark, ska flyttas till allmän platsmark och syftet är att 

fördröja och rena dagvattnet från kvartersmark innan det leds vidare ut 
från området. 

● Felaktig bildtext Figur 7 
● Ändra nästsista stycket s 13, Inom användningsområde (E1) 

Dagvattendamm Natur dagvattenanläggning 
● Näst sista stycket s14, felaktig särstavning (makadamdika, 

makadammagasin, makadamfyllda)”  
● Det bör stå något om höjdsättning av byggnader för att säkra dem mot 

marköversvämning vid skyfall. 
● Under genomförandebeskrivningen står det" Mälarenergi AB ansvarar för 

och bekostar utbyggnad av dagvattenanläggningar, allmänna ledningar och 
anvisar förbindelsepunkter för dessa." Det gäller endast om 
dagvattendammen ligger på allmän platsmark. 

 

l övrigt finns det inga befintliga VA‐ledningar i närheten av området. Nya ledningar 
måste byggas fram till området. Beställning av byggnation av ledningar fram till 
området måste beställas i mycket god tid innan exploatering. 
 

FIBRA AB: 

”Fibra har kanalisation och kabel på västra sidan om Tyrgatan. För att säkerställa 
kommunikation i området kan behöva placera en Fiber‐nod i området, förslagsvis i 
E2 området. 
l övrigt inget att erinra.” 
 

ME El nät AB: 

”Det finns idag en kopplingsstation och 10 kV kabel samt friledning i området som 
måste byggas om och flyttas. Nytt nät måste byggas innan befintligt nät kan 
avvecklas. Flytt och ombyggnation som inte är kopplat till nytt nät för 
exploateringen bekostas av exploatör. Rent logistiskt kan detta vara en utmaning. 
Idag finns ingen närliggande nätstation (transformatorstation) så tillgång till 
byggkraft finns inte i området. 
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Text om att kostnad för flytt av befintliga kablar och ledningar bekostas av 
exploatör måste läggas till i planbeskrivningen. 
 
Det finns i nuläget endast en plats reserverad med E‐område för en nätstation i 
området. Det bedöms baserat på exploateringens storlek finnas behov av 
ytterligare nätstationer och text måste skrivas om att för ytterligare tillkommande 
behov av nätstationer ska plats för nätstationer beredas på tomtmark i lämpligt 
förhållande till kunders anslutningspunkt och med beaktande av tillgänglighet för 
Mälarenergis 
personal, alternativt reserveras fler E‐områden i plankartan. För större anslutningar 
krävs en mellanspänningsanslutning och för detta måste lämpliga kabelvägar 
reserveras.  
 
Som vi informerat om tidigare är tillgången till elektrisk effekt i området mycket 
begränsad då detta är en del av landsbygdsnätet. Det finns idag ca 1,5 MVA 
kvarvarande kapacitet i kabelslingan som går området. 
Det går tekniskt att med kabelförstärkning få dit ett par MVA till, men då med 
mycket långa och kostsamma schakt (ca 5 km). För ytterligare högre effekt krävs 
dessutom större ombyggnation av den östra mottagningsstationen. 
Ombyggnationen av mottagningsstationen är i nuläget planerad att utföras i 
samband med spänningshöjningen av Vattenfalls kraftledning om ca 5‐10 år. Större 
övergripande planering för effektbehov från stadens sida krävs för berörda 
kabelslingor och inte bara att denna exploatering och de etapper som presenteras i 
planen. 
 
Det måste säkerställas att Vattenfall accepterar skrivning om att befintlig 70 kV 
kraftledning ska flyttas alternativt markförläggas i samband med spänningshöjning 
eller ev. järnväg. För expansion av Västerås östra delar av staden är denna 
kraftledning och spänningshöjning till 130 kV (145 kV) en förutsättning för att det 
över huvud taget ska vara möjligt med fortsatt expansion och utökat effektuttag. 
Det effektbehov (> 4 MVA) som exploatören tidigare indikerat behov av finns inte i 
området idag. 
 
Begränsningar avseende effekt för denna exploatering är i ökande steg kopplat till 
aktuell 
mellanspänningsslinga, transformatorkapacitet i mottagningsstationen, kapacitet i 
Vattenfalls 70 kV ledning och även till inkommande effekt via stamnätet till 
Västerås. Om effekten överskrider kapacitet i Vattenfalls kraftledning eller 
mottagningsstationen kan inte högre effekt medges innan spänningshöjning av 
Vattenfalls ledning och ombyggnation av mottagningsstationen genomförts. 
Beroende på effektbehov och 
planerad genomförandetid för olika förstärkningsåtgärder så kan det därför dröja 
mellan uppskattningsvis 2‐10 år efter beställning av elanslutning innan anslutningen 
medges. 
l övrigt har Mälarenergi inget att erinra.” 
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Kommentar:  

ME Vatten: 

Dagvattendamm förläggs inom allmän platsmark Natur med egenskap 
dagvattendamm. 
 
Formalia synpunkter på planbeskrivning justeras i enighet med yttrande. 
 
Text om dagvattendamm i planbeskrivning justeras i enlighet med yttrande. 
 

FIBRA AB: 

Noterat, u‐område är säkerställt för underjordiska fiberledningar utanför allmän 
platsmark.  
Ytterligare ett E2 område alternativt utvidgat kommer föras in till granskningsskede 
med plats för fiber‐nod. 
 

ME El nät AB: 

Effektbristen i området är noterat sedan tidigare i planarbetet och en pågående 
dialog förs mellan exploatör (Västerås stad) och mälarenergi.  
Kostnadsansvar över ledningsflytt/nybyggnad läggs till i genomförande beskrivning. 
 
Mälarenergi har varit informerade om exploateringen i tidigt skede. Storlek på ytan 
för nätstation (E2‐område) är enligt Mälarenergi tidigare önskemål innan samråd. 
Inför detaljplanens granskning kommer ytterligare ett område för nätstation (E1) 
läggas in i plankartan i samråd med mälarenergi. 
 
Ett reservat för ny järnväg är borttaget i enlighet med politiskt beslut. Text i 
planbeskrivning justeras, markförläggning av Vattenfalls kraftledningar ej längre 
aktuellt. 
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9. MÄLARDALENS BRAND‐ OCH RÄDDNINGSFÖRBUND 

”l samrådshandlingarna saknar MBR den riskutredning som ligger till grund för att 
frångå de avstånd till farligt godsleden E18 som finns angivna i rapporten "Farligt 
gods på väg, Risker och skyddsåtgärder för ADR‐transporter i Västerås tätort".  
MBR kan därför inte uttala sig om rimligheten i de angivna avstånden och 
skyddsåtgärderna. 
 
Angående avstånd till brandpost vill MBR korrigera det avstånd som anges är 
maximalt mellan byggnad och brandpost. 
Maximalt avstånd från brandbilens uppställningsplats och brandpost är 75m. 
Brandbilen skall kunna ställas upp maximalt 50 m från den angreppsväg som 
lämpligast för att påbörja en insats mot aktuell brand.” 
 

Kommentar:  

Upprättad riskutredning kommer kompletteras med riskanalys i enlighet med 
gällande styrdokument för farligt gods E18. 
 
Text om avstånd till brandpost justeras i planbeskrivning. 
 
10. BADELUNDA HEMBYGDSFÖRENING 

”Badelunda Hembygdsförening har inga särskilda invändningar mot anläggandet av 
ett centrum för logistik och ett industriområde på det planerade området. Våra 
synpunkter riktar sig på de stora negativa följder denna etablering kommer att 
medföra för trafiksituationen kring Anundshögsområdet, om inte radikala åtgärder 
vidtas mot den tunga trafiken! 
 
I detaljplanen på sid 41 Infrastruktur ‐ Biltrafik kan man läsa att en viss andel av 
lastbilstrafiken som ska norrut mot väg 56 får en kortare väg om de åker norrut. 
Åtgärder för att minimera detta antas kunna genomföras i och med planens 
genomförande och Västerås kommuns övertagande av vägsträckan. " 
Denna formulering känns mycket otydlig och osäker och vi hade verkligen hoppats 
på att denna formulering "antas kunna genomföras", skulle bytts mot "skall 
genomföras"! 
 
