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Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 23 augusti 2017 § 311 att ge 
stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram en fördjupning av 
översiktsplanen för område Avfart Irsta. En miljöbedömning med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning har också upprättats.  
 
Syftet med en fördjupning av översiktsplanen är att säkerställa och utveckla 
värdefulla miljöer norr om E18 samt möjliggöra för ett nytt 
verksamhetsområde för både mer skrymmande och mindre verksamheter 
inom logistik, lager och industri på den södra sidan om E18. Fördjupningen 
av översiktsplanen redovisar en övergripande fysisk struktur och 
markanvändning samt strategier för genomförandet. Planen ska utgöra en 
förutsättning och ett stöd vid upprättande av kommande detaljplaner i 
området.  

Den fördjupade översiktsplanen var på samråd från och med den 9 mars till 
och med den 7 maj 2018 och den ställdes ut för granskning under tiden 17 
juni till 13 september 2019. Inkomna synpunkter under utställningen har 
endast föranlett mindre justeringar och förtydliganden i planhandlingen. 
Fördjupningen av översiktplanen för Avfart Irsta bedöms nu vara redo att 
antas.          

Beslutsmotivering 
Västerås stad växer och idag finns brist på näringslivsmark, främst för 
ytkrävande verksamheter, med utbyggd infrastruktur i lägen utmed stora 
trafikleder samt i östra delen av staden. För att kunna möta dessa 
förfrågningar behöver staden planlägga mer mark för verksamheter. I 
Västerås finns också ett behov av att kunna erbjuda ersättningsmark i 
attraktiva lägen för att möjliggöra omlokaliseringar av verksamheter som i 
sin tur frigör mark i utvecklingsområden.  

Fördjupningen av översiktsplanen för Avfart Irsta går i linje med 
intentionerna för ÖP 2026. Stadsledningskontoret föreslår att 
kommunstyrelsen beslutar att planen antas. 
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Juridisk bedömning 
Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen. 

Ekonomisk bedömning 
Läget vid avfart Irsta uppfyller många av de önskemål som företag ställer för 
nya etableringar. Området är i princip fulltecknat redan idag av kommande 
etableringar och flytt av företag inom Västerås.  

Investeringarna som staden behöver göra finansieras genom 
exploateringsintäkter från området. Exakt vad stadens investeringar kommer 
att kosta och markpriset är idag ej helt fastlagt. Översiktligt kan nämnas att 
exploatering av Avfart Irsta beräknas att bli en plusaffär för kommunen. 

Hållbar utveckling 
Västerås växer och stadens översiktplan 2026 har en planeringsinriktning för 
att vi kan bli 80 000 fler invånare till 2050. Detta medför att vi parallellt med 
utvecklandet av nya bostadsområden också behöver vara en attraktiv stad för 
företag att stanna kvar i och för nyetableringar av verksamheter så att våra 
invånare får tillgång till fler arbetsplatser.  

Att ha ett arbete att gå till ökar även den sociala hållbarheten och ger 
invånarna möjlighet till egen försörjning, vilket i sin tur leder till att våra 
kommunala resurser kan användas till andra ändamål än att hantera de 
effekter som kan uppstå av hög arbetslöshet. 
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Förord
Med avstamp i den kommuntäckande översiktsplanen ”Västerås 2026”, 
 reviderad 2017-12-07, har en fördjupning av översiktsplanen över ett  område 
benämnt avfart Irsta tagits fram. Då Västerås ska fortsätta växa och  utvecklas 
som en attraktiv regionstad så behövs ny mark för att tillgodose en stark 
utveckling av näringslivet. Ett livskraftigt näringsliv ger förutsättningar för 
en  ekonomisk hållbarhet som är viktigt för samhällsutvecklingen i stort. I 
Västerås näringslivsprogram, antaget av Kommunfullmäktige 2017-03-07, är 
markberedskap och fysisk planering ett av åtta prioriterade fokusområden 
”I Västerås ska det finnas bra lokaler i bra lägen och marktillgången är god”. 
Fördjupningen av  översiktsplanen vid avfart Irsta utgör en viktig del i att 
säkerställa mark för näringslivet i attraktiva lägen, nära god infrastruktur, på 
den östra sidan av Västerås. 

Håkan Svärd    Camilla Goliath
Processägare     Samhällsbyggnadsstrateg
Stadsledningskontoret   Stadsledningskontoret

Helena Hansson 
Planarkitekt
Strategiska avdelningen
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Arbetsmaterial
Sammanfattning
Föreslagen markanvändning på platsen, främst verksamheter inom logistik,  
lager och industri, med närhet till E18 och på östra sidan av staden, är 
 resultatet av att det inte finns några lokaliseringsalternativ för nytt verk
samhetsområde med lika goda förutsättningar inom kommunen. Föreslaget 
verksamhetsområde tillgodoser ett behov hos näringslivet på verksamhets-
ytor med goda kommunikationer på östra sidan av staden. Området kommer 
också utgöra en viktig del i kommunens markreserv för verksamheter samt 
möjliggöra byten av mark, då flera centrala delar i Västerås tätort om vandlas 
från verksamhetsområden till bostadsområden. Planområdet kommer på 
mycket lång sikt troligtvis att genomkorsas av ett nytt järnvägsspår, en ny 
tågförbindelse mellan Oslo och Stockholm.

Flygfoto över planområdet (Västerås 
tätort i fonden och ”Nya Irsta” till 
vänster i bild).
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En utbyggnad av ett nytt verksamhetsområde söder om E18 och på östra 
sidan om Anundshögsmotet innebär att skogsmark kommer att tas i anspråk 
av föreslagen exploatering. Närmare 61 hektar mark planeras att användas 
som verksamhetsmark. Planområdet genomkorsas i öst-västlig riktning av ett 
markreservat för en framtida järnväg vilket innebär att verksamhetsområdet  
är uppdelat i två områden. Det norra området direkt söder om E18 kan 
inrymma verksamheter inom logistik och industri med en maximal omgiv
ningspåverkan om 500 meter. Verksamhetsytan söder om järnvägsreservatet 
planeras inrymma lättare industri med en maximal omgivningspåverkan 
om 200 meter, till följd av områdets närheten till befintliga och planerade 
bostäder. Verksamhetsområdet ska inte inrymma handel eller annan typ av 
centrumfunktioner. 

Närheten till E18 (risker), angränsande kulturmiljö (landskapsbild) och då 
framför allt riksintresse för kulturmiljövård [K:U25] samt Västerås flygplats 
(hinderfri höjd) ställer särskilda krav på kommande exploatering och hur 
marken kan nyttjas. Med hänsyn till stadens profil, landskapsbilden och 
kulturmiljön är den rumsliga gestaltningen mycket viktig. Vegetation i form av 
träd kommer att sparas för att föreslagen exploatering inte ska bli synlig från 
Anundshög. Ett område på norra sidan om E18 och en bred zon längs E18:s 
södra sida samt längs med väg 694 avsätts som landskapsbildande skog/ridå 
i markanvändningskartan och kommer i efterföljande detaljplaner att plan-
läggas för att säkra ridån. Syftet med de skogliga ridåerna är att sikten in mot 
området från norr, öst och väst ska vara fylld av uppväxta träd. Syftet med 
 vegetation i öst är också att stadens  entré även framöver ska upplevas vara 
vid Hällamotet och Hässlö. Zonen med skoglig vegetation ska skötas så att 
rekreativa och landskapsmässiga värden uppstår. För att säkerställa  utsikten 
från Anundshög samt vyn från Badelunda åsen förelås differentierade max
höjder, anpassade efter marknivåer och skogsbeståndets medelhöjd, för 
ny bebyggelse inom verksamhetsområdet. Den känsliga miljön medför att 
 särskilda krav kommer att ställas i efterföljande detaljplaner gällande den 
skogliga inramningen av området, maxhöjder på tillkommande bebyggelse,  
byggnaders gestaltning samt skyltanordningar för att undvika negativ 
 påverkan på riksintresset kulturmiljövård. Detaljplan kommer också att upp
rättas för del av väg 694 för att ge staden möjlighet att införa restriktioner på 
vägen så att trafikbelastningen vid Anundshög minskar.  

Skogsområdet mellan verksamhetsområdet och Irsta sparas som grönområde 
med funktion som både rekreationsområde och skyddsområde. Den gröna 
strukturen ska bilda ett sammanhängande system som ger verksamhets-
området ett grönt uttryck. 

Bostadsfastigheten Brunnby 2:2, Ersbo, kan troligtvis bevaras med nuvarande 
användning medan Brunnby 2:3, Arnbo, samt torpet Olsbo kommer behöva 
att avvecklas.
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Arbetsmaterial
Markanvändningskarta
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Allmän information
Vad är en fördjupning av översiktsplanen?
En fördjupning av översiktsplanen tas fram när det finns behov av en högre 
detaljeringsgrad i mark- och vattenanvändning än vad som framgår i den 
kommunomfattande översiktsplanen. 

Hur detaljerad fördjupningen ska vara beror på vilket syfte den har. Den ska 
ge tydlig vägledning och information om hur kommunen ser på utvecklingen 
i det aktuella området ur ett långsiktigt perspektiv. Fördjupningen utgör ett 
mellanled mellan den kommunomfattande översiktsplanen och framtagandet 
av detaljplaner. 

Fördjupningen är inte juridiskt bindande men ger uttryck för kommunens  
 vilja och vision för området och ger vägledning vid upprättandet av detalj-
planer och  efterföljande bygglov. Därmed krävs ytterst starka skäl för en 
 avvikelse från planen. I och med detta är det av högsta vikt att fördjup-
ningens intentioner genomsyrar även fortsatt planering såväl som 
 genomförandeskedet. 

Planens handlingar
Planbeskrivningen innehåller information om hur projektet förhåller sig till 
den kommuntäckande översiktsplanen och andra styrande dokument och 
innehåller:

• information om hur kommunen avser att förhålla sig till olika riksintressen 
och andra allmänna intressen, det vill säga vilka avväganden som görs

• en redogörelse för själva planförslaget, visionerna och de förutsättningar 
och utgångspunkter som finns för planeringen

• en mark- och vattenanvändningskarta som redovisar planförslaget

• en enklare beskrivning av konsekvenser som uppstår vid genomförandet

• en sammanfattning av innehållet i upprättad miljökonsekvensbeskrivning

Till ”Fördjupning av översiktsplanen för Avfart Irsta” finns en upprättad miljö
konsekvensbeskrivning som redogör för planförslagets miljökonsekvenser.

De utredningar som gjorts inför framtagandet av fördjupningen av över
siktsplanen finns som bilagor till handlingen. Resultatet av dessa har utgjort 
förutsättningar vid framtagandet av fördjupningens planhandling.

Planens giltighetstid
FÖP Avfart Irsta är en fördjupning av den kommuntäckande översiktsplanen, 
Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 (revidering godkänd av KF 
2017-12-07). Planen är giltig från antagandet av planen och tillsvidare.
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Arbetsmaterial
Inledning
Bakgrund
Västerås stad växer och idag finns brist på näringslivsmark, främst för 
 ytkrävande verksamheter, med utbyggd infrastruktur i lägen utmed stora 
 trafikleder samt i östra delen av staden. För att kunna möta dessa för
frågningar behöver staden planlägga mark för nytt verksamhetsområde. 
 Kommunen har också ett behov av att kunna erbjuda ersättningsmark i 
attraktiva lägen för att möjliggöra en omlokalisering som i sin tur frigör mark 
i utvecklingsområden. Reella förfrågningar och önskemål från flera verksam
heter har resulterat i att kommunen vill utreda möjligheten att etablera ett 
nytt verksamhetsområde med inriktning mot logistik vid Anundshögsmotet. 
Den förändrade markanvändningen motiverar att en fördjupning av översikts-
planen upprättas. 

Området kring Anundshögsmotet har speciella förutsättningar som ställer 
särskilda krav i fortsatt planering. Den rika kulturbyggden, områdets närhet 
till Anundshög och Badelundaåsen samt att området utgör det första mötet 
med Västerås för resande på E18 från öster har inverkan på planeringen.

Syfte
Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att säkerställa och utveckla 
värdefulla miljöer norr om E18 samt möjliggöra för ett nytt verksamhets-
område för både mer skrymmande och mindre verksamheter inom logistik, 
lager och industri på den södra sidan om europavägen. Marken upplåts inte 
för handel och kommers. Fördjupningen av översiktsplanen kommer redo
visa en övergripande fysisk struktur och markanvändning samt strategier för 
genomförandet. Planen ska utgöra en förutsättning och ett stöd vid upp-
rättande av kommande detaljplaner i området.

Avgränsning av planen
Planområdet är cirka 160 ha stort och är lokaliserat strax öster om staden vid 
Anundshögsmotet. Det är framför allt mark, mestadels skogsmark, på södra 
sidan om motet och E18 i riktning mot Irsta som ingår i planområdet. 

Nyckelfrågor
Fördjupningen av översiktsplanen visar hur kommunen avser att hantera och 
prioritera de allmänna intressena inom planområdet. Dessutom har ett antal 
”nyckelfrågor” utkristalliserats som har stor påverkan på planens utformning.
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UTFORMNING/GESTALTNING 
Mötet med staden är en del av stadens identitet och varumärke. Det visuella 
intrycket av entrén till Västerås öster ifrån från E18 men också övergripande 
strukturer är viktigt för upplevelsen. Områdets gestaltning och struktur ska 
bidra till att inordna det i den agrart präglade öppna landskapet och den 
omgivande kulturbygden samt bidra till ett välkomnande för resenärer till 
Västerås och ett trevligt avsked för de som åker ifrån staden.

OMGIVNINGSPÅVERKAN
Närheten till kulturmiljöer som Badelundaåsen och Anundshög, Närlunda 
och Brunnby ställer krav under planeringen och genomförandet av området 
men också när området är i full drift då exploateringen och verksamheterna 
inte får påtagligt skada riksintresse för kulturmiljövård. Ett verksamhetsom-
råde har, beroende på verksamheters art, olika påverkan på omgivningen 
som kan upplevas störande. 

HÅLLBART STADSBYGGANDE 
Området har en strategiskt bra lokalisering på östra sidan av staden och 
utefter E18, vid Anundshögsmotet. I ett hållbart stadsbyggande är det viktigt 
att verksamhetsområdet är enkelt att nå med cykel och kollektivtrafik. Ett 
hållbart resande ska vara ett alternativ. Det hållbara stadsbyggandet innebär 
också att planera för ett förändrat klimat, bra energilösningar, ett bra lokal-
klimat samt grön infrastruktur. 

REKREATIVA VÄRDEN 
Skogen norr om Irsta är en del i Irstabornas tätortsnära rekreationsområde. 
I området närmast Irsta finns ett väl utvecklat stigsystem som förgrenar sig 
norr ut. Kvarvarande skog bör även fortsättningsvis utgöra ett attraktivt alter
nativ för den vardagliga motionen för Irsta-bor och anställda inom verksam
hetsområdet. Badelundaåsen har höga värden för friluftslivet, speciellt ur ett 
kommunalt perspektiv. Utsikten över det öppna agrara landskapet är viktig 
för rekreationsvärdet.