Ni skriver på sid 43 om en kommande dialog med åkeriföretagen. Detta alternativ 
tror vi inte alls på! Vi kan idag konstatera hur Schenker med värsta tunga lastbilar 
med släp dagligen tar den närmaste vägen från Hälla till väg 56 via väg 702 förbi 
Badelunda kyrka. Detta visa hur handfallna Västerås stad är idag i sina kontakter 
med åkeriföretagen! Dessutom kan påpekas att där vägen 702 är som mest smal 
och krokig genom byn Skälby är hastigheten idag otroliga 70 km. 
 
Vi genomför guidningar i området med grupper, upp mot 50 personer, där vi 
passerar redan idag hårt trafikerade vägar. 
 
Ett rimligt krav tycker vi därför är att all tung trafik på något sätt förbjudes utefter 
hela sträckningen av väg 694 genom Badelunda. 
 
Hur skall man kunna förverkliga Kommunfullmäktiges beslut om visionen: 
"Anundshög skall utvecklas till ett nationellt besöksmål'' om vi inte kan få bort all 
tung trafik förbi Café Anund och övriga Anundshögsområdet? Detta uppdrag ligger 
idag under Västerås museer finns idag någon samverkan mellan dessa två projekt? 
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Det skall också påpekas (sid 44 Risker och Störningar) att "En ökning av tung trafik 
förbi Badelunda och Anundshög eller lrsta uppkommer till följd av 
verksamhetsområdets etablering riskerar boende utefter vägen att utsättas för 
högre trafikbullernivåer!" 
 

Kommentar:  

Sammantaget gäller yttrandet vägtrafiken i planområdets närområde främst förbi 
Anundshög. I trafikutredningen som används som underlag i planarbetet beräknas 
planförslagets tillkommande trafik nästan uteslutande belasta E18. Synpunkterna 
berör en större trafikdriftsfråga som inte kan hanteras inom planarbetet. 
Information: Västerås stad arbetar med trafikfrågan i området, olika åtgärder 
analyseras i dagsläget. Ett första steg är ett beslutat kommunalt övertagande av 
Tyrgatan i syfte att kunna implementera åtgärder. 
 
11. POSTNORD 

”PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande 
posttjänsten vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna 
placeringen och standarden på postmottagningsfunktionen. l denna roll 
representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella 
området. 
 
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn 
till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i 
praktiken behöver utdelningen standardiseras. 
 
Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en 
lådsamling vid infarten till området. l flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en 
fastighetsbox på entréplan. 
 
Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för 
dialog gällande godkännande av postmottagning i samband med 
nybyggnation. En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar 
delas ut till adressen.” 
 

Kommentar:  

Information noterad. 
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12. REGION VÄSTMANLAND 

”Kollektivtrafikförvaltningen har tagit del av rubricerade ärende och har följande 
synpunkter att framföra. 
 
a) Under rubriken "samlad bedömning" beskrivs bland annat att på kort sikt 

kommer de flesta som arbetar inom planområdet vara bilberoende och att när 
verksamhetsområdet söder om denna plan byggs ut bedöms det finnas 
underlag att fullfölja förberedda hållplatser. 
l och med att området ökar i betydelse med fler arbetsplatser ser 
Kollektivtrafikförvaltningen ett behov av attraktiv kollektivtrafikförsörjning. 
Man bör ta i beräkning och inte utesluta de som inte har möjlighet att ta bilen 
till arbetsplatsområdet. På sidan 18 står bland annat att en ny busshållplats kan 
komma att uppföras vid respektive avfart vid Anundshögsmotet om behovet 
uppstår samt att busshållplatsen förbinds med gång och cykelstråk längs 
Tyrgatan från Anundshögsmotet till planområdets infart. 
Kollektivtrafikförvaltningen saknar i detaljplanen en tydlig strategi för vilken 
kollektivtrafik som är aktuell för området. 

 
b) l detaljplanen beskrivs att det inom planområdet anläggs ny gång‐ och 

cykelbana samt ny industrigata. Kollektivtrafikförvaltningen anser det är av vikt 
att gång‐ och cykelanslutningar är mycket bra till alla målpunkter inte minst 
hållplatserna. Utformning av hållplatser bör följa Region Västmanlands riktlinjer 
"Utformning av busshållplatser och infrastruktur för busstrafik. Hållplatserna 
ska vara trygga, bekväma, tillgänglighetsanpassade, och dimensionerade för 
den kollektivtrafik som bedöms trafikera området i framtiden. Det måste även 
finnas tillgång till bra cykelparkeringar.  

 
c) Under rubriken "Social hållbarhet" beskrivs att området ligger ca 6 km från 

Västerås centrum och att närmsta busshållplats är vid Anundshög cirka 2 km 
från planområdet. Gångavståndet till hållplatserna bör som tumregel inte vara 
mer än 400 meter inom tätbebyggt område och upp till 1200 meter för 
landsbygd. Hållplatsernas antal, placering och utformning påverkar 
kollektivtrafikens attraktivitet. Om kollektivtrafiken ska vara ett attraktivt 
alternativ bör hållplatserna finnas tillgängliga inom rimligt avstånd. Långa 
restider med kollektivtrafiken, jämfört med bilen, innebär inte ett attraktivt 
alternativ vid pendling till och från planområdet och bidrar inte till social 
hållbarhet.  

 
Kollektivtrafikförvaltningen har inga övriga synpunkter gällande detaljplanen.” 
 

Kommentar:  

a) Anundshögsmotet är förberett för busshållplatser som på sikt möjliggör 
busstrafik i nära anslutning till planområdet. Dialog har förts mellan Region 
Västmanland inför samråd och i samband med upprättande av FÖP 70. 
Kollektivtrafikförsörjning av planområdet är viktigt och därför kommer en 
fortsatt dialog föras mellan Västerås stad och Region Västmanland.  
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b) Planförslaget föreslår en ny gång och cykelväg mellan ny infart och 
Anundshögsmotet längst med Tyrgatan. Denna kommer på sikt förlängas 
söderut och trygga behovet av säkra gång och cykeltransporter. Vid uppförande 
av ny busshållplats kommer frågan om utformning hanteras i samråd med 
Region Västmanland. 
 

c) Noterat, avståndet från förberedda busshållplatser vid Anundshögsmotet är ca 
250 m till planområdets nya infart. 

 
13. VAFAB MILJÖ 

”Avfall ska hanteras enligt Västerås stads lokala renhållningsordning och de 
rekommendationer som anges i Avfall Sveriges "Handbok.för avfallsutrymmen, 
Riktlinjer för utformning av avfallsutrymmen vid ny‐ och ombyggnation ". 
Hämtningsplats för avfall ska utformas efter Arbetsmiljöverkets krav på körvägar, 
vändplatser och angöringsplatser. Avfall ska sorteras i miljöbod, skåp eller 
motsvarande, som utöver rest och matavfall även inrymmer utsortering av 
förpackningsmaterial, glas och tidningar. Kommunalförbundet VafabMiljö ska 
kontaktas under bygglovs‐/projekteringsfas för att säkerställa att avfallshanteringen 
uppfyller gällande normer för arbetsmiljö och transportvägar etc.” 
 

Kommentar:  

Information noteras. 
 
14. NATURSKYDDSFÖRENINGEN 

a) ”Skogsområdet och odlingsmarken norr om E18 och vid Anundshögsmotet. 
Enligt plankartan så är området markerat som Natur och L (odlingsmark). 
Naturskyddsföreningen tolkar plankartan och beskrivningar i detaljplanen som 
att dessa områden inte skall användas för verksamhet utan bevaras och skötas 
med försiktighet. 
Exempel: 
s9, Norr om E18 sparas skog som på sikt planeras bli en skog under 
landskapsvård med stegvis föryngring. Söder om E18 sparas en 60cm bred 
skogsridå som omger det framtida verksamhetsområdet öster, väster och norr 
ifrån 534; Befintlig skogsvegetation norr om E18 är mycket viktig ur 
landskapsbildssynpunkt samt för kulturmiljön då skogen skapar avgränsningar i 
landskapet. 
s34; För att motverka ett skede där all skog tas ned samtidigt ska den skog som 
finns idag skötas på ett sätt som behåller värden och funktioner som 
landskapsbildande och rekreationsvänlig skog och som möjliggör stegvis och 
försiktig föryngring i framtiden, med stor hänsyn till fornlämningarna. Vi tar 
dock upp dem1a punkt eftersom några medlemmar uttryckt stor oro för att 
skogen norr E18 och vid Närlunda skall huggas ned. Söder om E18 skall en 
skogsridå sparas i öster, väster och norr. Vi konstaterar dessutom att s34; 
(södra sidan av E18) Ambitionen är dock att utpekade områden med höga 
naturvärden samt de delar som används för rekreation ska behållas och tillåtas 
utvecklas. 
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b) S35, figur 24. Naturskyddsföreningen noterar att södra spetsen av planområdet 

har markering för potentiella boplatser för fladdermöss samt att man sett 
fladdermöss på födosök. Vi vill här framföra att även om området inte kan 
klassas som rik fladdermusmiljö så vore det värdefullt om åtgärder kan 
genomföras som kan förstärka miljön. Det är viktigt att framtida skötsel av 
dessa områden inte försämrar för fladdermössen. 
 

c) Gång‐och cykelväg längs Tyrgatan. 