NYTT JÄRNVÄGSSPÅR OSLO – STOCKHOLM
På sikt förväntas det finnas ett stort behov av en ny järnvägsförbindelse 
 mellan Oslo och Stockholm. Det långa tidsperspektivet och osäkerheter i 
 planeringen av ny järnvägsförbindelse mellan Oslo-Stockholm ställer höga 
krav på en stabil struktur i området som kan fungera med de åtgärder som 
järnvägsförbindelsen kan innebära. Det finns också behov av ytterligare 
 kapacitet på järnvägen mellan Västerås och Stockholm. 
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Arbetsmaterial
Planområdet och  
dess omgivning
Området mellan Irsta och E18 utgörs av ett lätt kuperat skogsområde som 
bitvis är blockigt. Skogen består huvudsakligen av produktionsskog, det vill 
säga planterad gran. I öst och väst angränsar området mot brukad åkermark 
och i söder till orten Irsta. Inom planområdet finns två bostadsfastigheter och 
ett sommartorp. Ersbo (Brunnby 2:2) och Arnbo (Brunnby 2:3) har avstyckats  
från Brunnby gård till egna fastigheter för åretruntboende. Torpet Olsbo 
 arrenderas ut för sommarbruk. 

Planområdet ingår som en del i ett småbrutet och varierat jordbrukslandskap 
som inrymmer flera äldre gårdar. Norr om E18 finns Närlunda gård och Sörby 
gård, i väst finns Brunnby gård med försöksodling och i öster finns Grävlinge 
gård. Samtliga gårdar ingår i en förhistorisk struktur från åtminstone järn-
åldern. Strukturen kännetecknas av karakteristiska gårdslägen i höjdlägen 
längs tidigare vattenfyllda dalgångar och tillhörande gravfält, enstaka gravar 
och vägsystem. Dessa angränsande jordbruksområden har höga kultur-
värden. I närheten finns också betydande kulturmiljöer som Anundshög 
och  Badelundaåsen, som också ingår i denna järnåldersstruktur. Ytterligare 
väster ut börjar tätorten Västerås med stadsdelar som Hälla och Hässlö, vilka 
utgör en tydlig gräns mellan stad och landsbygd. Hälla inrymmer bland annat 

Schematisk bild som visar 
planområdet och dess 
närområde.
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matvaruaffär, shoppingcenter och ett industriområde. Uppdrag finns att titta 
på hur stadsdelen Hälla kan utvecklas med renare typer av verksamheter och 
handel samt i det långa perspektivet eventuellt även med bostäder. Hässlö
området inrymmer olika verksamheter samt Västerås flygplats. 

Strax söder om planområdet finns serviceorten Irsta med cirka 2 800 invå
nare. Irsta är en växande ort som kompletterats med nya bostadskvarter i 
de norra delarna. Det pågår ett arbete med att upprätta detaljplaner som 
medger ny bostadsbebyggelse söder om gamla Stockholmsvägen. Möjlighet 
att utveckla orten med ytterligare bostadsbebyggelse i den norra delen finns 
enligt planprogram för Irsta (PP 26). Ett mindre verksamhetsområde finns 
utefter väg 694, inkilat mellan bostadskvarter i Irsta.

Planområdet genomkorsas i östvästlig riktning av E18 och i nordsydlig rikt
ning av väg 694. Där dessa vägar korsar varandra byggdes år 2014 ett trafik
mot, Anundshögsmotet, samt en rastplats. Motet gör det enkelt för boende i 
Irsta och Gäddeholm att snabbt komma ut på E18 för vidare resa mot Stock
holm eller Örebro samt ökar tillgängligheten för besökare till Anundshög och 
Brunnby gård. Flygfoto över planområdet (Bade-

lundaåsen och Anundshög i ryggen 
och Irsta och Mälaren i fonden).
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Arbetsmaterial
Styrande dokument,  
angränsande projekt
ÖP 2026 och andra styrande dokument
VÄSTERÅS ÖVERSIKTSPLAN 2026 MED UTBLICK MOT 2050,  
REVIDERAD DECEMBER 2017
Västerås står inför ett omfattande stadsbyggande med fler bostäder, arbets
platser, attraktiva offentliga miljöer, tillgång till gröna områden, lekplatser, 
idrott, kultur och väl fungerande service. Översiktsplanens 13 strategier och 
riktlinjer ska genomsyra planeringen för att nå ett hållbart Västerås. Flera av 
strategierna har bäring på planeringen av området avfart Irsta, bland annat 
strategierna Kreativt näringslivsklimat, Enkelt att gå och cykla, Kollektiv-
trafiken som ryggrad, kulturarv och utveckling i samklang, Grön och blå 
identitet samt Resurshushållning och klimatanpassning. 

Strategien ”Kreativt näringslivsklimat” innebär exempelvis att: 

• skapa kreativa miljöer för näringslivet

• säkerställa expansionsmöjligheter för etablerade företag

• erbjuda goda etableringsförutsättningar för företag och verksamheter i 
olika delar av kommunen

• skapa förutsättningar för hållbara person- och godstransporter

• erbjuda bra boendemiljöer, bra skolor, ett rikt utbud av kultur, idrott och 
upplevelser som gör det lätt för företag att anställa personal 

NÄRINGSLIVSPROGRAM, ANTAGET AV  
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-03-07
Näringslivsprogrammet uttrycker Västerås stads långsiktiga vilja och ambi-
tioner kring näringslivsutvecklingen i kommunen. Programmet innehåller åtta 
fokusområden som är viktiga för att ge goda förutsättningar för näringslivet  
i regionen att utvecklas. Ett av dessa åtta prioriterade fokusområden är 
 ”Markberedskap och fysisk planering - I Västerås finns bra lokaler i bra lägen 
och marktillgången är god”.

Västerås stad ska därför arbeta med att:
• Säkerställa marktillgången för både ytkrävande och mindre verksamheter

• Identifiera/inventera lägen som är särskilt lämpade för verksamheter som 
kräver hög och säker tillgång på elkraft

• Ta fram nya marklägen där skyltläge kan erbjudas

• Säkerställa citynära verksamhetsområden för serviceföretag

• Bidra till att fler attraktiva kontorslokaler i pendlingsnära lägen byggs

• Planera för handel, restaurang och kafé samt andra verksamhetslokaler 
när nya områden utvecklas
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PLANPROGRAM FÖR IRSTA, GODKÄNT AV  
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-05-14
Planprogrammet visar hur Irsta kan växa och fortfarande vara en samman
hållen ort där bebyggelsen är lokaliserad med närhet till befintligt vägnät. 
Utpekade områden för byggnation i Irsta var en del i att tillgodose efterfrågan 
på småhustomter i en attraktiv och populär serviceort. 

Samband med andra pågående projekt
• Fördjupning av översiktsplanen för stadsdelen Hälla. Arbetet vilar.

• Handlingsplan för att tillgodose behovet av mark och lokaler för 
n äringslivet i Västerås. Arbete pågår.

• Förbättrad järnvägsförbindelse Oslo – Stockholm. Utredning pågår. 
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Arbetsmaterial
Omvärldsfaktorer som 
påverkar planeringen
Boverket har lyft fram att det finns fyra stora megatrender som har stor 
 inverkan på de strukturella och fysiska förändringarna i samhällsutvecklingen.
Dessa megatrender måste vi förhålla oss till för att nå ett hållbart samhälle. 
Dessa megatrender påverkar planeringen av avfart Irsta. 

De fyra megatrenderna är:
1. Ett ändrat klimat

2. En globaliserad värld

3. En urbaniserad värld

4. Digitaliserad värld.  

Ett ändrat klimat
Människans utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet kraftigt med en upp
skattad ökning av jordens medeltemperatur kan öka med 1,1 till 6,4 grader 
under 2000-talet. Som en effekt av klimatförändringen minskar istäckets 
 varaktighet på Östersjön och i Västerhavet. Vattennivåerna i Östersjön 
förändras och nederbörden i Västsverige tilltar med ökande risk för erosion 
längs vattendrag, sjöar och kuster, skred och ras samt översvämningar som 
kan medföra att dricksvattenförsörjningen slås ut.

I planeringen måste vi förhålla oss till och planera för ökad årsnederbörd, 
med störst ökning under vintern som regn samt lokala häftiga regn och 
skyfall med ökad intensitet. I ett nytt exploateringsområde finns goda 
 möjligheter att arbeta förebyggande med material, grönska, dagvatten
hantering samt ledningsnätets kapacitet. Det är också av stor vikt att planera 
för energilösningar med låga nettoutsläpp av växthusgaser där jordens 
resurser används så effektivt som möjligt. Där hela värdekedjan studeras för 
att minimera användningen av primärenergi.

En globaliserad värld
Som liten ekonomi med en stark exportsektor är Sverige mycket beroende av 
vad som sker internationellt. Handel är nyckeln för fortsatt svensk tillväxt och 
den sker idag främst inom EU men kommer ske mer och mer med tillväxt-
ekonomier som Kina och Indien. Basnäringarna kommer vara fortsatt viktiga 
för svensk exportsektor, men det är tillverkning av högteknologiska varor som 
kommer vara stommen för den ekonomiska utvecklingen framöver. För att 
svenskt och europeiskt näringsliv ska vara fortsatt konkurrensmässigt krävs 
fortsatta investeringar inom forskning och utveckling. Där tappar Europa nu 
mark mot andra ekonomier.

1.
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Handeln är motorn i globaliseringen och nyckeln för europeisk och svensk 
tillväxt. Fördjupningen av översiktsplanen är en del i att säkerställa marktill
gång i efterfrågade lägen för näringslivet i Västerås och Sverige. Logistik och 
transportintensiva verksamheter utgör ett viktigt segment i handeln. 

En urbaniserad värld
År 2025 bor drygt 10 miljoner människor i Sverige och de flesta bor i våra tre 
storstadsregioner. Fram mot år 2050 har inflyttningen till storstadsområdena 
lett till att innerstaden har blivit tätare, men också till att storstadsområdena 
nu innehåller flera städer med egna kärnor.

Västerås har ett attraktivt läge i Sveriges mesta tillväxtzon. Detta ställer krav 
på bostadsförsörjning, service, kompetensförsörjning med mera. För att 
 möjliggöra en hållbar utveckling av området vid avfart Irsta behöver plane
ringen leda till effektivt markutnyttjande och användning av befintlig infra
struktur samt ett utvecklat kollektivtrafikstråk och cykelstråk. Det sist nämnda 
för att ge västeråsarna möjlighet till hållbara levandsvanor.

En digitaliserad värld
År 2025 ligger Sverige långt fram i utnyttjandet av digitaliseringens möjlig-
heter. Tillgång till bra internetuppkoppling är en självklarhet och kommunika
tion är en förutsättning för bibehållen och utvecklad välfärd för medborgare 
både på landet och i staden. I framtidens samhälle är vi lika beroende av 
effektiv digital kommunikation som av el och rinnande vatten.

En allt mer utvecklad digital utveckling samt snabba förändringar i världen 
kan innebära ett större behov av flexibelt användande av byggnader och 
mark över tid. Itstrukturer har påverkat och kommer i än större omfattning 
att påverka konsumtionsmönster, kunskapsförsörjning, utförande av tjänster, 
utformning av stadens rum och strukturer med mera. 

Primärenergi dvs den totala energimängd som går 
åt för att producera energi, från utvinning av själva 
råvaran till levererad nyttighet (Mälarenergi).

2.

3.

4.
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Arbetsmaterial
Nationella och  
internationella mål
Sveriges miljömål
Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt 
17 etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen och 
klimat. Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska 
dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Generationsmålet ger vägled
ning om de värden som ska skyddas och den omställning av samhället som 
behöver ske inom en generation för att nå miljömålen. De 16 miljökvalitets
målen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda 
till. I miljökonsekvensbeskrivningen för fördjning av översiktsplan för Avfart 
Irsta finns en samlad en bedömning av effekterna av föreslagen planeringen 
på miljömålen.

Agenda 2030 - De Globala målen för hållbar utveckling
Agenda 2030 för hållbar utveckling antogs av FN:s generalförsamling i 
 september 2015. Den innebär att världens länder förbundit sig att gemen
samt uppnå en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar utveckling till år 
2030. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål som tillsammans kallas De 
Globala målen.

De Globala målens syfte är:

• Att avskaffa extrem fattigdom.

• Att minska ojämlikheter.

• Att lösa klimatkrisen.

• Att främja fred och rättvisa.
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De Globala målen kräver att alla länder agerar både nationellt och globalt för 
att målen ska uppnås till år 2030. Det är också respektive land som ansvarar 
för genomförandet av målen. Men förutom regeringens ansvar för genom
förandet av målen krävs att även näringslivet, akademin, civilsamhället och 
privatpersoner engagerar sig. 

Av de 17 målen är det främst mål 11; Hållbara städer och samhällen som 
 tydligast kopplas samman med den fysiska samhällsplaneringen. Mål 11 
innebär att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motstånds
kraftiga och hållbara. 

När det gäller fördjupningen av översiktplanen för Avfart Irsta har, förutom 
mål 11, även mål 9; Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inklu
derande och hållbar industrialisering samt främja innovation, mål 8; Verka 
för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv 
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla och mål 7; Säkerställa 
tillgång till ekonomiskt överkomlig,, tillförlitlig, hållbar, och modern energi för 
alla stark koppling till planeringen. Men för att uppnå en hållbar utveckling, 
både nationellt och internationellt, har alla de 17 målen stor betydelse i den 
fysiska planeringen, både direkt och indirekt. 
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Arbetsmaterial
Riksintressen
Enligt Plan och bygglagen (2010:900) 3 kap 4 § ska kommunen i sin översikts
plan redovisa hur kommunen tagit hänsyn till allmänna intressen vid beslut 
om användning om mark och vattenområden samt hur kommunen tagit 
ställning till riksintressena så att dessa inte påtagligt skadas.

Riksintresse kommunikationer
Väg E18 ingår i det av EU utpekade Trans European Transport Network, 
 TEN-T. Vägarna som ingår i TEN-T är av särskild internationell betydelse. E18 
är en öst-västlig förbindelse som förbinder Stockholm med Oslo via Västerås, 
Örebro och Karlstad. 

Västerås flygplats är ett utpekat riksintresse som motiveras av en framtida 
utveckling av utrikestrafiken i Mälardalen. Riksintresset gäller inte bara det 
som fysiskt finns på marken utan också tre typer av influensområden:

• Influensområde med hänsyn till flyghinder

• Influensområde med hänsyn till flygbuller

• Influensområde med hänsyn till elektromagnetisk störning

För att säkerställa att funktionen luftfartsanläggning inte skadas ska utöver 
riksintresseområdet även dessa omgivande influensområden skyddas.

Riksintresse Kulturmiljövård
Planområdet angränsar till och en mindre yta ligger inom område som utgör 
riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap Miljöbalken. Motiveringen till det 
aktuella riksintresseområdet [K:U25] är följande: 

Fornlämningsmiljö, en av landets mest monumentala gravar och för historiskt 
vägdokument som visar på platsens betydelse i ett större rumsligt system. 
Uttryck för riksintresset: Fornlämningsrik sträckning av Badelundaåsen 
genom öppet jordbrukslandskap med stort antal järnåldersgravfält. I Anunds
högsområdet, omnämnt som tingsplats under medeltiden, finns en av landets 
största s.k. kungshögar ”Anundshög”, cirka 60 m i diameter och 12 m hög. 
Intill denna två skeppssättningar cirka 50 m långa och en märklig runsten 
med text som förknippas med ynglingakungen Anund. Härifrån går ned mot 
ett vadställe, en lång rad stenar som också nämns på runstenen, sannolikt en 
gammal vägsträckning. I området ingår även Badelunda medeltidskyrka och 
Furby medeltida kyrkoruin.
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Förenlighet med befintliga riksintressen
Utbyggnaden har påverkan på utpekade kulturmiljövärden, men planför
slaget bedöms inte påtagligt skada riksintresset för Badelunda [K:U25]. Det 
krävs stor omsorg och hänsyn i utformningen av byggnader och omgivande 
mark, för att minimera den negativa påverkan som exploateringen kan få på 
kulturmiljövärdena.

För att undvika påverkan på riksintresset för kulturmiljövård kommer 
 vegetation i form av träd att sparas i en bred ridå längs E18:s norra och södra 
sida. Till följd av angrepp av granbarkborren kommer delar av trädridån på 
södra sidan om E18 vara tvungen att avverkas. Ytan kommer att återplante
ras omgående för att återskapa en skoglig vegetation som minskar insynen i 
området och påverkan på landskapet.  Trädridå kommer även att sparas längs 
väg 694 för att sikten in mot området från väst ska vara fylld av uppväxta 
träd. Landskapsridåerna kommer att läggas fast i kommande detaljplaner. 
Byggnadsområdet kommer att planas av för att åstadkomma en massbalans. 
Detta medför att byggnaderna kommer att ligga lägre än nuvarande marknivå 
i området. För att ytterligare säkra att inga byggnadsdelar syns över träden 
kommer maxhöjder att införas som säkrar att byggnadskroppar inte syns över 
trädridån. Planbestämmelser om färgsättning, materialval och placering av 
byggnader kan införas i kommande detalplaner för att byggnader inte ska 
synas genom  trädridåerna. 

De delar av planområdet, norr om E18, som ligger inom riksintresseområdet 
skyddas från exploatering och skogen sparas som landskapsbildande skog. 
Befintlig  parkering och rastplats behålls. Väg 694 norrut mot Anundshög 
kommer att omfattas av en ny detaljplan. Det ger Västerås  kommun möjlig
heter att införa restriktioner för trafiken så att belastningen vid Anundshög 
minskas.
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Teckenförklaring
Planområde

Riksintresse kulturmiljövård

Riksintresse totalförsvaret

Riksintresse naturvård

Riksintresse vägar

Riksintresse flygbullerzon

Bakgrundskarta
Kvarterstyper

Bostad

Industri och handel

Åker

Skog

ANLAGGNINGSTYP
! ! ! Kraftledning

Riksintressen inom och  
angränsande till planområdet.

Exempel på gles skogsridå, Rv 26 
Jönköping.
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Arbetsmaterial
Planförslag
För marken på södra sidan om E18 och vid Anundshögsmotet föreslår för
djupningen av översiktsplanen att marken används för verksamheter, främst 
inom logistik, lager och industri. Områdets läge på östra sidan av staden och 
med närhet till E18 tillgodoser ett behov hos näringslivet på verksamhets-
ytor med goda kommunikationer på östra sidan av staden. Området kommer 
utgöra en viktig del i kommunens markreserv för verksamheter samt möjlig
göra byten av mark, då flera centrala delar i Västerås tätort omvandlas från 
verksamhetsområden till bostadsområden. Planområdet kommer på mycket 
lång sikt troligtvis att genomkorsas av ett nytt järnvägsspår, en ny tågförbin
delse mellan Oslo och Stockholm. 

En utbyggnad av ett nytt verksamhetsområde söder om E18 och på östra 
 sidan om Anundshögsmotet innebär att skogsmark kommer att tas i anspråk 
av föreslagen exploatering. Med hänsyn till stadens profil, landskapsbilden 
och kulturmiljön är den rumsliga gestaltningen mycket viktig. Fördjupningen 
av översiktsplanen innerhåller riktlinjer och principer gällande grönstruktur 
och skogliga skyddsridåer, byggnaders höjder och gestaltning samt mark-
nivåer för att verksamhetsområdet inte ska inverka negativt på landskaps
rummet samt utsikten från Anundshög och Badelundaåsen. Fördjupningens 
rikt linjer ska vara vägledande i utformning av kommande detaljplaner och 
dess bestämmelser. Bostadsfastigheten Brunnby 2:2, Ersbo, kan troligtvis 
bevaras med nuvarande användning medan Brunnby 2:3, Arnbo, samt torpet 
Olsbo kommer att behöva avvecklas

Verksamhetsområdet
Fördjupningen av översiktsplanen möjliggör ett nytt verksamhetsområde 
för logistikföretag, övriga företag med stort transportbehov, samt industri-
etableringar. Verksamhetsområdet ska inte inrymma handel eller annan 
typ av centrumfunktioner. Ur näringslivssynpunkt är läget på ”rätt” sida om 
staden, mot Stockholm, och med snabb och lätt angöring till E18. Transpor
ter behöver inte passera bostadsbebyggelse. Ett markreservat för framtida 
järnväg delar det planerade verksamhetsområdet i en nordlig del utefter E18 
och en sydlig del som knyter an till skogen norr om Irsta. Den norra delen av 
föreslaget verksamhetsområde uppgår till cirka 34 ha och den södra delen till 
cirka 27 ha. Totalt föreslås cirka 61 ha mark att planläggas för verksamheter.

Generellt för hela verksamhetsområdet är att närheten till E18 (risker), 
 angränsande kulturmiljö (landskapsbild) och då framförallt riksintresse 
 kulturmiljövård [K:U25] samt Västerås flygplats (hinderfri höjd) ställer 
 särskilda krav på kommande exploatering och hur marken kan nyttjas. Det 
är också mycket viktigt att marken utnyttjas effektivt då det finns många 
 intressen på östra sidan om staden som begränsar möjligheterna till att ny 
mark tas i anspråk för verksamheter. 
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Markanvändningskarta

Den norra delen av föreslaget verksamhetsområde bedöms lämpligt för 
främst företag med en maximal omgivningspåverkan om 500 meter. Läget 
utmed E18 är strategiskt viktigt och samtidigt mycket känsligt med hänsyn 
till kulturmiljön och landskapsbilden. Området kan inrymma både storskalig 
och småskalig bebyggelse. För att bibehålla den tydliga övergången mellan 
odlingslandskapet och skogslandskapet och för att begränsa påverkan på det 
öppna landskapsrummet samt vyn från Badelundaåsen och Anundshög beva
ras vegetationsridåer i verksamhetsområdets ytterkanter, det vill säga i norr 
utefter E18, i väster utefter väg 694 samt i den östra delen mot jordbruks
mark. I delar av den skogliga ridån utefter E18:s södra sida kommer dock 
grupper av träd behöva avverkas till följd av angrepp från granbarkborre. 
Lövträd kommer att sparas. I de delar där gran avverkas kommer återplante
ring att ske med förslagsvis gran, lövträd och hybridasp så att det på sikt åter 
blir en komplett skoglig ridå mot norr och E18. Ridån bedöms vara komplett 
efter 20 år. De första åren sker en kraftigare tillväxt, uppemot 1½ meter per 
år. Denna tillväxt avtar med tiden. Ett större skogsparti avses också sparas 
norr om E18 mot Närlunda samt mellan verksamhetsområdet och bostadsor
ten i Irsta. Exploateringen kommer dock ha inverkan på landskapsrummet då 
den massiva skogen   istället kommer att utgöras av skogliga vegetationsridåer. 
Under en övergångsperiod kommer ridån också innehålla öppna gluggar tills 
planterad vegetation växt upp. Byggnader som eventuellt kommer bli synliga 

Föreslagen höjdsättning 
av mark och byggnader 
inom verksamhetsom
rådet är anpassad så att 
utsikten från Anunds
hög inte påverkas. 
(Tyréns)
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E18

Brunnby gård

Närlunda gård

Väg 694

Tyrgatan

Väg 694

Lokes väg

Asarnas väg

Teckenförklaring
Planerad infart

Tillfällig vägförbindelse (tas bort om järnväg byggs)

Avverkning_skog_yta

Plangräns

! ! ! Befintlig kraftledning

u Framtida planskild korsning

IA Pendlarparkering

Ja Busshållplats

Planerad gång- och cykelväg

Befintlig gång- och cykelväg

Vägar
Planerad väg

Tillfällig väg (tas bort om järnväg byggs)

Skyddsanalys krävs för byggnader

Landskapsbildande skog/ridå

Industri
Transport, lager, industri med omgivningspåverkan 

Lättare industri med begränsad omgivningspåverkan

Dagvattenhantering

Dagvattenhantering

Reservat framtida järnväg

Tätortsnära rekreation

Marktyper
Natur

Övrig natur

Öppet odlingslandskap

Bostad

Gatuytor

Bakgrundskarta
Kvarterstyper

Bostad

Industri och handel

Framtida bostäder

Åker

Skog
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Svart streckad linje visar området där 
grupper av granar kommer att avverkas 
till följd av angrepp av granbarkborre. 
Åter plantering sker inom  yta för 
lanskapsbildande ridå, för att på sikt 
återskapa en skoglig ridå.
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Arbetsmaterial
i öppningar i vegetationsridån, till följd av befintlig kraftledningsgata eller 
som kommer att uppstå till följd av infartsväg eller avverkning, ska ges en 
medveten gestaltning och utformning så att den visuella påverkan på land
skapsbilden undviks. En siktanalys, där marknivåer inom verksamhetsormå
det anpassats och hänsyn tagits till skogsbeståndets medelhöjd, visar att den 
maximala byggnadshöjden kan variera mellan cirka +35 meter och +46 meter 
över nollplanet inom området utan att upplevelsen och vyn från Anunds
hög och Badelundaåsen förvanskas. Maximala byggnads höjder, placering av 
byggnader samt eventuellt behov av byggnadsfria ytor kommer att studeras 
vidare i samband med upprättande av kommande detaljplan/-er. Utgångs
punkt i det fortsatta planarbetet är att verksamhetsområdet ska ges en 
tilltalande intryck och upplevas som en  naturlig del i landskapet för besökare 
vid Anundshög, besökare och motio närer på  Badelundaåsen samt förbipas
serande på vägar som E18, väg 694 samt gamla Stockholmsvägen. 

Området söder om järnvägsreservatet bör främst inrymma lättare industri 
med begränsad omgivningspåverkan, maximalt 200 meter, på grund av när
het till befintliga och planerade bostäder i Irsta. Detta område är i stora delar 
omslutet av skoglig vegetation förutom i norr mot befintlig kraftledningsgata. 
Även här behöver dock maximala byggnadshöjder, placering av byggnader, 
behov av byggnadsfria ytor samt gestaltning av byggnader som blir synliga 
i kraftledningsgatan att studeras vidare i samband med upp rättande av 
 kommande detaljplan/-er. Bebyggelse som kan bli synlig i landskapet ska 
ges en omsorgsfull och medveten gestaltning som bidrar till att den  visuella 
påverkan på landskapsbilden minimeras eller uteblir. Utförd siktanalys ger 
en indikation om att områdets västra del kan exploateras med byggnader 
med en maximal byggnadshöjd om cirka 10 meter, dvs. cirka +35 meter över 
nollplanet, och i den östra delen med en maximal byggnadshöjd om cirka 15 
meter, det vill säga cirka +44 meter över nollplanet. 

Befintliga kraftledningar kommer att påverka när den östra delen av det 
södra verksamhetsområdet samt den västra delen av det norra området 
kan exploateras. Det finns goda möjligheter att markförlägga luftledningen 
i söder, 24 kV. För att undvika risken för störningar bör verksamheter som 
ger upphov till buller, vibrationer, störande ljus eller dylikt placeras med 
tillräckligt avstånd till bostäder. Verksamheter och industrier som inte med
för störningar kan med fördel placeras i den södra delen av verksamhets
området mot naturområdet och Irsta. Utmärkande för den södra delen av 
verksamhetsområdet är närheten till naturen. De gröna värdena ska ses som 
en tillgång som ökar verksamhetsområdets attraktivitet och arbetstagarnas 
livskvalitet. Naturliga stråk som kopplar samman verksamhetsområdet och 
angränsande natur samt bostadsområden ska finnas. 

I det fall markreservatet för järnväg inte kommer att unyttjas för ny järnväg 
finns det möjlighet att i den östra delen utveckla marken för verksamheter 
och på så vis bygga samman den norra och södra delen av verksamhets-
området. Fördjupningen av översiktsplanen tar inte ställning till om det är 
möjligt att i framtiden fortsätta utveckla verksamhetsområdet öster ut. I 
samband med planering av ny järnväg och annan infrastruktur bör framtida 
utvecklings områden utredas.

Markerad yta, mörk heldragen linje, 
visar område som är möjligt att exploa
tera om inte järnvägen byggs. Exakt 
läge för vägförbindelse mellan norra 
och södra området behöver utredas 
men är möjlig inom det markerade 
området.
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E18

Brunnby gård

Närlunda gård

Väg 694

Tyrgatan

Väg 694

Lokes väg

Asarnas väg

Teckenförklaring
Planerad infart

Tillfällig vägförbindelse (tas bort om järnväg byggs)

Plangräns

! ! ! Befintlig kraftledning

u Framtida planskild korsning

IA Pendlarparkering

Ja Busshållplats

Planerad gång- och cykelväg

Befintlig gång- och cykelväg

Vägar
Planerad väg

Tillfällig väg (tas bort om järnväg byggs)

Skyddsanalys krävs för byggnader

Landskapsbildande skog/ridå

Industri
Transport, lager, industri med omgivningspåverkan 

Lättare industri med begränsad omgivningspåverkan

Dagvattenhantering

Dagvattenhantering

Reservat framtida järnväg

Tätortsnära rekreation

Marktyper
Natur

Övrig natur

Öppet odlingslandskap

Bostad

Gatuytor

Bakgrundskarta
Kvarterstyper

Bostad

Industri och handel

Framtida bostäder

Åker

Skog
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Angivna höjder, +XX m, är angivna 
som höjd över nollplanet. Höjder inom 
parantes (+XX m) anger ungefärliga 
byggnadshöjder utifrån den översikt
liga höjdsättning av marken som gjorts.