Vi noterar att gång‐och cykeltrafik samt kollektivtrafik tas upp på flera ställen i 
planbeskrivningen. Exempel: 
s 7 0: Tillgänglighet Inom planområdet anläggs ny gång‐ och cykelbana samt ny 
industrigata (Badelundagatan) enligt kommunens gatustandard och gällande 
tillgänglighetsregler. Båda delar får belysning som idag saknas. 
Gång‐ och cykelbanan kommer på sikt att förlängas söderut från planområdet 
mot lrsta och således skapa ett sammanhållet cykelstråk längst Tyrgatan. 
Anundshögsmotet är idag förberett med en gång och cykelpassage under E18 
som också ansluter till kommande busshållplatser.  
Planförslaget förbättrar nuvarande situation genom att trafikseparera gång och 
cykeltrafikanter på Tyrgatan, ny belysning anläggs längst med sträckan 
528; Samlad bedömning. På kort sikt kommer de flesta som arbetar inom 
planområdet vara bilberoende men när planerat verksamhetsområde söder om 
denna plan byggs ut, bedöms det finnas underlag att fullfölja den 
förberedda busshållplatsen vid Anundshögsmotet. Hållbara transporter till och 
från planområdet prioriteras och på lång sikt kommer en gång‐ och cykelbana 
anläggas längst Tyrgatan mellan Anundshögsmotet och lrsta. 

 
Naturskyddsföreningen önskar att en g/c‐bana längs Tyrgatan mellan Irsta och 
korsningen med Tortunavägen bör prioriteras. Miljön att cykla längs Tyrgatan 
har försämrats avsevärt sedan Anundshögsmotet byggdes och Gäddeholms 
utbyggnad tillför också mycket trafik. Dessutom så kommer byggtrafiken till det 
nya verksamhetsområdet att påverka situationen ytterligare negativt för 
cyklister t.ex. de som skall till Finnslätten. Vi anser att redan i samband med att 
Etapp l byggs så skall också cykelbanan byggas. 

 
d) ”Naturskyddsföreningen att det finns en hel dela tänka på beträffande 

belysningens påverkan på olika organismer, t.ex. insekter och fladdermöss. Man 
bör fundera över att inte ha belysning om det inte är nödvändigt eller på olika 
sätt minska påverkan på omgivningen från belysningen (t.ex. typ av ljus, 
armatur, riktning). ” 

 

Kommentar:  

a) Noterat, det finns inga planer på att skogen norr om E18 ska avverkas, marken 
ägs av kommunen och kommer skötas enl. skötselplan. Skötsel innefattar 
åtgärder för att stävja granbarkborre angrepp.  
 

b) Noterat, området som naturföreningen beskriver planläggs som naturmark och 
avses därav bevaras i dagens skick/karaktär. 
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c) Anundshögsmotet är förberett för busshållplatser som på sikt möjliggör 
busstrafik i nära anslutning till planområdet. Dialog har förts mellan Region 
Västmanland inför samråd och i samband med upprättande av FÖP 70. 
Kollektivtrafikförsörjning av planområdet är viktigt och därför kommer en 
fortsatt dialog föras mellan Västerås stad och Region Västmanland.  
Gällande cykelvägen söder om planområdet till Irsta ingår denna i kommunens 
långsiktiga utbyggnad av Västerås cykelnät. En fast tidplan för detta har inte 
fastställts i dagsläget. 

 
I detaljplanens gestaltningsprogram anges hur belysning ska hanteras för att 
minska omgivningspåverkan. Inom allmänplats kommer kommunen tillämpa 
denna. 
 

15. PRIVATPERSON 330 

”Belysning, cykelställ och papperskorg vid busshållplatsen Ymergatan 
Belysning på cykelbanan mellan Listavägen och Hälla 
Belysning i pulkabacken nära Bifrostens förskola 
Informationsskyltar om fornlämningarna, varggropen mm 
Flexlinje eller busslinje i norra delen 
Gång‐ och cykelbana från Norra Ymergatan till Disas väg 
Karta över gångstigarna i skogen norr om samhället (orienteringskarta) 
Asfalt på gång‐ och cykelvägen mellan Lokes väg och Disas väg 
Trygghetsboende för äldre 
Mötesplats för äldre 
Vi skulle vilja ha gångväg mellan Lokes väg 25 och Disas väg. 
Asfalt på hela gång‐ och cykelvägen mellan Ullvigatan och Grävlingevägen förbi nya 
skolan. 
Den tidigare så populära labyrinten vid båtlekplatsen är helt övervuxen. Borde 
rensas fram. Området kring bäcken mellan Grävlingevägen och församlingshemmet 
behöver rensas. Risigt och trist med omkullfallna träd. 
Skyltarna "Hästshop" på lrsta stockholmsväg och Tyrvägen bör tas bort, då den 
upphört. 
Fel hastighetsskylt när man kommer Grävlingevägen och ska köra ut på lrsta 
Stockholmsväg. Ska vara 60 och inte 50. 
Det finns en liten fotbollsplan och lekplats mellan Egils väg och Atlevägen. 
Det finns en lekplats vid nya skolan. 
Det finns en pulkabacke i anslutning till Krakas lekplats 5.” 
 

Kommentar:  

Yttrande gäller inte planförslaget, men noteras. 
 
16. PRIVATPERSON 370 

”På lång sikt tror jag att Västerås stad tjänar mer pengar på internationell turism än 
på dessa lagerlokaler, som kan ligga var som helst men ej här. 
Lokalerna skymmer siktlinjer mot och från Anundshög och Badelundaåsen. Detta 
område ligger i centrum av Sveriges förkristna historia. Denna trakt med sina 
fornminnen var svårkristnad. 
Påvens legat och Birger jarl anlade i ställer Stockholm och Uppsala och flyttade dit 
Erik den heliges reliker. 
Bevara denna trakt med fler 1000‐årig historia orörd!” 
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Kommentar:  

I placeringen av verksamhetsområdet i landskapet och dess utformning har stor 
hänsyn tagits till kulturlandskapet och kommer döljas av bland annat en skogsridå. 
Placeringen av Närlunda verksamhetsområde är strategiskt trafikmässigt optimalt i 
direkt anslutning till E18 med goda förbindelser. Lokaliseringen i Västerås stad är 
noga strategiskt utredd och politiskt beslutad i Översiktsplan och Fördjupad 
översiktsplan 70.  
 
17. PRIVATPERSON 470 

”Hej, 
Vi boende vid Anundshög by utefter länsväg 694, är synnerligen oroande för den 
planerade logistikcentrumet vid Närlunda! 
Nu har vi närmare 3 000 fordon som trafikerar den smala krokiga vägen genom 
Anundshög by. 
Många av dem är tunga fordon, dessutom är det få som respekterar hastigheten, 
Det gäller även personbilar! 
Detta är en stor trafikfara för oss boende här, men också för oskyddade trafikanter 
som fotgängare, cyklister m.fl. 
Så vi kräver att hänsyn till detta tas i planeringen av kommande logistikcentrumet!” 
 

Kommentar:  

Trafiken på Tyrgatan norr om Anundshögsmotet beräknas i trafikutredning öka i 
begränsad omfattning till år 2040. Trafiken till och från Närlunda 
verksamhetsområde kommer främst nyttja E18 som transportväg och därav 
bedöms inte Tyrgatan belastas norr om Anundshögsmotet. 
 