Färgmarkerade ytor återspeglar färger 
på illustrerade byggnaders höjder i sikt
analysen nedan, det vill säga orange 
byggnad är 12 meter hög och med en 
högsta byggnadshöjd över nollplanet 
om cirka +37 meter.

I siktanalysen nedan är den  
skogliga vegetationen illustrerad  
cirka 22 meter hög.

Siktanalysen visar två olika bilder för 
varje utsiktspunkt. En där den skogliga 
ridån är komplett utefter E18 och 
en där delar av den skogliga ridån, 
grupper av träd, har avverkats till 
följd av angrepp av granbarkborre. Då 
återplantering kommer att ske blir den 
skogliga ridån på sikt komplett. 

Ungefärliga byggnadshöjder över nollplanet

Ca + 46 m
(ca 18 m)

Ca + 37 m
(ca 12 m)

Ca + 35 m
(ca 10 m)

Ca + 35 m
(ca 10 m)

Ca + 44 m
(ca 15 m)

Ca + 40 m
(ca 10 m)

1
E18

väg 694

Stockholmsvägen

1. Siktanalys: Vy från Anundshögs topp, med komplett trädridå

1. Siktanalys: Vy från Anundshögs topp, med avverkning av grupper av täd längs E18

Närlunda

Tortuna- 
vägen

Närlunda

Tortuna- 
vägen



24          FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN FÖR AVFART IRSTA (FÖP 70)

Arbetsmaterial

3

E18

väg 694

Stockholmsvägen

3. Siktanalys: Badelundaåsens fot, mitt (kraftledningsgatan), med komplett trädridå

3. Siktanalys: Badelundaåsens fot, mitt (kraftledningsgatan), med avverkning av 
         grupper av täd längs E18

2. Siktanalys: Badelundaåsens fot, norr, med fullständig trädridå

2. Siktanalys: Badelundaåsens fot, norr, med avverkning av grupper av täd längs E18

2
E18

väg 694

Stockholmsvägen

Närlunda

E18

Närlunda

E18

Närlunda
E18

Närlunda
E18 Brunnby 

gård

Brunnby 
gård

Brunnby 
gård

Brunnby 
gård
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3

E18

väg 694

Stockholmsvägen

4. Siktanalys: Badelundaåsens fot, syd, med komplett trädridå

4. Siktanalys: Badelundaåsens fot, syd, med avverkning av grupper av täd längs E18

4

E18

väg 694

Stockholmsvägen

3. Siktanalys: Badelundaåsens krön, mitt (kraftledningsgatan), med komplett trädridå

3. Siktanalys: Badelundaåsens krön, mitt (kraftledningsgatan), med avverkning av  
         grupper av täd längs E18

Närlunda E18

Närlunda E18

E18

E18

Brunnby 
gård

Brunnby 
gård
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Arbetsmaterial

6

E18

väg 694

Stockholmsvägen

5. Siktanalys: Vy från gamla Stockholmsvägen, i höjd med flygplatsen,  med komplett  
        trädridå

5. Siktanalys: Vy från gamla Stockholmsvägen, i höjd med flygplatsen, med avverkning  
        av grupper av träd längs E18

6. Siktanalys: Vy från Brunnby gård (allén utefter infartsvägen ej illustrerad),  
                         med komplett trädridå

5

E18

väg 694

Stockholmsvägen

6. Siktanalys: Vy från Brunnby gård (allén utefter infartsvägen ej illustrerad), 
                         med avverkning av grupper av täd längs E18

Närlunda E18

Närlunda E18 Brunnby 
gård

Brunnby 
gård
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Bostäder
Befintliga bostäder inom planområdet kommer att påverkas i olika omfatt
ning av föreslaget verksamhetsområde. Brunnby 2:2, Ersbo, kommer enligt 
förslaget även framöver att omgärdas av skoglig vegetation och inneha ett 
visst respektavstånd till verksamhetsområdet. Fastigheten bedöms i  nuläget 
även fortsättningsvis kunna användas som bostad. En framtida järnväg 
med tågtrafik norr om fastigheten kan påverka ljudbilden i området på ett 
negativt  sätt. Fastigheten Brunnby 2:3, Arnbo, kommer att påverkas av olika 
stör ningar och gällande riktvärden för buller kommer inte klaras. Planerad 
markanvändning är inte förenlig med bostadsändamål på Brunnby 2:3. 
Fastig heten bör i samband med genomförandet av planen avvecklas. Vid 
utbyggnad av den södra delen av verksamhetsområdet behöver även torpet, 
Olsbo, som hyrs ut som sommarbostad, behöva avvecklas till följd av störning 
från angränsande verksamheter.

Landskapsbild och arkitektur
Området är väl synligt från Badelundaåsen och E18 men också i vissa  delar 
från väg 694 och gamla Stockholmsvägen. I en framtid med en eventuell 
ny järnväg genom området kommer ännu fler personer att passera genom 
området. Detta ställer krav på områdets gestaltning mot dessa trafikleder 
men också på hur  området upplevs från värdefulla besöksmål och kulturmil
jöer som Badelunda åsen och Anundshög. För att bevara landskapets- och 
kultur miljöns värden är det viktigt att ta hänsyn till följande karaktärsgivande 
 strukturer, enligt utförd landskaps- och kulturmiljöanalys:

• Stadens entré - stadens entré även fortsättningsvis vid Hässlö

• Landskapsrummet mellan Badelundaåsen och planområdet - zon med 
vegetation bör sparas mot dalgången som visuell skärm

• Anundshög och planområdet - undvik visuell påverkan på kulturvärden

• Gränsen mellan stad och landsbygd - tydlig gräns för stadsbygden

• Utblick från Badelundaåsen - lantlig karaktär

Badelunda-Tibble 
3:15

Badelunda-Sörby 
3:2

Badelunda-Sörby 
3:1

Brunnby 2:1
Ullvi 

3:640

Brunnby 2:3
ARNBO

Brunnby 2:2
ERSBO OLSBO (torp)

Brunnby 2:1

Fastigheter inom planområdet.
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Arbetsmaterial
Flest människor upplever planområdet som trafikanter på E18. Planområdets 
gestaltning och utformning utifrån denna vy, men också från Badelunda-
åsen och Anundshög, med hänsyn till landskapsbilden och kulturmiljön, blir 
därför extra viktig. Stadens entré bör ge ett positivt första intryck av staden, 
en bild av stadens identitet och varumärke samt väcka intresse hos besökare. 
Entrén markerar även övergången till staden och ska bidra till att skapa en 
välkomnande effekt. Genom en medveten utformning kan stadens identitet 
fram hävas vilket är viktigt både för invånarnas hemkänsla men också för 
 besökares bild av Västerås. 

Landskapet öster om Västerås har idag en landsbygdskaraktär med dalgångar 
omgivna av skogspartier. För trafikanter som anländer österifrån på E18 bryts 
landskapskaraktären vid Hässlö, där industribyggnaderna är väl synliga från 
vägen. Här finns idag den visuella entrén till staden. Även fortsättningsvis bör 
Hässlö och Hällamotet vara punkten där stadskaraktären och staden börjar. 
Under en övergångsperiod kommer byggnader inom verksamhetsområdet 
bli mer synliga från E18 till följd av den oplanerade avverkning av grupper 
med gran som måste utföras i den skogliga ridån, på grund av angrepp från 
granbarkborre. Bebyggelse utefter E18 ska genom sin placering och utform
ning bidra till att inordna byggnaderna i landskapet och visa hänsyn till omgi
vande kulturmiljö, framt tills dess att den skogliga ridån är uppväxt igen. Med 
hänsyn till kultur miljön och upplevelsen av omgivande landskap samt entrén 
av Västerås från öster ska det inte tillkomma några reklamanordningar eller 
skyltpelare utefter E18 eller mot det öppna odlingslandskapet, inom utpekad 
randzon (landskapsbildande ridå/skog).  

Ett starkt element som även framöver ska framträda i landskapet är Bade-
lunda åsen och dess möte med den flacka lerslätten. Slätten/odlingsland-
skapet avgränsas i öst av åkerholmar och skog inom planområdet. Föreslagen 
exploatering kommer ha viss påverkan på upplevelsen av odlingslandskapet 
och kulturmiljön. För att behålla gränsen mellan stad och landsbygd samt 
hindra negativ påverkan på odlingslandskapet föreslås verksamhetsområdet 
ramas in av en grön, skoglig, vegetationsridå. Sparad skog i form av vegeta
tionsridå i verksamhetsområdets ytterkant medför att vyn från bland annat 
Bade lundaåsen och Anundshög i stora delar kommer vara fylld av uppväxta 
träd. Syftet med den skogliga inramningen är också att stadens entré även 
fortsättningsvis ska upplevas vara vid Hässlö och Hällamotet för trafikanter 
på E18. Under en övergångsperiod kan dock upplevelsen av stadens entré bli 
påverkad tillföljd av den oplanerade avverkningen av grupper av gran. Skogen 
norr om E18 och söder om Närlunda är mycket viktigt för hur verksamhets
området upplevs från Anundshög och det agrara landskapet. Den skogliga 
vegeta tionen utgör en skyddsplantering som säkerställs för framtiden. 

Utökad kapacitet för järnvägen mellan Västerås och Stockholm med ett nytt 
järnvägsspår kommer, om det anläggs ovan mark, att få stor inverkan på 
landskapsbilden, upplevelsen av övergången mellan stad och landsbygd, 
riksintresse kulturmiljövård, samt upplevelsen av staden. När/om järnvägen 
realiseras måste nya ställningstaganden kring mötet staden och stadens fort
satta utveckling öster ut göras. 
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OMRÅDETS GESTALTNING OCH BEBYGGELSESTRUKTUR 

Exploateringen av skogsmarken kommer ha viss inverkan på landskaps-
rummet öster om Badelundaåsen samt i upplevelsen utefter E18 då den 
massiva skogen kommer att utgöras av skogliga vegetationsridåer. Hur 
påverkan på landskapsrummet och strukturen upplevs beror på hur gräns
zoner hanteras, placering, skala, material och färgsättning av nya byggnader, 
hur synlig bebyggelsen blir samt topografin inom och angränsande området.  
Då föreslaget verksamhetsområde är i blickfånget från Badelundaåsen och 
gamla Stockholmsvägen samt från E18 behöver särskilda krav ställas på 
gestaltningen av övergångarna mellan verksamhetsområdet och odlingsland
skapet men också på byggnader och tomters gestaltning och utformning, i de 
delar som påverkar det öppna landskapsrummet samt vyn från Badelunda-
åsen. Befintlig vegetation, skog, vid Närlunda och utefter E18 bidrar till att 
föreslaget verksamhetsområde inte syns från Anundshög. Det är därför av 
största vikt att denna skogliga vegetation behålls för att undvika påverkan av 
upplevelsen av Riksintresseområdet kulturmiljövård. 

Fördjupningen av översiktsplanen föreslår att ett visuellt skydd skapas genom 
att skog ska finnas norr om E18 samt att en ”randzon” med träd sparas i 
 ytterkant kring stora delar av verksamhetsområdet det vill säga i norr  utefter 
E18, i väster utefter väg 694 samt i den östra delen mot jordbruksmark. 
 Syftet med skoglig vegetation och trädridåer är att sikten in mot området 
från väst, Badelundaåsen, men också från Anundshög i norr ska vara fylld av 

Särkskilda skrav ska ställas på 
gestaltningen av byggnader och 
tomter i de delar som påverkar 
det öppna landsksapsrummet 
samt vyn från Anundshög och 
Badelundaåsen.

Utformningsfaktorer som har 
stor påverkan på upplevelsen 
av området och som särskilt 
ska beaktas vid upprättande av 
detaljplaner, planbestämmelser 
och gestaltningsriktlinjer samt i 
samband med lovgivning är:

• Byggnadsvolymer

• Byggnadshöjd/höjd över  
nollplanet 

• Placering

• Färgsättning

• Materialval (reflekterande ytor 
bör undvikas)

• Vegetation

Bilder ovan samt överst till höger visar  
industribyggnader som ritats av Scheiwiller 
Svensson Arkitektkontor AB. Mellersta  
byggnaden till höger visar USIF Arena som 
ritats av Christensen & Co.
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Arbetsmaterial
uppväxta träd. I de delar som den skogliga ridån behöver avverkas, grupper 
av gran, tillföljd av angrepp från granbarkborre kommer återplantering av 
träd, förslagsvis gran, lövträd och hybridasp, att ske. På kort sikt kommer det 
finnas gluggar i trädridån men på lång sikt kommer en fullständig trädridå att 
skärma bebyggelsen från E18. Ridån bedöms vara komplett efter 20 år. De 
första åren sker en kraftigare tillväxt, uppemot 1½ meter per år. Denna till
växt avtar med tiden. Björkbeståndet i den östra delen av planområdet som 
 planeras att sparas kommer ge en fin inramning till verksamhetsområdet från 
öster. Ett större skogsparti avses också sparas mellan verksamhetsområdet 
och bostadsorten Irsta. För de skogliga delarna norr om E18 ska en skötsel
plan upprättas så att det kontinuerligt är en attraktiv och rekreativ skog i 
dessa områden som ett led i att ta hänsyn till landskapsbilden, riksintresset 
kulturmiljövård samt de fornlämningar som finns i området. 

Begränsningar i byggnadshöjd kommer att finnas till följd av Västerås flyg
plats och riksintresset kulturmiljövård, och då särskilt vyn från Anundshög. 
 Byggnadsområdet avses att planas av för att åstadkomma massbalans. 
Detta medför att byggnader kommer att ligga lägre än nuvarande marknivå 
i området. För att säkerställa att byggnadskroppar inte syns över träden 
 kommer begränsningar i byggnadshöjder att införas i kommande detalj
planer.  Utsiktsanalysen i 3D, där marknivåer justerats samt medelhöjd för 
skogs ridåer förts in, visar att vegetationsridåerna medför att bebyggelse kan 
uppföras till en höjd om mellan cirka +35 meter och cirka +46 meter från 
nollplanet inom planområdet utan att bli synliga ovan trädtopparna från Ba
delundaåsen och Anundshög. Ytterligare studier av byggnadshöjder, markni
våer och vyer kommer att utföras under arbetet med efterföljande detaljpla
ner. Den hinderfria höjden för Västerås flygplats uppgår inom planområdet 
till +51,45 meter över nollplanet.