Kommunen är i dagsläge inte nöjd med trafiksituationen på Tyrgatan norr om 
Anundshögsmotet och är i process att överta gatan från trafikverket. Med syfte att 
vidta åtgärder för att minska omgivningspåverkan av vägen. 
 
18. PRIVATPERSON 570 

Upprepning av i tid framförda synpunkter. 
 

Närlunda verksamhetsområde med Anundshög var för drygt 1000 år sedan landets 
centrala bygd. Borta vid Hällamotet med tingsplatsen Lagsten på berghällen Hälla 
kan kungaval för länge sedan ägt rum. Fruktsamhetsriter för god skörd har från 
bronsåldern ägt rum vid labyrinten på åsen 

 
Ur turistsynpunkt är det bra att från toppen av Anundshög kunna visa 
vattennivåerna vid olika århundrade med fria siktlinjer. 
Att kunna se Anundshög tydligt från E18 är bra reklam för dagens turistområde, 
som var så svårkristnat att påvens sändebud och Birger jarl i stället anlade Uppsala i 
Uppland och Stockholm. 

 
Bevara detta flertusenåriga område orört! 
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Kommentar:  

I placeringen av verksamhetsområdet i landskapet och dess utformning har stor 
hänsyn tagits till kulturlandskapet och kommer döljas av bland annat en skogsridå. 
Placeringen av Närlunda verksamhetsområde är strategiskt trafikmässigt optimalt i 
direkt anslutning till E18 med goda förbindelser. Lokaliseringen i Västerås stad är 
noga strategiskt utredd och politiskt beslutad i Översiktsplan och Fördjupad 
översiktsplan 70.  
 

Inkomna synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen 

 
1. LÄNSSTYRELSEN 

a) MKN Vatten 
 
Inte kommer att påverkas. I dagvattenutredningen föreslås en 
systemlösning, vilken i hög grad har upptagits i plankartan. 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att 
genomförandet av planen inte medför en negativ inverkan på 
gällande miljökvalitetsnormer för vattenförekomster. 
 

b) MKN Luft 
 
Kan komma att påverkas. MKN luft har inte bedömts i upprättad MKB för FÖP 
70. Kommunen uppger att påverkan på luftkvaliteten och MKN till följd av 
planens genomförande bör utredas och att en luftmiljöutredning tas fram till 
granskningsskedet. Länsstyrelsen ser fram emot luftmiljöutredningen för 
möjlighet till ställningstagande. 

 
c) Natur 

 
Artskydd 
I miljökonsekvensbeskrivningen under rubriken ”Förslag till 
uppföljning” anges att utredning och uppföljning av groddjur 
(salamander), fladdermöss och insekter görs för att säkerställa 
naturvärdesklassningen av dessa områden och utarbetande av 
lämpliga åtgärder för att minska påverkan. I den översända 
planbeskrivningen saknar länsstyrelsen en beskrivning av 
genomförda inventeringar och en bedömning kring huruvida det 
aktuella planförslaget berör inventeringarna. 
 

Kommentar:  

 
a) Noterat 

 
b) Utredning är beställd och förs in i planhandlingar inför 

granskningsskedet. 
 
c) En utökad beskrivning av artskydd förs in i planbeskrivningen. 
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Granskning 
Hur granskningen har bedrivits 

Detaljplanen var ute på granskning under tiden 29 november 2021 till 14 januari 
2022.  
 

Sammanfattning av inkomna synpunkter 

Synpunkterna från förvaltningar och intresseorganisationer berör i första hand risk 
för påverkan av riksintresset Badelundaåsen och Anundshög, trafik på Tyrgatan/väg 
694, bedömning av olägenhet vid bostäder och verksamhetsbuller. Synpunkterna 
från privatpersoner/närboende berör i huvudsak befarade problem med ökad 
trafikbelastning på Tyrgatan norr om Anundshögsmotet.  
 

Inkomna synpunkter 

Nedan redovisas synpunkter som inkommit under granskningstiden samt 
stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer.  
 
Följande har yttrat sig under granskningstiden men inte haft några synpunkter:  

 Polismyndigheten 

 Teknik‐och fastighetsförvaltningen 

 Trafikverket 

 Vafab miljö 

 Scanova 

 Mälarenergi 

 
Nedan presenteras alla synpunkter som lämnades på granskningshandlingen. 
 
1. LÄNSSTYRELSEN  

 
”ALLMÄNT 

BEDÖMNING ENLIGT 11 KAP. 10 § PBL 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och 
nu kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen inte kommer att prövas.” 
 

a) Riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken 

”Länsstyrelsen ser att justeringar har gjorts för att minska påverkan på 
riksintressena Badelunda, U25 och Irsta, U31. Länsstyrelsen anser att om 
detaljplanen genomförs enligt granskningsförslaget kommer den negativa påverkan 
på riksintressena inte medföra påtaglig skada.” 
 

b) Fornlämningar 

”Under 2021 tillkom behov av en gång‐ och cykelväg (GC‐väg) från södra rondellen 
till industriområdets planerade infart. Det är otydligt om GC‐vägen ingår i vägen på 
plankartan. GC‐vägen är planerad att anläggas omedelbart väster om ett gravfält 
(Fornsök L2002:413). Inför GC‐vägen ska därför en arkeologisk undersökning 
genomföras, den planeras att utföras våren 2021 (lst dnr 431‐4847‐2021). 
Övriga ytor inom planområdet är arkeologiskt undersökta.” 
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c) Miljö 

”Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att den förordning som man 
hänvisar till gäller trafikbuller vid byggande av nya bostäder, inte 
verksamhetsbuller. Kommunen inkom 3 februari 2022 med en komplettering per e‐
post. Kommunen uppger där att man inför antagandeskedet kommer att göra ett 
tillägg i miljökonsekvensbeskrivningen, med bedömning av eventuella olägenheter 
för det kvarvarande bostadshuset söder om planområdet. En bullerutredning 
kommer även att göras för tillkommande verksamhetsbuller. Länsstyrelsen anser 
att utredningen av verksamhetsbuller borde ha ingått i planunderlaget redan i 
granskningsskedet. Länsstyrelsen kommenterade inte verksamhetsbuller i 
samrådsskedet, då kommunen skrev att den enda befintliga bostaden söder om 
planområdet skulle avvecklas vid planens antagande. Länsstyrelsen förutsätter nu 
att kommunen säkerställer att riktvärdena enligt Naturvårdsverkets “Vägledning 
om industri‐ och annat verksamhetsbuller, rapport 6538” uppfylls vid bostaden. 
Beräknade bullernivåer bör redovisas i planbeskrivningen, som stöd för 
tillsynsmyndigheten vid utredning av eventuella framtida bullerklagomål.” 
 
Kommentar:  

g) Noterat. Endast mindre justeringar av planförslaget kommer ske 
inför antagandet. 
 

h) Den nya gång‐ och cykelväg som planeras söder om 
Anundshögsmotet kommer placeras öster om befintlig vägbana 
och ryms i sin helhet inom användningsområde: (VÄG). Påverkan 
på gravfältet kommer således utebli. 
 

i) En verksamhetsbullerutredning har tagits fram inför antagandet av 
detaljplanen och bilagts planhandlingar samt förts in i 
planbeskrivningen. Verksamhetsbullerutredningen har påvisat att 
bostadsfastigheten ligger under föreskrivna riktvärden enligt 
Naturvårdsverkets “Vägledning om industri‐ och annat 
verksamhetsbuller, rapport 6538”. 
 