I efterföljande detaljplaner kan bestämmelser om färgsättning och materi
alval införas för att byggnader inte ska synas genom trädridåerna. Till följd 
av avsaknad av skoglig vegetationen i kraftledningsgatan,  åtgärder för ny 
infartsväg till verksamhetsområdet samt oplanerad avverkning av skog mot 
E18 kommer byggnader/verksamhetstomter vara synliga genom vegeta-
tionsridån i specifika lägen. I synliga lägen ska bebyggelsen kännetecknas av 
väl bearbetade volymer, med en hög industriarkitektonisk gestalltning och 
där särskild omsorg lagts vid detaljer, material och färg. Stora volymer kan 
 gestaltningsmässigt med fördel brytas upp i mindre enheter genom föränd
ring i volymer, materialval, färg och struktur. Ljusa, starka, klara färger bör 
inte användas som fasadfärg på byggnader i området. Ej heller bör reflek
terande fasadmaterial användas i någon större omfattning. Det är också 
fullt möjligt att arbete med växtlighet på fastigheter, fasader och utefter 
gator som ett led i att minska en storskalig karaktär. Upplag, uppställnings
platser, rangerytor med mera bör ramas in för att ge en tilltalande helhets
miljö. Området ska ge ett prydligt och välordnat intryck för besökare och 
 förbipasserande. 
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E18

Brunnby gård

Närlunda gård

Väg 694

Tyrgatan

Väg 694

Lokes väg

Asarnas väg

Gestaltningsriktlinjer/-program behöver tas fram för verksamhetsområdet i 
samband med upprättandet av den första detaljplanen. Hänsyn och  respekt 
gentemot omgivande landskap och dess värden ska vara vägledande i 
 utformning av gestaltningsriktlinjer och bestämmelser.

Grönstruktur och naturvärden
NATUR OCH REKREATION
Befintlig skoglig vegetation norr om E18 är mycket viktig ur landskapsbilds
synpunkt samt för kulturmiljön då skogen skapar avgränsningar i landskapet, 
begränsar siktlinjer och minskar det visuella intrycket av planerat verksam
hetsområdet från bland annat Anundshög och Badelundaåsen. Den skogliga 
vegetationen ska ses som en skyddsplantering som måste säkerställas för 
framtiden. 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.

Stora delar av området på södra sidan om E18 är skogsbevuxet. När marken 
tas i anspråk för verksamhetsområde i samband med genomförandet av 
fördjupningen av översiktsplanen kommer stora delar av skogen att avverkas. 
Ambitionen är dock att utpekade områden med höga naturvärden samt de 
delar som används för rekreation ska behållas och tillåtas utvecklas. Utpekad 
”randzon” och landskapsbildande skogar som ramar in området samman-
faller i delar med områden med utpekade naturvärden och även kultur-
värden. Randzonen ger möjlighet att bevara befintliga naturvärden men 

Befintliga och framtida naturvärden,  
innan ny järnväg byggs.
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E18

Brunnby gård

Närlunda gård

Väg 694

Tyrgatan

Väg 694

Lokes väg

Asarnas väg

Teckenförklaring
Plangräns

Salamandervatten

Salamandermiljö

Fladdermöss potentiella boplatser

Fladdermöss födosök

Naturvärdesobjekt klass 2 Högt

Naturvärdesobjekt klass 3 Påtagligt

Landskapsobjekt potentiell spridningskorridor fjärilar och bin

Tätortsnära rekreation
! ! Kraftledning

Transport, lager, industri med omgivningspåverkan 

Lättare industri med begränsad omgivningspåverkan
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Arbetsmaterial
också att förbättra den biologiska mångfalden genom att tillföra och  utveckla 
värden genom att bevara hagmark, friställa ädellövträd samt skapa en land
skapsskog. I norra delen av planområdet, söder om E18, finns områden med 
relativt tätvuxen granskog. Delar av denna skog är angripen av granbarkborre 
och grupper av gran kommer att avverkas. Återplantering kommer att ske 
direkt efter avverkning för att återskapa en skoglig ridå. De skogliga ridåerna 
har ett tydligt landskapsbildande syfte likväl som de bidrar till bevarande och 
att biologiska- och naturvårds värden höjs. Den gröna strukturen ska bilda ett 
sammanhängande system som ger verksamhetsområdet ett grönt uttryck.

Järnvägsreservatet sammanfaller till stora delar med ett område med betes- 
och ängsmark med högt naturvärde. Ytan bör tills vidare skötas så att befint
liga värden behålls och för att gynna naturvårdsarter. När eller om det blir 
aktuellt med ytterligare kapacitet för järnvägen mellan Västerås – Stockholm 
väger det allmänna intresset högre och marken kommer då att tas i anspråk. 
Fram till dess är betes- och ängsmarken en tillgång för området. 

Skogsområdet mellan föreslaget verksamhetsområdet och bostadsbe-
byggelsen i Irsta sparas som grönområde med funktion som både rekrea
tionsområde och skyddsområde. De högsta rekreationsvärdena finns i skogen 
norr om Asarnas väg. Tillgängligheten till strövområdet föreslås förbättras 
genom att stigar rustas, stigsystemet skyltas och att tydliga ”entréer” in i 
skogen anläggs. Länkar i stigsystemet som försvinner till följd av föreslagen 
exploatering ska vid behov ersättas. Nya länkar som binder samman befintligt 
stigsystem med planerat verksamhetsområde kan behöva anläggas. Syftet 
med föreslagna åtgärder i stigsystemet är att förbättrar tillgängligheten till 
området för närboende. 

Genomförandet av fördjupningen av översiktsplanen resulterar i nya arbets
tillfällen i området. Den natur som sparas ska ses som en stor tillgång för 
arbetstagare inom verksamhetsområdet likväl som för boende i Irsta och 
Lista. Rekreationsmöjligheten ska vidmakthållas och om möjligt förbättras. En 
skötselplan ska upprättas för att säkerställer skogens värde för rekreation och 
naturvård samt för att garantera trakthyggesfri föryngring av skogsridåerna.

I den sydvästra delen av planområdet finns det ett cirka 90*30 meter stort 
småvatten som bedöms hålla vattenspegel även under torrperioder. Anlägg
ning av dagvattendammar inom det här området och längs väg 694 kan 
förstärka naturvärdet av småvattnet. Ytterligare dagvattendammar kommer 
att behöva anläggas i den nordvästra delen av området och kan bidra till att 
förhöja upplevelsevärdet av området genom gestaltningsinstaser.

JORDBRUKSMARK 
Planförslag tar inte jordbruksmark i anspråk för nytt verksamhetsområde. 
Däremot kan begränsade ytor på sikt tas i anspråk för olika infrastrukturåt
gärder som väg till/från föreslagna hållplatser för  regionbuss, pendlar-/sam
åkningsparkering, samt för ny järnväg mellan Oslo-Stockholm. Resterande 
åkermark ska även framöver utgöras av ett öppet odlingslandskap.
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REKREATIVA VÄRDEN 
Skogen norr om Irsta är en del i Irstabornas tätortsnära rekreationsområde. 
I området närmast Irsta finns ett väl utvecklat stigsystem som förgrenar sig 
norr ut. Kvarvarande skog bör även fortsättningsvis utgöra ett attraktivt alter
nativ för den vardagliga motionen för Irsta-bor och anställda inom verksam
hetsområdet. Badelundaåsen har höga värden för friluftslivet, speciellt ur ett 
kommunalt perspektiv. Utsikten över det öppna agrara landskapet är viktig 
för rekreationsvärdet.

Trafik och kommunikationer
Det är av största vikt att skapa en god trafikmiljö för alla trafikantgrupper 
inom ett nytt verksamhetsområde samt till och från området. Utformningen 
av gator ska bidra till hög trafiksäkerhet, att skyltad hastighet inte överskrids, 
att vägar klarar förväntade trafikflöden och att det finns en god framkom
lighet för så väl stora fordon som gående och cyklister. Det bör också vara 
enkelt och möjligt att välja ett hållbart trafikalternativ för de som arbetar 
inom verksamhetsområdet. Allmänna ytor samt kvartersmark bör planeras så 
att ett hållbart resande premieras, det vill säga god framkomlighet för gående 
och cyklister, väderskyddade cykelparkeringar vid entréer samt tillgång till 
laddstolpar för elbilar. 

GÅNG OCH CYKELTRAFIK
Det ska vara möjligt, attraktivt och säkert att välja cykeln, även vid resor 
utanför tätorten. Elcyklar gör det möjligt att ta sig längre sträckor med cykel. 
Gång- och cykelvägarna inom samt till verksamhetsområdet ska utformas så 
att de känns trygga och säkra dygnet runt, året runt, för alla. Före slagen ex
ploatering vid Anundshögsmotet förutsätter att befintligt gång- och cykelväg
nät kompletteras med separerad gång- och cykelväg utefter väg 694, före
trädesvis på östra sidan om vägen. Gång- och cykelväg ska också anslutas till 

E18

Anundshögs-
motet

väg 694

väg 694

Totala trafikvolym (ÅDT) beräknad  
för år 2040 (WSP).
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Arbetsmaterial
föreslagna hållplatslägen för regionbussar. Säkra passager av väg 694, i lägen 
som gynnar de olika målpunkter i området, behöver anläggas för oskyddade 
trafikanter. 

Huvudgatan inom verksamhetsområdet ska utformas med separerad gång- 
och cykelväg samt trottoar. Detta för att ge ökad framkomlighet och säkerhet 
för oskyddade trafikanter inom verksamhetsområdet. 

KOLLEKTIVTRAFIK
I takt med att området utvecklas bör möjligheten att kollektivtrafikförsörja 
området via en hållplats för lokaltrafiken utefter väg 694 utredas. Plan för-
slaget föreslår att hållplatsläge med pendlar-/samåkningsparkering  anordnas 
vid respektive ben i Anundshögsmotet. Möjlighet för regionbuss UL att 
 angöra dessa hållplatser bör utredas. 

JÄRNVÄG
Antalet personresor ökar allt mer, så även med tåg. I ett regionalt och natio
nellt perspektiv så finns det på sikt ett ökat kapacitetsbehov. Ett 100 meter 
brett reservat för framtida järnväg, dubbelspår, mellan Oslo - Stockholm har 
avsatts i planen. Den framtida järnvägen förutsätter planskilda korsningar 
med väg 694 och E18. 

Utformningen av järnvägen genom det öppna odlingslandskapet har mycket 
stor betydelse för upplevelsen av odlingslandskapet och den värdefulla 
kulturmiljön (riksintresse för kulturmiljövård Badelunda (U25) och kultur
miljöhänsynsområde för Malma-Tibble-Furby samt Brunnby-Hagbyholm). 
Anläggningen måste ges en utformning som är förenlig med och tar hänsyn 
till områdets höga kulturmiljövärden. 

TRANSPORTER OCH VÄGAR
Trafikvolymen på väg 694 samt E18 kommer att öka till följd av pågående 
och planerad framtida bostadsbebyggelse i bland annat Gäddeholm och Irsta 
men också av planerad utbyggnad av nytt verksamhetsområde vid Anunds
högsmotet. 

2,5
Dike

7,4
Bilväg

3,5
GC-väg

2,5
Dike

Typsektion för entrégata inom 
verksamhetsområdet.
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Kapacitetsanalys
Utförd kapacitetsanalys, gjord av WSP, visar att E18, Anundshögsmotet och 
väg 694 klarar dagens trafikmängder och också kommer att klara framtida 
trafikmängder till följd av planerad byggnation av bostäder och verksamheter. 

Simuleringen visar inte på några kapacitetsproblem i trafiksystemet med de 
framtida trafikflöden, varken i scenariot för år 2026, med cirka 985 tillkom
mande bostäder i Irsta och Gäddeholm samt planerat verksamhetsområde, 
eller i scenariot för år 2040, med cirka 5420 tillkommande bostäder samt 
planerat verksamhetsområde. Kölängderna blir länge i framtidsscenarierna 
men det uppstår aldrig köer som växer ut på E18 eller på väg 694 mot trafik
platsen i något av scenarierna. Kapacitetsmässigt räcker det med en in- och 
utfart till verksamhetsområdet. Det fungerar också bra att utforma korsnings
punkten som en trevägskorsning utan svängfält. Ett svängfält norrifrån på väg 
694 skulle leda till bättre trafiksäkerhet och säkerhetsställa att genomgående 
biltrafik inte påverkas av trafik som svänger in till verksamhetsområdet. 
Svängfältet kan vara relativt kort då det sällan uppstår några köer in till verk
samhetsområdet.

Utformning av framtida vägnät
Hela verksamhetsområdet föreslås inledningsvis försörjas med en infart till 
området från väg 694. Infarten bör placeras cirka 250 meter söder om E18, 
med hänsyn till topografin i området samt en eventuell framtida järnväg 
söder om. På lång sikt när förutsättningar förändras till följd av utbyggnad av 
järnväg kan det bli aktuellt med ytterligare en infart från väg 694 som för
sörjer den södra delen av verksamhetsområdet. Var den södra anslutningen 
lokaliseras  behöver utredas ytterligare och då med hänsyn till terrängförhål
landen, fornlämningar samt naturvärden. 

Den norra anslutningen tillgängliggör den norra delen av verksamhetsom
rådet. Då området främst är inriktat mot transportintensiva verksamheter 
rekommenderas att ett vänster svängfält anläggs på väg 694, på grund av 
trafiksäkerhetsskäl. Lokalgatan genom verksamhetsområdet kommer inled
ningsvis även utgöra tillfart till kvarteret söder om järnvägsreservatet. Bästa 
placering av sammanlänkande gata behöver utredas, men gatan bör förlägga 
öster om äng och betesmark med höga naturvärden. Möjlighet finns att även 
ansluta det södra kvarter med en tillfart från väg 694 om/när järnvägen mel
lan Oslo och Stockholm byggs ut. Om/när järnvägen byggs kommer vägan
slutningar mellan norra och södra delen att tas bort då passage väg – järnväg 
måste vara planskild. Detta innebär att varken entré gatan till det norra eller 
det södra området bör utformas som återvändsgator. Möjlighet till rundkör
ning bör finnas inom båda delområdena.

Gator inom verksamhetsområdet ska bidra till hög trafiksäkerhet och god 
framkomlighet. 
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Arbetsmaterial
Framtida järnvägsspår genom området kommer enligt utförd möjlighets-
studie att korsa väg 694 och E18 genom en planskild passage. Korsningar 
mellan väg och järnväg måste vara planskilda. En planskild korsning kan 
föranleda att väg 694 i vissa delar behöver sänkas, jämfört med nuvarande 
nivå. En första översiktlig analys har utförts av WSP som visar att väg 694 kan 
behöva sänkas från en punkt drygt 200 meter söder om järnvägen och en 
punkt drygt 150 meter norr om järnvägen. Infart till norra delen av verksam
hetsområdet i föreslaget läge kommer inte att påverkas av en förändring av 
väg 694 i höjdled. Exakt hur mycket väg 694 behöver justeras i höjdläge beror 
på järnvägens geometri och broutformning. Konsekvenserna på väg 694 och 
exakt lösning behöver utredas ytterligare när/om det blir aktuellt med ny 
järnväg inom reserverad markyta.

Anslutande vägar till föreslagna pendlar-/samåkningsparkeringar samt buss
hållsplatser i anslutning till Anundshögsmotet behöver anläggas. Sträckning 
och sektion av vägarna utreds vidare inför genomförandet. 

Anundshög
Verksamhetsområdet kommer resultera i en ökad mängd tung trafik i 
 området. Det är mycket viktigt att den tunga trafiken inte väljer att köra norr 
ut på väg 694 förbi Anundshög. Vägstandarden på väg 694 förbi Anunds
hög är lägre än alternativa rutter men restidsberäkningar visar att den är 
något snabbare. För att förhindra en ökad mängd trafik, framförallt tung 
trafik, på väg 694 förbi Anundshög samt på väg 702 förbi Skälby finns behov 
av flera olika typer av åtgärder. En direkt åtgärd för att undvika ökad trafik 
förbi Anundshög är att delar av väg 694, avsnitt mellan Anundshögsmotet 
och  Tortunavägen, kommer att omfattas av detaljplan för att möjliggöra för 
 staden att införa restriktioner för trafik på vägen. Andra möjliga trafik åtgärder 
för att minska risken tung trafik på denna väg är en kontinuerlig dialog med 
åkeriföretag om att tung trafik ska gå via E18. I samband med upp rättande av 
detaljplan för del av väg 694 kommer Västerås stad ta över väghållaransvaret 
för sträckan mellan Anundshögsmotet och Tortunavägen. 

Tillgänglighet, orienterbarhet och trygghet
Det ska vara enkelt och logiskt att hitta i området det vill säga till Anundshög 
samt inom verksamhetsområdet, såväl för förstagångsbesökare som mer 
frekvent besökare. Då verksamhetsområden kan vara en utmaning att orien
tera sig i för besökare bör det ges en tydlig och lättförståelig struktur. Lättläst 
och överskådlig information bör finnas vid infarter till området och ett logiskt 
och enhetligt skyltsystem bör eftersträvas. Ett skyltprogram, som anger vad 
som bör informeras och hur för verksamhetsområden, bör tas fram. För att 
bidra till en upplevd trygghet för de som rör sig i och genom området, under 
dygnets alla timmar, är det viktigt att gång- och cykelstråk förläggs längs med 
huvudstråk, är väl belysta och knyter an till målpunkter.

Rekreativa stigar och spår inom planområdet bör vara uppmärkta för att öka 
orienterbarheten och den upplevda tryggheten. Syftet är att inbjuda till  rörelse 
och motion i vardagen
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Hållbart stadsbyggande
Näringslivets möjligheter att utvecklas är en viktig del i en stads utveckling 
då det är en del av stadens försörjning och bidrar till ekonomisk hållbarhet. 
Verksamhetsområden med inriktning mot logistik och industri har traditio
nellt sett upplevts som mindre attraktiva områden att vistas i då andelen 
hårdgjord yta är hög, gaturummen är överdimensionerade och byggnader 
har en mycket enkel och obearbetad gestaltningen. Planeringen av ett nytt 
verksamhetsområde ger goda möjligheter att lägga grunden för ett attraktivt 
och hållbart verksamhetsområde som kan utvecklas över tid. 

Tillgängligt och tryggt
Verksamhetsområdet ska vara lätt att nå även för gående, cyklister och 
 kollektivtrafikresenärer. Det ska vara tryggt och lätt att röra sig igenom plan
området men också inom verksamhetsområdet som cyklist och gångtrafikant 
under dygnets alla timmar.

Flexibel planering och användning
Den fysiska planeringen ska bidra till en långsiktighet och robusthet i 
 områdets utformning och användning. 

Gröna ytor och rekreation
Den gröna strukturen är viktig för upplevelsen av landskapet och kultur-
miljön, för den biologiska mångfalden, miljön i stort samt för människan. 
Grönska kan användas för att mildra effekterna av kommande klimatföränd
ringar som ökade nederbördsmängder och fler skyfall. Vegetation kan bidra 
till en dämpning av höga temperaturer genom bland annat skuggning. Den 
ger möjlighet till rekreation för arbetstagare i området samt närboende, 
vilket bidrar till bättre hälsa, samt ger en kontext till kulturmiljön. Träd och 
annan vegetation ska sparas och skötas enligt intentionerna i denna fördjup
ning av översiktsplanen. 

Gröna byggnader 
Vegetationsklädda tak och fasader är ett välkommet tillskott inom verksam
hetsområdet. Vegetation på byggnader är ett sätt att tillgodose behovet av 
grönska i området, förstärka trivseln, bidra till ett förbättrat lokalklimat samt 
ökad tolerans vid ökade nederbördsmängder. 

Dagvattenhantering och ökade nederbördsmängder
Dagvattenlösningar i olika former ska vara en del i områdets gestaltning och 
bidra till områdets attraktivitet. Gröna ytor, markbäddar, öppna dagvatten-
ytor, genomsläpplig mark kan nyttjas för infiltration och fördröjning. Bygg
nader och mark ska vara utformad och höjdsatt så att översvämningar vid 
skyfall inte orsakar skador på byggnader eller viktiga funktioner.



38          FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN FÖR AVFART IRSTA (FÖP 70)

Arbetsmaterial
Attraktiv miljö
Framtidens medarbetare kommer troligtvis ställa högre krav på en attraktiv, 
intressant och hälsosam arbetsmiljö. Ett attraktivt verksamhetsområde för 
arbetstagare kan vara en tillgänglig arbetsplats, en god industriarkitektur, 
en medvetet utformad grön struktur och trevliga omgivningar. Faktorer som 
underlättar vardagen, ger ökad trivsel och möjlighet till rörelse/motion. 

Effektivt utnyttjande av marken
Marken är eftertraktad och då det finns många olika intressen som begrän
sar möjligheten att ta mer mark i anspråk till verksamheter är det viktigt att 
hushålla med marken och att den utnyttjas effektivt. Förutom att bygga tätt 
bör olika funktioner och kvaliteter inom verksamhetsområdet samordnas på 
ett optimalt sätt. 

Hållbara transportmedel
Staden planerar för att skapa god framkomlighet för cyklister och gående till 
och genom/förbi området. Det är önskvärt att fastighetsägarna premierar 
användning av elcyklar, elbilar och andra miljöbilar genom god tillgång på 
cykelparkeringsplatser och till laddstolpar.

Lokalklimat
Städer men också verksamhetsområden är ofta några grader varmare än 
sin omgivning då byggnader och hårdgjorda ytor absorberar och håller kvar 
värmen. Den gröna och blå strukturen inom verksamhetsområdet är viktigt 
då den bidrar med olika ekosystemtjänster som att binda koldioxid, rena luft 
och vatten från föroreningar samt absorbera ljud. Grönska påverkar också 
klimatet positivt genom att absorbera regnvatten, dämpa vindar och sänka 
temperaturen under varma årstider. 

Energiplanering och produktion
Byggnaders volym, placering och utformning har betydelse för energianvänd
ningen och möjligheten till solenergiproduktion. Skuggningsanalyser och 
 studier om värmeeffektivitet bör göras i tidigt skede och vägas in i gestalt
ningen av området. 

Möjligheten att skapa nya samverkansformer där verksamheter kan utnyttja 
varandras spillprodukter eller investeringar i gemensamma anläggningar för 
exempelvis solel bör stimuleras.
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Störningar och risker
STÖRNINGAR
Etablering av ett verksamhetsområde kommer att innebära en ny bullerkälla i 
form av buller från verksamheter inom området och en ökning av trafikbuller 
från trafik till och inom området. De förhöjda bullernivåerna kommer främst 
att påverka de närmast liggande fastigheterna Brunnby 2:2 och Brunnby 2:3. 
Även skogsområdet mellan verksamhetsområdet och Irsta som idag används 
för rekreation kommer att bli ytterligare utsatt för buller. Om en ökning av 
tung trafik förbi Badelunda och Anundshög eller Irsta uppkommer till följd av 
verksamhetsområdets etablering riskerar boende utefter vägen att utsättas 
för högre trafikbullernivåer.

En översiktlig beräkning av trafikbuller för nuläget samt år 2026 och år 2040 
har utförts av WSP. Den ekvivalenta ljudnivån ökar något i området mellan 
år 2026 och år 2040. Anledningen till att ljudnivåerna inte skiljer mer mellan 
åren har att göra med att den procentuella trafikökningen fram till år 2040 
inte är tillräckligt stor. En fördubbling av trafiken längs en väg ger upphov till 
3 dB högre dygnsekvivalenta ljudnivåer. Mellan år 2026 och 2040 finns ingen 
väg som förväntas få fördubblad trafik vilket innebär att ökningen kommer 
att understiga 3 dB i området. De maximala ljudnivåerna ökar inte över tid, 
vilket har att göra med att en lastbilspassage beräknas låta med samma ljud
styrka år 2026 som år 2040. Däremot ökar antalet gånger som den maximala 
ljudnivån uppstår. Bilden bredvid ger en indikation på hur långt från vägarna 
hus bör placeras för att klara de riktvärden som anges i SFS 2015:216 med 
uppdatering 2017:359.

Riktvärden (enligt förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader):

• 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad för bostäder över 
35 kvadratmeter

• 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad för bostäder på 
35 kvadratmeter eller mindre

• 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats 
om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden

Avsteg från ovanstående riktvärden:

• Minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot en sida där 55 dBA 
dygnsekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå mellan kl. 22-06 
inte överskrids vid fasaden. Med ett bostadsrum menas rum för daglig 
samvaro (utom kök) och rum för sömn. 

• Om 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats överskrids får den göra det med 
högst 10 dBA och högst fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

Planeras det nya hus utefter angöringsvägar krävs ytterligare beräkningar 
för att säkerställa att kraven för trafikbuller klaras för samtliga våningar och 
placeringar av hus.
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Arbetsmaterial
En framtida järnväg genom området kommer att påverka omgivningen 
genom buller och vibrationer. Utredningar gällande buller, vibrationer och 
så vidare kommer att behöva göras när det blir aktuellt att förverkliga nytt 
järnvägspår. 

Gällande riktvärden för buller från trafik, järnväg, flyg och verksamheter ska 
följas.

SKYDDSAVSTÅND
Längs järnvägar bör det generellt sett inte tillåtas någon ny bebyggelse inom 
30 meter från närmsta spårmitt. Skyddsavståndet syftar till att skydda bebyg
gelsen från urspårning av tåg samt ge utrymme vid eventuella räddningsin
satser vid olycka. 

E18 utgör primär väg för farligt godstransporter. Alla byggnader inom 100 
meter från E18 kräver att en riskanalys utförs. Utefter det allmänna väg-
nätet finns också en tillståndspliktig zon som generellt sträcker sig 12 meter 
från den allmänna vägens vägområde. Utefter de större vägarna har zonen 
 utökats. Länsstyrelsens tillstånd krävs om byggnader eller anläggningar 
som kan inverka på trafiksäkerheten ska uppföras inom den tillståndsplik
tiga  zonen. Tillstånd krävs inte om åtgärden prövas i en detaljplan eller i ett 
bygglov.  

Fortsatt planering och projektering av verksamhetsområdet och dess infra
struktur ska säkerställa att eventuella transporter av farligt gods till och från 
industrier inom området kan ske på ett säkert sätt. 

Planförslaget förutsätter att befintliga kraftledningar markförläggs alternativt 
leds om i nytt läge. Innan detta har skett måste gällande skyddsföreskrifter 
följas. 

HINDERFRIHET
För att säkerställa flygplatsens verksamhet finns begränsningar i höjd inom 
in- och utflygningszonerna. Inom zonerna får byggnader eller andra föremål, 
som inverkar på höjdbegränsningarna, inte uppföras utan särskild prövning. 

Teknisk försörjning
VATTEN OCH AVLOPP, FIBERNÄT, EL OCH FJÄRRVÄRME
Teknisk infrastruktur som vatten och avlopp, fjärrvärme, el, fiber och fjärr
värme kommer att byggas ut till området. Exakt hur området kommer att 
försörjas samt dimensionering av den tekniska infrastrukturen behöver 
studeras vidare i samband med upprättande av detaljplaner. Innan befintliga 
luftledningar avvecklas måste nya kablar för el läggas så dessa också försör
jer fastigheter utanför området. Viktigt är också att energi behovet för den 
nya bebyggelsen minimeras och att förnybara energikällor används i så stor 
omfattning som möjligt. I framtida detaljplaner kommer mark att reserveras 
för kabeldragning och nätstationer. 

” En framtida järnväg 
genom området 
kommer att påverka 
omgivningen genom 
buller och vibrationer.
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DAGVATTEN
Delar av planområdet kommer att omvandlas från naturmark till verksam
hetsytor vilket medför att andelen hårdgjord yta kommer öka avsevärt inom 
den del som planeras som verksamhetsområde. Krav på fördröjning av 
dagvatten kommer att finnas. Verksamhetsområden innebär också en förhöjd 
föroreningskoncentration som medför ett behov av dagvattenrening. Övriga 
områden består både före och efter exploatering enbart av jordbruksmark 
och naturmark, vilket inte ställer krav på rening av dagvatten. 

Hanteringen av dagvatten inom verksamhetsområdet kommer att ske i två 
steg. Först ska dagvatten genomgå renings- och fördröjningsåtgärder på 
fastighetsmark och i ett andra steg på allmän mark innan vattnet släpps ifrån 
planområdet. I så stor utsträckning som möjligt ska öppna dagvattenlös-
ningar användas.

Åtgärder på privat mark/fastighet:
De framtida verksamhetsutövarna kommer ha kravet att fördröja och rena 
dagvattnet på sin egen mark. Fokus är att rena det mest förorenade vattnet, 
det vill säga det från trafikerade ytor. Takdagvatten behöver främst fördröjas.

Möjliga åtgärder för att för att fördröja och rena dagvatten på privat mark är:

• Växtbäddar för parkeringar
• Vegetationstäckta tak
• Utkastare för takvatten
• Infiltration och öppna makadamfyllda diken
• Genomsläppliga beläggningar
• Oljeavskiljare 

Åtgärder på allmän platsmark
Innan vattnet lämnar planområdet, ska det genomgå ytterligare ett renings-  
och fördröjningssteg främst för att skydda omkringliggande markavvatt
ningsföretag. Som en primär åtgärd föreslås att dagvattendammar anläggs 
där  vatten kan fördröjas och renas innan det släpps vidare från planom
rådet.  Utöver det bör diken anläggas som transporterar dagvattnet till 
dessa  åtgärder, vilket tillför ytterligare rening och fördröjning. Den framtida 
höjdsättningen av området till följd av exploateringen kommer troligtvis att 
 påverka befintliga rinnvägar och behöver därför utredas ytterligarre i ett 
senare skede, i samband med planläggning och lovgivning. Plankartan visar 
poten tiella områden där dagvattenåtgärder på allmän mark kan anläggas.

Fördröjning kommer främst att behövas för föreslaget verksamhetsområde 
söder om avfart Irsta. Sammanlagt behövs en volym på ungefär 8000 m3 dag
vatten fördröjas. Hur denna volym fördelas mellan de olika områdena måste 
bestämmas utifrån utformningen och höjdsättningen av området. Detta 
måste därför utredas i ett senare skede när det finns mer utförlig informa
tion om hur området kommer att exploateras. Dagvattenhanteringen med 
dammar och diken ska utgöra en del i gestaltningen av området och förstärka 
naturvärden. 

Genomsläpplig beläggning.

Nedsänkt växtbädd.