Inför antagandet av planen har även miljökonsekvensbeskrivningen 
uppdaterats och inkluderar nu ett avsnitt med bedömning av 
eventuella olägenheter vid planens genomförande. Ett underlag i 
denna bedömning har varit verksamhetsbullerutredningen.  
Resultatet av bedömningen är att planförslaget inte medför ökad 
olägenhet kopplat främst till bostadsfastigheten söder om 
planområdet.  
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2. KULTURNÄMNDEN  

” Angeläget är att lyfta fram är de kvarstående och nytillkomna synpunkter som 
påverkar möjligheten för kulturnämnden att utveckla besöksmålet Anundshög och 
att säkerställa minimal påverkan i viktiga vyer och siktlinjer för riksintresset 
Badelundaåsen. 
 
a) Trafikfrågan 

Det är positivt att kommunen tar över vägområde norr om Anundshögsmotet 
och har syfte att införa kommunala restriktioner på Tyrgatan norr om 
planområdet. Men för att förhindra tung trafik förbi Anundshögsområdet, som 
innebär en säkerhetsrisk för besökare och minskar upplevelsen av besöksmålet, 
tror vi att det är nödvändigt för att kommunen tar över väghållarskapet för hela 
sträckan mellan Anundshögsmotet och korsningen vid Kvartslund. Endast på 
detta sätt bedömer förvaltningen att det finns möjlighet att säkerställa en 
långsiktigt positiv utveckling av Anundshögsområdet som ska utvecklas till ett 
nationellt besöksmål enligt beslut i kommunfullmäktige. 

 
b) Siktlinjer och viktiga vyer 

Förvaltningen har granskat angivna höjder i liggande planförslag. Dessa ser ut 
att följa angivna intentioner i fördjupad översiktsplan FÖP 70. Till planen har 
fogats ytterligare bestämmelser kring trädridån, färgsättning på byggnader, 
samt utökad lovplikt för t ex belysning. I kulturnämndens samrådsyttrande 
lyftes: 

” Det finns heller inte i planbeskrivningen något fotomontage som redovisar nya 

byggnaders påverkan på riksintresset och kulturmiljön samt viktiga siktlinjer från 

Anundshögsområdet och Badelundaåsen. Det går därför inte i tillräcklig utsträckning att 

bedöma byggnadernas höjd i förhållande till den skogsridå som finns mellan 

planområdet och riksintresseområdet”. 

I granskningshandlingarna saknas detta fortfarande och bör infogas i 
dokumentet och kommenteras som en del av planens påverkan på riksintresset 
samt landskapsbild. Först då kan man slutligt bedöma planens påverkan på 
omgivningen och de viktiga vyerna.” 
 

Kommentar:  

a) Trafikfrågan 
Trafiken förbi Anundshög är något som kommunen är väl medveten om och 
arbetar med. Frågan ingår i kommunens trafikarbete i stort och ett övertagande 
av väg 694/Tyrgatan söder om Anundshögsmotet är beslutat. Norr om motet 
förs idag dialog med trafikverket om ett övertagande. Målet med övertagandet 
är att kommunen ska implementera åtgärder och därigenom begränsa den 
tunga trafiken.  
 
Del av trafikarbetet i stort är också att främja gång och cykeltrafiken genom 
utbyggnad av gång‐ och cykelväg längst med Tyrgatan i enlighet med 
cykelplanen. Trafikutredningen, som är underlag till detaljplanearbetet, visar på 
att tillkommande exploatering i sig inte förväntas ge ökande trafik förbi 
Anundshög vilket också redovisas i planhandlingarna. 
 
Trafiken förbi Anundshög är en viktig fråga som berör kommunen i stort. 
Detaljplanen för Närlunda verksamhetsområde kan inte hantera frågan lokalt 
utan behöver lösas inom ramen för kommunens övergripande trafikarbete. 
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b) Siktlinjer och viktiga vyer 
Landskapsanalysen med siktlinjer finns redovisat i planhandling: 
”Gestaltningsprogram och landskapsanalys”.  
Vyerna är framtagna ur en 3D‐modell. Modellen är modellerade efter 
landskapet, byggrätt som planförslaget föreslår och utan träd som planeras 
avverkas på grund av epidemisk sjukdom. Förväntade byggnadshöjder, 
nockhöjder och totalhöjder lämnas oförändrade inför antagandet. 
 
Bedömning som gjorts i ”Gestaltning och landskapsanalysen” infogas i 
planbeskrivningen som hänvisning i fotnot till ”Gestaltningsprogrammet och 
landskapsanalysen” där vyerna redovisas i sin helhet. 

 
3. MILJÖ OCH HÄLSOSKYDDSFÖRVALTNINGEN 

f) ” Enligt samrådsredogörelsen har en uppdaterad riskbedömning av 
bostadsfastighetens kvarvarande genomförts i granskningsskedet, och 
granskningsversionen av planhandlingarna förutsätter att bostadsfastigheten 
kvarstår. Miljö‐ och hälsoskyddsförvaltningen anser att det tydligare i 
planhandlingarna behöver framgå hur denna riskbedömning har gjorts och det 
behöver kunna visas att planläggning av ett nytt industriområde så nära bostad 
är lämplig. 
 

g) Uppgiften om ekvivalenta bullernivåer under rubriken ”Verksamhetsbuller” i 
planbeskrivningen s. 20 handlar inte om verksamhetsbuller. Under denna rubrik 
redovisas uppgift om beräknat trafikbuller som jämförs med Förordning 
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Om bostadsfastigheten ska 
kvarstå behöver en utredning och bedömning av verksamhetsbuller utifrån 
Naturvårdsverkets ”Vägledning om industri‐ och annat verksamhetsbuller” 
göras. För miljö‐ och hälsoskyddsförvaltningens hantering av eventuella 
framtida klagomålsärenden är det viktigt att planbeskrivningen innehåller 
beräknade värden för verksamhetsbuller om bostäder ska finnas kvar i 
området.” 

 
 

Kommentar:  

f) Miljökonsekvensbeskrivningen har kompletterats inför antagande med 
bedömning om olägenhet i enighet med 9 kap. 9 § miljöbalken kopplat till 
bostadens kvarvarande. Underlaget för denna bedömning är delvis den 
kompletterande verksamhetsbullerutredningen. Bedömningen påvisar att det 
inte föreligger risk för olägenhet för befintlig bostad i anslutning till 
planområdet. 
 

g) En ny verksamhetsbullerutredning har tagits fram inför antagandet av 
detaljplanen. Resultatet ligger under de riktvärden för verksamhetsbuller vid 

bostäder som återfinns i Naturvårdsverkets ”Vägledning om industri‐ och 
annat verksamhetsbuller” 
Sammantaget visar de nya och äldre underlagen att planförslag inte utgör 
risk för olägenhet för bostaden söder om planområdet. I 
Miljökonsekvensbeskrivningen redogörs detta närmre.  
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4. VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 

”Vattenfall Eldistribution önskar tydligare ställningstaganden från kommunen 
gällande vårat förra yttrande, vi ser många saker som hade kunnat lösas genom 
dialog inför granskningen istället för inför antagandet. Nedanstående synpunkter 
anser vi inte är tillgodosedda från kommunen:  
 
a) 77 kV luftledning som ska spänningshöjas på sikt ska ha ett L‐område på 40 

meter, om 20 meter på vardera sida. 24 kV luftledning är inte redovisad i 
plankartan, här gäller samma sak som Vattenfall Eldistribution lämnade i förra 
yttrandet: ”  

 
b) För 24 kV luftledningen finns en ledningsrätt (akt. 1980K‐2016‐87) som anger 

ett utrymme på 30 meter horisontell bredd över ledningen. Inom detta 
utrymme får markanvändningen inte ändras genom att exempelvis uppföra 
byggnad eller utföra annan anläggning, plantera träd eller utföra annan 
anläggning, plantera träd eller anordna upplag, så att ledningen kan skadas eller 
kan komma att inte längre uppfylla gällande elsäkerhetsföreskrifter. Inte utan 
medgivande från ledningshavare får sprängning, trädfällning, schakt ske etc.  

 
c) I detaljplanen framgår att det är ett Naturområde med skog och Vattenfall 

Eldistribution AB vill informera om att inom ledningsgatan får bland annat 
fällning av trä etc. ske som är eller kan bli ett hinder för ledningens anläggande, 
tillsyn, underhåll, reparation, förnyelse och drift.” Detta bör säkerställas med 
ett l‐område om storleken som ledningsrätten anger.  

 
Vattenfall Eldistribution önskar en fortsatt dialog i detta ärendet för att säkerställa 
att våra rättigheter redovisas korrekt i detaljplanen inför antagandet.  
 

 
Kommentar:  
 

a) Distanserna från luftledning som avses tangerar inte kvartersmark med 
byggrätt utan går endast inom allmän platsmark, främst Naturmark.  
(l‐område) används i regel inte inom allmän platsmark med där kommunen är 
huvudman. Synpunkt är avstämd inför antagandet med Vattenfall och utgår. 

 

b) Noterat, ledningarna påverkas inte inom ramen för befintliga ledningsrätter. 
Synpunkt är avstämd inför antagandet med Vattenfall och utgår. 

 

c) Se svar under punkt a).  