42          FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN FÖR AVFART IRSTA (FÖP 70)

Arbetsmaterial
Genomförandefrågor
Efter att fördjupnignen av översiktsplanen antagits kommer den vara 
 vägledande vid upprättande av detaljplaner och vid lovgivning inom 
 planområdet.

Utgångspunkter för föreslagen utveckling
MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Kommunen är en av flera markägare inom planområdet. Kommunen har en 
pågående dialog med markägarna i området om intentionerna med fördjup
ningen av översiktsplanen för avfart Irsta och hur de kan medverka i genom
förandet av den. Markägare i området har en central roll i genomförandet 
och kan antingen vara med och utveckla området tillsammans med kommu
nen eller sälja marken till kommunen eller någon annan aktör. Att påbörja en 
förändrad markanvändning sker genom begäran om planläggning. 

Föreslagen utveckling där delar av skogsmarken omvandlas till verksamhets
område påverkar befintliga bostadsfastigheter, Brunnby 2:2 och 2:3. Planför
slaget påverkar även andra nyttjare av marken, som exempelvis hyresgäster 
och arrendatorer. Inom planområdet finns ett sommartorp, Olsbo, som hyrs 
ut samt jakt- och jordbruksarrende.  Brunnby 2:3 samt torpet Olsbo kommer 
att behöva avvecklas. Även jakt- och jordbruksarrendet påverkas av ändrad 
markanvändning.

INVESTERINGAR
Planområdet består idag i huvudsak av naturmark och till viss del av jord
bruksmark. För att utveckla området krävs omfattande investeringar i infra
struktur. Utbyggnad av infrastruktur i området kommer att ske i samverkan 
mellan berörda parter.

Staten är väghållare för E18 och väg 694 vilket innebär att alla förändringar 
som påverkar dessa vägar sker i samråd med Trafikverket. I samband med 
upprättande av detaljplan för verksamhetsområde på södra sidan om E18 
kommer Västerås stad att ta över väghållaransvaret för väg 694, på sträckan 
från E18 i söder till väg 692 (Tortunavägen) i norr. Delar av vägsträckningen 
kommer att omfattas av detaljplan så att staden har möjlighet att reglera 
vilken trafik som får gå på vägen. Trafikreglerande åtgärder på vägen bekostas 
av Västerås stad. Hastighetsdämpande åtgärder på väg 694 mellan Anunds
högsavfarten och Tillbergavägen är med i Länstransportplanen. Gång- och 
cykelvägen utefter väg 694, ska enligt Länstransportplan, samfinansieras av 
Trafikverket och Västerås stad om 50 procent vardera. Möjlighet finns att 
exploateringen tar kostnad för utbyggnad av separerad gång- och cykelväg 
mellan Irsta och planområdet för att säkerställa att verksamhetsområdet 
försörjs med gång- och cykelväg vid öppnandet. Övriga planerade nya vägar/
gator inom planområdet samt gång- och cykelväg inom verksamhetsområdet 
kommer få kommunalt huvudmannaskap. Det innebär att kommunen bygger 
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ut gator och andra allmänna platser. Utbyggnad av infrastruktur inom verk
samhetsområdet bekostas av kommunen men kommer i slutändan att tas ut 
i markpris vid försäljning av mark. Då kommunen inte äger all mark kan avtal 
om kostnadsfördelning och vinster behöva upprättas. 

En eventuell framtida järnväg kommer vara en statlig angelägenhet och 
 bekostas av staten. 

En utbyggnad med teknisk infrastruktur som el, fiber, vatten och avlopp, 
brandpostnät med mera kommer att ske samordnat med utbyggnaden av 
verksamhetsområdet. För att kunna genomföra alla delar av planförslaget 
 behöver befintliga kraftledningar (ledningshavare är Vattenfall och Mälar-
energi) markförläggas alternativt ledas om. Förtida avveckling av luftledning 
liksom eventuell flytt av befintliga ledningar bekostas av exploatören. 

De delar av den skogliga ridån längs med E18:s södra sida som avverkas till 
följd av angrepp av granbarkborre kommer att återplanteras. Återplante
ringen av vegetation påbörjas omgående, efter avverkningen, och bekostas 
av staden. 

Etapputbyggnad och flexibilitet
Planläggning och utveckling av verksamhetsmark vid avfart Irsta är en viktig 
och strategisk fråga för kommunen. Hur snabbt utbyggnaden av området 
kommer att ske är svårt att veta då det beror på flera olika faktorer som 
bland annat efterfrågan på verksamhetsmark, kommunens prioriteringar. Ut
byggnaden förväntas dock ske under en längre tidsperiod och i etapper med 
start i den norra delen utefter E18. Lämplig utbyggnadsordning och detaljpla
neläggning framgår av kartan på nästa uppslag. 

1. Den första detaljplanen kommer omfatta den norra delen av verksamhets
området, delar av väg 694, för att möjliggöra införande av restriktioner 
för tung trafik på utpekat avsnitt av väg 694, samt skogliga ridåer och 
skog som ska utgöra skydd (norr om E18). Detaljplanen medför behov av 
utbyggnad av infrastruktur till verksamhetsområdet som vänstersvängfält 
på väg 694 samt separerad gc-väg utefter väg 694 (avsnitt Irsta -planområ
det). 

2. Detaljplan för delar av södra verksamhetsområdet. Detaljplanen innebär 
utbyggnad av väg mellan norra och södra verksamhetsområdet (väg som 
korsar befintlig 70kV ledning) samt markförläggning av luftledning, 24kV. 

3. Detaljplan som möjliggör för pendlarparkering och busshållplats i Anunds
högsmotet. Anordnande av trafiksäkra passager för oskyddade trafikanter 
över väg 694 samt gc-väg utefter väg 694 som förbinder hållplatser och 
verksamhetsområdet. 

4. Detaljplan för resterande del av södra området. Om ny järnvägssträckning 
är aktuellt genom området kommer detaljplanen även att innehålla nytt 
jänvägsspår samt planskildhet järnväg – väg 694. Ny järnväg innebär också 
ett borttagande av väg mellan norra och södra området samt ändring av 
befintlig luftledning, 70kV. 
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Arbetsmaterial
Osäkerheter kring utbyggnad av järnväg (tidplan, kapacitetsbehov, sträckning 
och finansiering) påverkar när det kan bli aktuellt att detaljplanelägga delar 
av verksamhetsområdet på södra sidan om markreservatet för järnväg.

Utbyggnad av gång- och cykelväg utefter väg 694 bör prioriteras för hela 
sträckan mellan Irsta-Stockholmsväg och Tortunavägen för att främja cykling 
som transportmedel. 

Utredningar i fortsatt process
I den fortsatta processen med upprättande av detaljplaner finns det behov 
av kompletterande utredningar och att åtaganden fullföljs. Utredningar kan 
behöva utföras för flera detaljplaneetapper samtidigt. Dialog om förändring 
och utbyggnad av väginfrastruktur samt teknisk infrastruktur behöver fortgå 
med Trafikverket, Mälarenergi, Vattenfall med flera i efterföljande detaljpla
nearbete för att säkerställa att rätt insatser görs i rätt skede.   

Utredningar som behöver utföras är exempelvis geoteknisk undersökning för 
att närmare utreda grundläggningsförhållanden och en bedömning av ras, 
skred och erosion samt grundvattennivån, fastställa principer för det övergri
pande dagvattensystemet för området, säkerställa behovet för övrig teknisk 
infrastruktur som el, fiber, vatten och avlopp och uppvärmning. Behov finns 
av kompletterande analyser av landskapsbilden. Behov kan även finnas av 
en kompletterande bullerberäkning. För fastigheter utefter E18 behöver en 
gemensam riskanalys göras i de fall byggnader tillåts placeras närmare E18 
än 100 meter alternativt att riskanalys upprättas inför bygglov för respektive 
byggnad som planeras att placeras inom skyddszonen. 

Förslag detaljplaneläggning och 
etapputbyggnad.

ETAPP 1

ETAPP 3

ETAPP 2
ETAPP 4

ETAPP 1
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Resultatet från redan utförda utredningar föranleder att det under detalj
planarbetet alternativt inför exploatering finns behov av artskyddssamråd 
med Länsstyrelsen gällande fladdermöss, att försiktighetsåtgärder vidtas 
med syfte att minimera påverkan på salamandrars vattenhabitat. Exploate
ringen kan föranleda dispensansökan och eventuellt kompensationsåtgärder 
för ormvråk. Riktlinjer och bestämmelser kommer att införas i detaljplaner 
gällande marknivåer, byggnadshöjder, byggnaders placering, utformning/
gestaltning och skogliga landskapsridåer. Arkeologisk slutundersökning och 
borttagning av fornlämningar kommer att ske inför exploatering av området. 

Hela järnvägssträckan Oslo-Stockholm omfattas av en åtgärdsvalsstudie del 1, 
som upprättats av Trafikverket (februari 2017). Upprättad åtgärdsvals studie 
kommer att följas av ytterligare utredningar för att i slutändan resultera i 
rekommenderade åtgärdsförslag för sträckan Oslo-Stockholm. I den fortsatta 
processen kommer kommuner, län med flera tillsammans med Trafikver
ket föra processen framåt för att succesivt nå målet om en restid under tre 
timmar mellan huvudstäderna. Just nu finns inga dokumenterade planer 
på ytterligare kapacitet i form av fler spår mellan Stockholm och Västerås. 
 Däremot är det entydigt att ytterligare kapacitet i form av fler spår på sikt 
kommer att krävas mellan Västerås och Stockholm för att klara framtida 
resandeökningar. När processen för att förverkliga detta kommer igång är i 
dagsläget inte planerat.
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Arbetsmaterial
Miljökonsekvenser
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram för att redovisa och 
utreda de miljökonsekvenser som ett genomförande av fördjupningen av 
översiktsplanen kan antas medföra. Miljökonsekvensbeskrivningen har tagits 
fram av Tyréns och finns i sin helhet som bilaga till fördjupningen av över
siktsplanen. Nedan följer en kort sammanfattning.

Miljökonsekvensbeskrivningen är framtagen innan det fanns vetskap om 
att grupper av gran behöver avverkas inom den skogliga ridån utefter E18:s 
södra sida tillföljd av angrepp av granbarkborre. Återplanering av träd, 
förslagsvis gran, lövträd och hybridasp, kommer att ske omgående så att en 
komplett skoglig ridå uppnås så fort som möjligt.  

Behovsbedömning
Miljökonsekvensbeskrivningen har i samband med behovsbedömningen 
avgränsats till att omfatta följande aspekter:

• Landskapsbild och kulturmiljö

• Naturmiljö

• Trafik och tillgänglighet

• Vatten

• Luft och klimat

• Friluftsliv och rekreation

Bedömningen av berörda värden och konsekvenser avser år 2040, då områ
det antas ha utvecklats fullt ut i enlighet med planen. Behovsbedömningen 
har diskuterats med länsstyrelsen vid samrådsmöte 2017-12-15. 

Samlad konsekvensbedömning för planförslaget och 
 nollalternativet
I tabellen på motstående sida redovisas en samlad bedömning av konse
kvenserna för genomförandet av planförslaget och för nollalternativet. En 
fullständig redovisning samt bedömningar som Tyréns gjort finns att läsa i 
Miljökonsekvensbeskrivning avfart Irsta. Förutsättningen för bedömningarna 
av planförslaget är att alla åtgärder beskrivna i planen vidtas.

Genomförande av planen bedöms sammanfattningsvis innebära liten till 
måttligt negativ konsekvens för planområdet. Aspekten luft går inte att be
döma. Skogsmark tas i anspråk, byggnader uppförs och ytor hårdgörs, vilket 
framför allt påverkar naturlivet, dagvattenförhållandena och förutsättning
arna för rekreation inom området, men även landskapsbilden och kultur
miljövärden i området kommer att påverkas. Åtgärder som beskrivs i planen 
medför att konsekvenserna av planförslaget minskas. Nollalternativet innebär 
generellt inga konsekvenser eftersom området inte kommer att exploateras 
utan att området även fortsättningsvis kommer att hysa produktionsskog på 
samma sätt som idag.
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Miljöaspekt Planförslag Nollalternativ Kommentar planförslaget 
Landskapsbild och  kulturmiljö Måttligt negativ

•
Ingen

•
Planförslaget innebär påverkan på landskapsbilden och 
kulturmiljön i området. Skogsridåer ska dock sparas 
för att skärma av området mot Badelundaåsen och 
Anundshög och hänsyn ska tas till områdets gestalt
ning, byggnadshöjd, färgsättning. Förutsatt detta kan 
siktlinjer bibehållas och ingen risk för påtaglig skada 
på riksintresset för kulturmiljö, Badelunda [K:U 25] 
bedöms föreligga. 

Inom området har 122 lämningar identifierats, varav 
cirka en tredjedel av nypåträffade lämningar har iden
tifierats som ”möjliga fornlämningar”. För att bedöma 
den slutgiltiga påverkan och konsekvensen av planför
slaget krävs en arkeologisk utredning etapp 2 som kan 
bestämma status på samtliga lämningar.

Naturmiljö Liten negativ

•
Ingen

•
Området utgörs till stor del av produktionsskog och 
hyser endast ett fåtal höga samt några påtagliga natur
värden, varav några kommer att bevaras. De ekologiska 
livsmiljöerna försämras dock. E18 utgör sedan tidigare 
en barriär i landskapet och naturmiljön.

Trafik och tillgänglighet Liten negativ

•
Ingen

•
Planförslaget innebär en ökning av trafiken inom samt 
till och från området. Sett till den beräknade ökningen 
av trafiken på E18 och väg 694 fram till år 2040 be
döms trafikökningen till följd av planförslaget vara liten.

Vatten Liten negativ

•
Ingen

•
Exploatering av området leder till förändrade avrin
nings-  och infiltrationsförhållanden när skogsmark blir 
till bearbetad hårdgjord yta. Fördröjningsåtgärder ska 
genomföras så att utflöden inte överstiger satta rikt
värden. Dagvattenåtgärder för att rena vatten kommer 
vidtas för att inte överstiga Västerås stads riktvärden 
för utsläpp av föroreningar och för att inte negativt 
påverka fastställda miljökvalitetsnormer.

Luft och klimat Klimat – negativ lokalt, 
omfattning går ej att 
bedöma, Luft – går ej 
att bedöma

•

Ingen

•
Sammantaget bedöms exploateringen av området leda 
till ökad mängd trafik med bland annat ökade koldiox
idutsläpp och luftföroreningsutsläpp som följd lokalt 
sett jämfört med nollalternativet. Luftutsläpp skapar 
en negativ påverkan i området. Någon beräkning av 
luftutsläpp har inte gjorts och hur stor påverkan och 
konsekvensen av luftutsläpp till följd av planförslagets 
genomförande

Friluftsliv och rekreation Liten negativ

•
Ingen

•
Södra delen av skogspartiet i planområdet bevaras för 
tätortsnära rekreation. Stigar som förvinner i området 
ersätts ed nya. Områden med möjlighet att röra sig i 
kommer dock att minska till ytan.