Synpunkt är avstämd inför antagandet med Vattenfall och utgår. 
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5. BADELUNDA HEMBYGDSFÖRENING 

” Badelunda Hembygdsförening har inga särskilda invändningar mot anläggande av 
ett centrum för logistik och ett industriområde på det planerade området. Våra 
synpunkter riktar sig mot de stora negativa följder denna etablering kommer att 
medföra för trafiksituationen kring Anundshögsområdet, om inte radikala åtgärder 
vidtas främst mot den tunga trafiken! 
 
Vår ståndpunkt är att Västerås kommun tar över väghållarskapet för hela sträckan 
mellan Anundshögsmotet och korsningen vid Kvartslund och därmed kan 
kommunen bestämma att tungtrafik förbjuds utefter hela sträckningen av väg 694 
genom Badelunda. 
 
Dagens trafiksituation är redan förödande för planerna på att utveckla 
Anundshögsområdet till ett nationellt besöksmål enligt Västerås 
kommunfullmäktiges beslut! 
 
Det skall också påpekas att de boende utefter väg 694 och väg 702 redan idag 
utsätts för mycket höga trafikbullernivåer! 
 
I detaljplan dp 1918 på sid. 47 kan man läsa att ett sätt att begränsa mängden tung 
trafik är att föra en dialog med åkeriföretagen som kommer att trafikera det nya 
verksamhetsområdet ”och informera att det är önskvärt om den tunga trafiken går 
via E18”. Det är märkligt att Västerås stad inte redan i dag har fört den så kallade 
”dialogen” med ortens åkeriföretag! Idag är den tunga trafiken från Hälla mycket 
omfattande genom Badelunda och förbi kyrkan och Hökåsen mot väg 56. 

 

Kommentar:  

Sammantaget gäller yttrandet vägtrafiken i planområdets närområde och främst 
förbi Anundshög. I trafikutredningen som används som underlag i planarbetet 
beräknas planförslagets tillkommande trafik nästan uteslutande belasta E18. 
Synpunkterna berör en större trafikdriftsfråga som inte kan hanteras inom 
planarbetet. 
Information: Västerås stad arbetar med trafikfrågan i området, olika åtgärder 
analyseras i dagsläget. Ett första steg är ett beslutat kommunalt övertagande av 
Tyrgatan i syfte att kunna implementera åtgärder. 
 
6. REGION VÄSTMANLAND 

”l detaljplanen beskrivs att en ny busshållplats kan komma att uppföras vid 
respektive 
avfart vid Anundshögsmotet om behovet uppstår samt att busshållplatsen förbinds 
med gång‐ och cykelstråk längs Tyrgatan från Anundshögsmotet till planområdets 
infartsväg. 
 
Kollektivtrafikförvaltningen saknar i detaljplanen en tydlig strategi för vilken 
kollektivtrafik som är aktuell för området. 
 
Utformning av nya busshållplatser bör följa Region Västmanlands riktlinjer 
"Utformning av busshållplatser och infrastruktur för busstrafik. Hållplatserna ska 
vara trygga, bekväma, tillgänglighetsanpassade, och dimensionerade för den 
kollektivtrafik som bedöms trafikera området i framtiden. Hållplatsernas antal, 
placering och utformning påverkar kollektivtrafikens attraktivitet.    
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Om kollektivtrafiken ska vara ett attraktivt alternativ bör hållplatserna finnas 
tillgängliga inom rimligt avstånd. Långa restider med kollektivtrafiken, jämfört med 
bilen, innebär inte ett attraktiv alternativ vid pendling till och från planområdet och 
bidrar inte till social hållbarhet. Det måste även finnas tillgång till bra 
cykelparkeringar. 
 
Kollektivtrafikförvaltningen ser fram emot fortsatt dialog med Västerås Stad kring 
kollektivtrafikförsörjningen av planområdet samt fortsatt dialog kring uppförandet 
av eventuell ny busshållplats. 
 
Kollektivtrafikförvaltningen har inga övriga synpunkter kring detaljplanen. 
 

Kommentar:  

Anundshögsmotet är förberett för busshållplatser som på sikt möjliggör busstrafik i 
nära anslutning till planområdet.  
 
Planförslaget föreslår en ny gång‐ och cykelväg mellan den nya infarten och 
Anundshögsmotet längst med Tyrgatan. Denna kommer på sikt förlängas söderut 
och trygga behovet av säkra gång‐ och cykeltransporter. Vid uppförande av ny 
busshållplats kommer frågan om utformning hanteras i samråd med Region 
Västmanland och är inget som denna detaljplanen styr över.  
 
Avståndet från förberedda busshållplatser vid Anundshögsmotet är ca 50 m till 
planområdets nya infart. Dialog har förts mellan Region Västmanland under 
detaljplanearbetet och i samband med upprättandet av FÖP 70. 
Kollektivtrafikförsörjning av planområdet är viktigt för kommunen och därför 
kommer en fortsatt dialog föras mellan Västerås stad och Region Västmanland. 
 
7. NATURSKYDDSFÖRENINGEN 

a) ” Fladdermusmiljö 

S37, figur 28. Naturskyddsföreningen noterar att markeringen för potentiella 
boplatser för fladdermöss ligger utanför detaljplaneområdet som nu granskas. 
Däremot så ligger naturvärdesobjektet med klass 2 precis i angränsning till 
planområdet och markerat för fladdermöss på födosök. Vi vill därför att det 
viktigt att framtida skötsel av dessa områden inte försämrar för fladdermössen. 
Likaså är det viktigt att belysning inom planområdet längs födosökområdet 
utformas så att minimal störning sker. 

 

b) Parkering inom området 

Naturskyddsföreningen tog i samrådsyttrandet för Dp 1918 liksom i FÖP 70 upp 
att parkeringar i industriområden skall ske i flera plan för att hushålla med 
marken. Vi konstaterar att vi inte fått svar men noterar att i Dp 1918 på s24 
står: 

”Gemensamhetsanläggningar och samfälligheter. När avstyckning av 
fastigheter blir aktuell, kan gemensamhetsanläggning behöva inrättas för 
fastigheternas gemensamma anläggningar, såsom eventuell köryta, parkering 
och dagvattensystem. Bildande av gemensamhetsanläggning prövas vid 
anläggningsförrättning som handläggs av lantmäterimyndigheten efter 
ansökan från fastighetsägare som ska ingå i gemensamhetsanläggningen.” 
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Vi önskar att kommunen i Dp 1918 trycker hårdare på gemensamma 
parkeringar och gärna i flera plan för att spara markyta. 
 

c) S27, Miljökvalitetsnormer. 

Naturskyddsföreningen tog vid i samrådet upp statusen för Limstabäcken. Vi 
konstaterar nu att på sidan 27 står tydligt att ” Vidare visar upprättad 
dagvattenutredning att gällande miljökvalitetsnormer för vattenförekomst 
Limstabäcken inte kommer försämras med föreslagna 
dagvattenreningsåtgärder inom planområdet 45.”  
Däremot fick vi inget svar beträffande vår begäran om en närmare redovisning 
för att hur Limstabäcken skall uppnå god ekologisk status senast 2027. Vilka 
åtgärder planeras 2 Remiss Granskning Dp1918 Närlunda jan2022_d2BJ  

 
respektive pågår? Det ingår ju inte i planen för Dp 1918, men vi vill gärna veta 
om det finns en plan för just Limstabäcken.  
 

d) Laddstation för eldrivna person‐och lastbilar. 

På s 5 står: ”En drivmedelsanläggning med möjlighet till viss försäljning 
och/eller restaurangverksamhet planeras inom planområdets syd‐västra del 
nära den nya infarten till planområdet.” Naturskyddsföreningen hittar inget i 
Dp om laddstationer och laddningsmöjligheter för såväl personbilar som 
lastbilar. Vi anser det måste finnas med i planeringen både platser och i 
diskussionen om elbehov. Det är endast 8 år tills målet att inte sälja nya 
fossildrivna fordon i Sverige. Vi saknar också en analys om hur får elektriska 
laddstationer placeras i förhållande till stationer för flytande drivmedel och för 
gas 
 

e) Solceller 

Naturskyddsföreningen konstaterar att det inte finns någon diskussion eller 
krav på installation av solceller på taken. Vi önskar att det i denna 
detaljplan liksom i kommande detaljplaner så skall denna fråga tas upp. ” 

 

Kommentar:  

d) Noterat. Området som naturföreningen beskriver planläggs som naturmark och 
avses där av bevaras i dagens skick/karaktär. Belysning kommer att utformas i 
som beskrivet i gestaltningsprogrammet och området skötas i enlighet med 
kommunens skötselplan. 
 

e) Noterat. Inom denna detaljplan förutsätts parkering lösas inom respektive 
fastighet på kvartersmark. I planarbetet har det bedömts att kommande 
fastighetsbildning kommer resultera i så pass stora fastigheter att gemensam 
lösning skulle vara en ineffektiv lösning. Exploateringsgraden per fastighet 
begränsar också byggrätten och således lämnas tillräckligt stora ytor för 
parkering. Ingen åtgärd avseende gemensamma anläggningar för parkering har 
därför genomförts. 
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c) Limstabäcken ligger utanför planområdet och bedöms inte påverkas av 
planförslagets genomförande, varför åtgärder för att uppnå god ekologisk 
status inte beskrivs i planhandlingarna. Limstabäcken ingår i kommunens 
övergripande miljöarbete. Mer information om detta finns i bland annat i 
Västerås stads översiktsplan och tillhörande hållbarhetsbedömning. Vidare 
arbete pågår även för framtagande av en ny översiktsplan i kommunen med 
planerat samråd 2023. 
 

d) Sedan 2021 har utökade krav för laddningsinfrastruktur införts i plan‐ och 
byggförordningen och beskrivs i Boverkets föreskrifter och allmänna råd 
(2021:2) om utrustning för laddning av elfordon. Kravet ställs i bygglovskedet 
efter att detaljplanen vunnit laga kraft. 

 
8. PRIVATPERSON 900 

” ”Lokaliseringen av planen är optimalt placerat ur ett transportperspektiv med direkt 
åtkomst till E18” ur Dp 1918  
 
Att platsen var optimal tyckte innevånarna här för mer än 2500 år sedan.  
De anlade ett religiöst kultcenter vid Anundshög och ett juridiskt med ting vid 
dåtidens strandhäll  
 
– dagens berghäll i Hälla ” Lagsten” och granne med flygfältet.  
Då var det transport längs stranden och på Badelundaåsen för människor och järn 
och med hamnen vid havet, som blev Mälaren och idag är Hässlö flygplats.  
Dagens generation har redan förstört natur och miljö alltför mycket!  
Låt oss ta hand om detta för Sverige unika antika område i någorlunda naturligt 
skick.  
 
Som det är idag kan vi för turister från toppen av Anundshög visa landhöjningen 
under 3000 år och vad vi vet om platsens historia.  
Låt oss slippa dessa lagerlokaler som gardiner för detta unika historiska område i 
Sverige!  
Visa upp det i stället för alla bilister på E18!.” 
 

Kommentar:  

Noterat. Placeringen av verksamhetsområdet i landskapet och utformning har tagit 
stor hänsyn till kulturlandskapet och kommer döljas genom bland annat en 
skogsridå. Placeringen i Västerås stad är noga strategiskt utredd och politiskt 
beslutad i Översiktsplan och Fördjupad översiktsplan 70. Det trafiknära läget till E18 
är optimalt med sin närhet också till Stockholm. Västerås behöver flytta ut 
ytkrävande verksamheter från staden så att fler människor kan bo i centrala 
Västerås. 
 
9. PRIVATPERSON 960 

” Min synpunkt är att anlägga cykelväg från Anundshög till gamla E18 borde 
tidigareläggas och göras snarast.” 
 

Kommentar:  

Noterat, vänligen se kommentar under yttrande 13. 
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10. PRIVATPERSON 970 

” Något som behöver färdiggöras, innan det sker en olycka, är cykel/gångvägen som 
abrupt slutar vid rondellen från E18 till Tyrgatan. Den behöver fortsätta ända ner till 
Irsta-Stockholms väg. Det behövs även belysning där.  
 
Därtill så behöver kommunen ta sitt ansvar och bekosta cykelbana/belysning på 
vägen som binder ihop Disas Väg med Lokes Väg. Det är uppenbart något fiffel som 
skett mellan entreprenadfirman som byggde detta område och kommunen då den 
lämnats halvfärdig och nu därför utgör en konstant risk för våra barn. Bäcksvart, 
ingen belysning och halt på vintern. Det är en väg som förvisso ansluter vårt 
område med kommunens område, men vem som helst ser ju att den vägen binder 
samman två områden, inte är en del av vår gata.  
 
Utöver det borde det vara läge att överväga kollektivtrafikens roll för Avfart-Irsta. Vi 
blir fler och fler som bor här och har just nu för långt till närmaste busshållsplats på 
Ymers väg eller nere vid Irsta-skolan.” 
 

Kommentar:  

Noterat, vänligen se kommentar under yttrande 13. I övrigt berör inte yttrandet 
planförslaget utan kommunövergripande trafikfrågor. 
 
11. PRIVATPERSON 990 

” Vill gärna framföra önskemål till avfarten mot irsta.  
Jag skulle gärna vilja ha en cykelbana med belysning mot Anundshög.  
Samt en busshållplats som stannar vid Disasväg.. ” 
 

Kommentar:  

Noterat. Arbetet med en cykelbana söder om Anundshögsmotet kommer uppföras 
vid planens genomförande. Cykelbanan norr om Anundshögsmotet är ej beslutad 
men planerad och tillhör kommunens övergripande trafikarbete utanför denna 
detaljplanen. 
 
12. PRIVATPERSON 1000 

”Det är viktigt att staden innan man påbörjar etableringen av Dp 1918, först 
färdigställer en trafiksäkermiljö för cyklister och gående efter väg 694, från Irsta 
tätort (gamla E18) till Anundshög.  
 
Kollektivtrafik, positivt att Staden skall undersöka möjligheten till att utveckla 
kollektivtrafiken till NV delen av Irsta. I samband med detta bör man också se på 
möjligheterna att göra några fler hållplatser efter väg 694, tex Disasväg, 
industriområdet eller upp till Asarnas väg.  
 
Hastighetsbegränsning, hoppas att vägen 694 från etableringen till Irsta tätort blir 
klassad som tätort, hastighets ändras från 70 till 50 km/tim. ” 
 

Kommentar:  

Noterat, vänligen se kommentar under yttrande 13. 
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13. PRIVATPERSON 1040 

” Tung trafik belastar i dagsläget LV 694 vid Anundshög, vilket vi tidigare har 
påtalat.  
Vid bygget av det nya Logistikcentret får vägen absolut inte belastas av ytterligare 
tung trafik.  
Kulturområdet Anundshög gästas idag av många besökare och förskoleklasser.  
Vägen ligger alldeles för nära kulturområdet och är en fara för barn och övriga 
besökare.  
Även Badelunda kyrka med Festlokal (kyrkskolan) ligger i vägens riktning, vilket gör 
att kyrkobesökare  
(ofta barn) måste korsa vägen med skymd sikt.  
Hastighetsbegränsning 40km/h efterföljs sällan av tungtrafik och övriga bilister.  
Vi kräver fartkameror på flera ställen efter vägen.  
Vägen är smal 6 meter och blir smalare när snövallarna växer upp på vintern. Det 
utgör en fara för gående och cyklister. Sommartid får gående gå ned i vägdiket, då 
två fordon möts. Vintertid får gående kliva upp på snövallarna! ” 
 

Kommentar:  

Trafiken på Tyrgatan norr om Anundshögsmotet beräknas i trafikutredning öka i 
begränsad omfattning till år 2040. Trafiken till och från Närlunda 
verksamhetsområde kommer främst att nyttja E18 som transportväg och därav 
bedöms inte Tyrgatan belastas norr om Anundshögsmotet. 

Kommunen är i dagsläge inte nöjd med trafiksituationen på Tyrgatan norr om 
Anundshögsmotet och har övertagit gatan från Trafikverket med syfte att vidta 
åtgärder för att minska omgivningspåverkan av vägen. 

 
14. PRIVATPERSON 1090 

”Vi som bor på närliggande Disas väg i anslutning till Tyrgatan är mycket oroade och 
besvikna över planen att skövla skog och mark för mer logistik center. Detta 
kommer innebära ännu mer tung trafik förbi vårat bostadsområde. Där det redan 
går mkt trafik som oftast kör mkt fortare än angivna 70km/h. Det är barnfamiljer 
som bor i området som valt att flytta hit för att vara närmare skog men ändå nära 
stan. Det är i dagsläget en farlig korsning när vi boende ska in och ut från Disas väg. 
Så därför önskar vi att ni ser över säkerheten i korsningen med antingen en avfart 
särskilt för svängande men helst sänkt hastighet förbi området på Tyrgatan till 
50km såsom det är mot Anundshög. Dessutom är Tyrgatan väldigt trafikerad av 
gångare och cyklister som bor i närområdet och motionerar eller rör sig för att 
transportera sig på något vis. Därför skulle det vara av högsta säkerhet att anlägga 
en cykelbana längs med Tyrgatan, innan bygget av logistikcentrum påbörjas. 
Eftersom trafiken och säkerheten kommer att försämras markant när centret är 
färdigt.  
Återkoppla gärna med frågor eller funderingar.  
Tack på förhand.  
Jag hoppas verkligen att ni tar vårat perspektiv på bygget på allvar.  
Angående hastigheten på Tyrgatan har jag varit i kontakt med Trafikverket också.” 
 

   



VÄSTERÅS STAD  34 (36) 

Kommentar:  

Planförslaget föreslår en ny gång‐ och cykelväg mellan ny infart och 
Anundshögsmotet längst med Tyrgatan. Denna kommer på sikt förlängas söderut 
och trygga behovet av säkra gång‐ och cykeltransporter. 
 
Information: Västerås stad arbetar med trafikfrågan i området, olika åtgärder 
analyseras i dagsläget. Ett första steg är ett beslutat kommunalt övertagande av 
Tyrgatan i syfte att kunna implementera åtgärder. 

 
15. LANTMÄTERIMYNDIGHETEN 

a) Plankarta med bestämmelser  

‐ Området SKYDD1 saknas i plankartans teckenförklaring.  
‐ Lantmäterimyndigheten avråder från illustrationer i plankartan över föreslagen 
byggnation. Illustrationer är inte juridiskt bindande, vilket plankartan är. 
Illustrationer bör redogöras i särskild illustrationsplan eller i planbeskrivningen.  
‐ Lantmäterimyndigheten vill framhålla att Boverket och Lantmäterimyndighetens 
vägledningar rekommenderar att mark som använts för traditionellt jordbruk inte 
ska planläggas.  
 

b) Planbeskrivning  

‐ Planbeskrivningen bör kompletteras med uppgifter om vilka ledningsrätter som 
berörs av planläggningen.  
‐ I planbeskrivningen på s. 25 under Fastighetsbildning anges att fastighet för 
dagvattendamm kan bildas. Lantmäterimyndigheten vill framhålla att en sådan 
fastighetsbildning kan vara svår att genomföra med hänvisning till 
lämplighetsvillkoren fastighetsbildningslagen.  
‐ Av planhandlingarna att tolka ska del av Brunnby 2:1 fastighetsregleras till 
Badelunda‐Tibble 3:15 för att kunna genomföra detaljplanen. Planbeskrivningen 
saknar konsekvensbeskrivning över en sådan fastighetsreglering,  
‐ Planbeskrivningen bör kompletteras vad avser kapitlet 
Gemensamhetsanläggningar och samfälligheter. Kapitlet bör redovisa att 
gemensamhetsanläggningen Närlunda ga:2 kan behöva omprövas som en 
konsekvens av genomförandet av detaljplanen.  
‐ Planbeskrivningen saknar redovisning av ekonomiska konsekvenser. Exempelvis 
för fastighetsägare vid ledningsrättsupplåtelse, ledningsrättshavare vid 
ledningsrättsförrättning, blivande delägare i gemensamhetsanläggning mm.  
‐ Planbeskrivningen bör kompletteras med redogörelse för hur åtkomst löses till 
NATUR områden i detaljplanens norra del ska tryggas.  
 
c) Information  

‐ Redaktionella synpunkter på planförslaget har lämnats direkt till 
planhandläggaren.  
‐ Teknisk granskning av plankartan har lämnats i separat handling.  
 
Lantmäterimyndigheten har, med beaktande av ovanstående, inget övrigt att 
erinra. ” 
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Kommentar:  

a) Område (SKYDD1) saknas ej på plankartan i granskningshandlingarna, ingen 
åtgärd kommer göras. Illustrerad bebyggelse på plankartan tas bort inför 
antagandet, finns en redan upprättad illustrationsplan. 
Användningsbestämmelse (L, Odling och djurhållning) kommer kvarstå.  
 

b) Synpunkter som gäller plan och genomförande beskrivningen kommer justeras 
inför antagandet av detaljplanen. Naturområdet i nord‐östlig del av planorådet 
kommer att utvidgas så att det sammanfaller med allmän platsmark (VÄG). 
Åtkomst till övriga (NATUR) områden beskrivs i genomförandebeskrivningen 
inför antagandet av detaljplanen. 

 
c) En utökad beskrivning av artskydd förs in i planbeskrivningen. 
 

Inkomna synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen 

 
1. LÄNSSTYRELSEN  

 

Miljö 

”Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att den förordning som man 

hänvisar till gäller trafikbuller vid byggande av nya bostäder, inte 
verksamhetsbuller. Kommunen inkom 3 februari 2022 med en komplettering per e‐
post. Kommunen uppger där att man inför antagandeskedet kommer att göra ett 
tillägg i miljökonsekvensbeskrivningen, med bedömning av eventuella olägenheter 
för det kvarvarande bostadshuset söder om planområdet. En bullerutredning 
kommer även att göras för tillkommande verksamhetsbuller. Länsstyrelsen anser 
att utredningen av verksamhetsbuller borde ha ingått i planunderlaget redan i 
granskningsskedet. Länsstyrelsen kommenterade inte verksamhetsbuller i 
samrådsskedet, då kommunen skrev att den enda befintliga bostaden söder om 
planområdet skulle avvecklas vid planens antagande. Länsstyrelsen förutsätter nu 
att kommunen säkerställer att riktvärdena enligt Naturvårdsverkets “Vägledning 
om industri‐ och annat verksamhetsbuller, rapport 6538” uppfylls vid bostaden. 
Beräknade bullernivåer bör redovisas i planbeskrivningen, som stöd för 
tillsynsmyndigheten vid utredning av eventuella framtida bullerklagomål.” 
 

Kommentar:  

Inför antagandet av planen har även miljökonsekvensbeskrivningen 
uppdaterats och inkluderar nu ett avsnitt med bedömning av 
eventuella olägenheter vid planens genomförande. Ett underlag i 
denna bedömning har varit verksamhetsbullerutredningen.  
Resultatet av bedömningen är att planförslaget inte medför ökad 
olägenhet kopplat främst till bostadsfastigheten söder om 
planområdet.  
 

Kvarstående synpunkter 

Detaljplanen lämnas till antagande med kvarstående synpunkter. 
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David Jones 
Arkitekt SAR/MSA, Planeringsarkitekt FPR/MSA 
Total arkitektur och urbanism AB 
Fyrverkarbacken 21 
 
Telefon direkt: 08‐441  36 24 
David.jones@totalarkitektur.se 
 
 

Kopia till 

Länsstyrelsen,  
Teknik‐ och fastighetsförvaltningen 
 
Remissinstanser som har kvarstående synpunkter från samrådet och/eller 
granskningen: 
 

 LÄNSSTYRELSEN 

 KULTURNÄMNDEN 
 MILJÖ OCH HÄLSOSKYDDSFÖRVALTNINGEN 

 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 

 REGION VÄSTMANLAND 

 LANTMÄTERIMYNDIGHETEN 

 
Inte bedömda sakägare som har kvarstående synpunkter från samrådet och/eller 
granskningen: 
 

 BADELUNDA HEMBYGDSFÖRENING 

 NATURSKYDDSFÖRENINGEN 

 
Övriga som bedömts ha fått synpunkter tillgodosedda från samrådet och/eller 
granskningen: 

 TEKNIK‐OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN 

 FASTIGHETSNÄMNDEN 

 TEKNISKA NÄMNDEN 

 TRAFIKVERKET 

 MÄLARENERGI 
 MÄLARDALENS BRAND‐ OCH RÄDDNINGSFÖRBUND 

 PRIVATPERSON 370 

 PRIVATPERSON 390 

 PRIVATPERSON 470 

 PRIVATPERSON 570 

 VAFAB MILJÖ 

 POSTNORD 
 