Samlad konsekvensbedömning för planförslaget och nollalternativet
Bedömningen sammanfattas i tabellen med figurer enligt följande:

•  Måttlig/stor negativ konsekvens

•  Liten konsekvens
•  Måttlig/stor positiv konsekvens

•  Ingen konsekvens
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Arbetsmaterial

Privat och kommunalägd mark. 
Rastrerad mark är kommunalägd. 
Övrig mark innehas av privata 
markägare.

Planeringsförutsättningar
Planer, program och förodnanden
Planområdet omfattas av den kommuntäckande översiktsplanen för Västerås, 
Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050, och i ett mindre område 
vid Anundshögsmotet av fördjupad översiktsplan för Badelundaåsen och 
ridanläggning, FÖP 62. Den södra delen av planområdet omfattas av Plan-
program för Irsta, PP 26. Det finns inga detaljplaner upprättade för området. 

Förslaget till fördjupning av översiktsplanen för avfart Irsta medför ingen 
förändring jämfört med antagen fördjupad översiktsplan för Badelundaåsen 
och ridanläggning, FÖP 62. Däremot så innebär förslaget ett förtydligande av 
den kommuntäckande översiktsplanen, ÖP 2026, och en förändring i delar av 
planprogram för Irsta, PP 26.

Markförhållanden
Västerås stad äger ett markområde om cirka 60 hektar i anslutning till 
Anundshögsmotet. Övriga mark är i privat ägo. En stor del av den privata 
marken inom planområdet utgörs av fastigheten Brunnby 2:1 som ägs av 
Västmanlands läns hushållningssällskap AB. 

Västerås stad
Badelunda-Tibble 3:15

Västerås stad
Ullvi 3:640
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Dagens landskaps
bild (Tyréns).

Landskapsbild
Tyréns har utfört en landskaps- och kulturmiljöanalys på uppdrag av Västerås 
stad. Nedan följer en beskrivning av landskapet kring planområdet. 

Landskapet öster om Badelundaåsen är mosaikartat med en flack öppen 
slätt omgiven av slutna skogsområden och trädbevuxna moränhöjder. Åsen 
och moränkullarna är rumsbildande strukturer som bryter av mot den 
flacka slätten och bildar naturliga landmärken. Även gårdsmiljöerna intill 
dessa  moränhöjder bildar landmärken som förstärker igenkänningen.  Alléer, 
infartsvägar och bestånd av lövträd ger en riktning, ett sammanhang till 
 omgivningen och karaktär. 
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Arbetsmaterial
Landskapet är öppet och erbjuder långa utblickar och ger upplevelse av 
rymd, då himlen upptar en stor del av synfältet. Industriområdet Hässlö är 
väl synligt över slätten och ger en industriprägel. Hässlö ligger i utkanten på 
gränsen mellan odlingslandskapet och Västerås tätort, och därmed är resten 
av det stora landskapsrummet fortfarande präglat av slätten och skogen. 

Badelundaåsens tydligt nord-sydliga orientering är den viktigaste struktu
ren för landskapets riktning. Åsen i väster samt de större skogsområdena i 
norr och öster är ytterligare tydliga gränser för den öppna slätten. I söder 
avgränsas området av den mosaikartade och mer kuperade terrängen. 
Inom  området finns öppna diken, mindre vägar och alléer som bildar lokala 
 gränser. 

Brunnby gård utgör ett viktigt landmärke med en allékantad infartsväg som 
är direkt riktad mot planområdet. Anundshög är ett kulturhistoriskt viktigt 
landmärke som syns från stora delar av landskapet. Närlunda gård med den 
tillhörande lövträdbeklädda moränhöjden utgör ytterligare ett landmärke och 
ett viktigt rumsbildande element som står i rak siktlinje mellan Anundshög 
och utredningsområdet. 

Vyer och utblickar som påverkas 
av  föreslagen exploatering samt 
landskapsrummets betydelse av 
 upplevelsen  (Tyréns).
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Vy från krönet av Badelundaåsen mot 
E18 och planområdet.

Planområdet är till stora delar lokaliserat på en moränhöjd i kanten av 
jordbrukslandskapet och är väl synligt från Badelundaåsen till följd av det 
öppna odlingslandskapet. För att minska påverkan på landskapets karaktär 
och kulturmiljöns värden är det viktigt att begränsa och undvika den visuella 
påverkan. För att i största möjliga mån kunna bevara landskapets värden 
bör planområdet utformas med hänsyn till de karaktärsgivande strukturer 
och samband som finns. De viktigaste föreslagna åtgärderna är, enligt utförd 
 landskaps- och kulturmiljöanalys, följande:

Stadens entré
Ny bebyggelse inom planområdet, riskerar att visuellt förflytta entrén till 
Västerås tätort österut. Aspekten stadens entré och utformningen av veder
börande bör behandlas med stor hänsyn. För att betona stadens entré vid 
Hässlö bör det vara en hög ambition på en anpassad gestaltning av området 
både i planområdets östra  och västra del samt utefter E18. 

Landskapsrummet mellan Badelundaåsen och planområdet
Dalgången öster om Badelundaåsen kommer med planförslaget få byggnader  
på två sidor vilket förändrar dalgångens karaktär. Det skapas också en mer 
 urban inramning till den historiska miljön för Brunnby gård med dess be-
byggelse, fornlämningar och allé. En tillräckligt bred zon med vegetation 
bör sparas så att den bildar en visuell avskärmning mot dalgången i väster. 
Öppningar i dessa vegetationsskärmar med skyltar och annonslägen bör 
undvikas.

Anundshög och planområdet
Utsikten åt sydost från området kring Anundshög har idag landsbygdskarak
tär. Bebyggelsen inom planområdet bör hållas så låg att den inte syns från 
Anundshög. Vyn från området bör utredas vidare med 3D-modeller för att 
undvika visuell påverkan på kulturvärdena vid Anundshög.

Gränsen mellan stad och landsbygd
Aspekten gräns mellan stad och landsbygd bör behandlas i planen. En tydlig 
gräns för stadsbygden bör eftersträvas.

Utblick från Badelundaåsen
Upplevelsevärdet av Badelundaåsen är bland annat det lugn och den lantlig
het som platsen med dess omgivningar förmedlar. För att behålla den lugna 
lantliga karaktären, bör en zon med vegetation sparas i planområdets västra 
del som bildar en visuell avskärmning mot dalgången i väster. Öppningar i 
dessa vegetationsskärmar för skyltar och annonslägen bör undvikas, då dessa 
kommer att vara väl synliga från hela åsen. Byggnaders färgsättning bör ut
redas, för att minimera intrycket av nyetableringen från åsen. Skyltning som 
vetter ut mot odlingslandskapet bör undvikas.

Anundshög.
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Arbetsmaterial
Kulturmiljö och fornlämningar
Delar av planområdet omfattas av Riksintresse kulturmiljövård Badelunda 
(U25). Sydöst om finns ytterligare ett, riksintresseområde för kulturmiljövård 
Irsta (U31). Området omfattas dessutom av Kulturmiljöhänsynsområde för 
Brunnby-Hagbyholm samt kulturmiljöhänsynsområde för Malma-Tibble-
Furby. 

Kulturmiljöhänsynsområde för Brunnby-Hagbyholm omfattar bland annat 
Brunnby gård inklusive alléer och miljön utefter tillfartsvägarna. Dessa delar 
är utpekade som område av särskilt värde. Brunnby gårds bebyggelse är 
också utpekad som värdefull. Kulturmiljöhänsynsområde för Malma-Tibble-
Furby omfattar gårdsmiljöerna Närlunda och Sörby som är utpekade som 
värdefull bebyggelse samt väg 694 som är utpekad som gammal väg från 
Närlunda och norr ut.

Resultat från arkeologisk utredning, 
utförd inom planområdet. (PM)
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Utredningsområdet ligger i ett område som utgör en rik kulturbygd som 
haft en central samhällsställning fram till medeltiden. Irsta socken är därför 
mycket rikt på fornlämningar.  

Den rika kulturbygden kännetecknas av att det vid Anundshög har funnits en 
tingsplats fram till medeltiden. Kommunikationerna har varit goda, vilket det 
syns spår av vid storhögen, på Badelundaåsen och i det äldre vägsystemet 
längs dalgångarna. Landskapet är ett utpräglat jordbrukslandskap som utgörs 
av en vid uppodlad dalgång som kantas av förhistoriska byar. I utrednings
området östra del finns spår av en bosättning från bronsålder. Bebyggelsen 
kan härröras till förhistorisk tid. Brunnby gård har rötter tillbaka i förhistorisk 
tid. Gårdens fornlämningar återfinns bland annat i planområdets västra del, 
i form av två gravfält. Gården är ett före detta säteri, vilket avspeglas i den 
karakteristiska bebyggelsen med alléer. Vid Närlunda, Klinta och vid Grävlinge 
finns gravfält från järnålder invid respektive bytomt. Den gamla Stockholms
vägen går över byn Klintas ägor. Vägen har varit mycket viktig ur kommunika
tionssynpunkt och löper i kanten av det vida odlingslandskapet med vy mot 
planområdet.

Landskapet domineras av Badelundaåsen som sträcker sig från Östgöta-
kusten till Siljan. På åsen har det funnits bosättningar sedan yngre stenålder 
(1200 f. Kr-1800 f. Kr). Åsen bär omfattande spår av mänsklig aktivitet, fram
för allt från järnålder (550 f. Kr – 1050 e. Kr). Spåren är i form av såväl grav
fält, enstaka gravar, boplatser och hålvägar. På åskrönet ligger en labyrint. 

Anundshög är störst av storhögar i Sverige. I området som omger Anunds ög 
finns skeppssättningar, högar och en stenrad från en runsten till ett vadställe 
som under historisk tid var en del av den historiska Eriksgatan. Anunds
högsområdet är Västmanlands mest märkliga fornlämningsområde och kan 
jämföras med Uppsala högar i Gamla Uppsala.

En arkeologisk utredning har utförts med syfte att utreda om det finns icke 
kända fornlämningar inom planområdet. Utredningen resulterade i att 
ytter ligare objekt registrerades inom planområdet. Bland de nypåträffade 
 objekten dominerar Övrig kulturhistorisk lämning. Lämningarna, oavsett art, 
ligger tätast utmed västra och östra kanten, närmast Brunnby, Närlunda och 
Sörby inägor. I områdets centrala del förekommer lämningar som är kopplade 
till torpen. Inför markberedning behöver en arkeologisk slutundersökning 
samt borttagning av fornlämningar som berörs av föreslagen exploatering 
utföras. 
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Arbetsmaterial
Grönstruktur
Stora delar av planområdet utgörs av produktionsskog där partier har 
 avverkats och gallrats enligt skogsbruksplan. Området angränsar i öst och 
väst till åkermark och i norr till produktionsskog och åkermark. Produktions
skogen sköts på ett konventionellt sätt vilket lett till att biotopkvaliteter 
och naturvårdsarter inte förekommer. I den södra delen av planområdet 
förekommer bitvis ung skog med inslag av lövträd. Kraftledningsgatan som 
genom korsar området kännetecknas av hedmarkskaraktär och unga  björkar. 
I kantzoner mellan barrskog och mer öppna ytor växer triviallövträd och 
buskar. Strax söder om kraftledningsgatan finns en betesmark med fläckvis 
kvävegynnad flora. 

Naturvärden. Området innehåller 
inga naturvärden av högsta klass. 
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Inom planområdet finns ingen skyddad natur. Utförd inventering har inte 
 resulterat i att några naturvärdesobjekt med högsta naturvärde klassades. 
Däremot avgränsades tre naturvärdesobjekt med högt naturvärde och 6 
objekt klassades som påtagligt naturvärde. Tre områden fick en preliminär 
klassning under inventeringen vilket medfört att kompletterande artinvente-
ringar har utförts efter groddjur och fladdermöss. Under inventeringen 
av fladdermöss påträffades sex olika arter av fladdermöss varav fyra arter 
bedöms ha en population i området. Området kan därför inte betraktas som 
en rik fladdermusmiljö. Flest individer observerades i den södra delen av om
rådet. I förslag till markanvändningskarta kommer detta område sparas som 
tätortsnära rekreationsområde. Här finns en trädslagsblandning inklusive 
blommande och bärande träd av olika arter, artrika bryn mot öppen mark, 
fuktiga miljöer samt hålträd som är positivt för fladdermöss. I samband med 
upprättande av detaljplaner ska artskyddsamråd hållas med Länsstyrelsen för 
att säkerställa att exploateringen inte strider mot artskyddsförordningen. 

Inventeringen av lekvatten för större vattensalamander och andra grod
djur resulterade inte i några fynd av större vattensalamander eller grod
djur.  Däremot noterades mindre vattensalamander i ett av de inventerade 
vattnen. Mindre vattensalamander är fridlyst enligt Artskyddsförordningen 
(2007:845) 6§. Detta betyder att artens livsmiljö inte är skyddad i sig, men 
området sparas ändå inom de ytor som avsätts för tätortsnära rekreation. En 
kombination av bra vattenkvalité, en gles trädridå som släpper solljus in på 
vattnet och några utgräda partier gör att det finns goda förutsättningar för 
arten att klara sig. Försiktighetsåtgärder ska vidtas under byggtiden för att 
vattenkvalitén inte ska påverkas.  

JORDBRUKSMARK 
Både mindre och större arealer med jordbruksmark angränsar till och 
 sträcker sig in i planområdet. Sammanlagt finns cirka 15 ha bördig jordbruks
mark inom planområdet.
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Arbetsmaterial
Rekreation och friluftsliv
Serviceorten Irsta är lokaliserat strax söder om planområdet. Irsta har god 
tillgång på lekplatser, både större och mindre, inom tätorten samt tätorts-
nära grönytor med ett väl fungerande stigsystem. Ett elljusspår, 2,5 km långt, 
finns vid Irstaskolan. 

Skogsområdet norr om Asarnas väg innehåller ett stigsystem som används 
av boende i Irsta och Lista för rekreation och vardaglig motion samt av för-
skolan, vid Lokes väg, för utflykter. Skogen nås direkt eller via gröna stråk från 
flera av bostadsgrupperna i Irsta. Befintligt stigsystem förgrenar sig norr ut. 
Stigsystemet är som mest förgrenat och använt i anslutning till bebyggelsen 
och blir glesare och inte lika frekvent använt norr ut. Det sammanhängande 
stigsystemet gör det möjligt att passera E18 planskild i nordost. De norra och 
östra delarna av orten Irsta bedöms väl försörjda med grönområden. Delar 
av skogen är i planprogram för Irsta utpekat som lämpligt för framtida bo
stadsbebyggelse. Förslaget till fördjupning av översiktsplanen för avfart Irsta 
begränsar delvis förslaget till utbyggnad av bostäder, enligt planprogram för 
Irsta, i detta område. 

I revidering av Västerås översiktsplan 2026 ingår stora delar av planområdet 
i ett område där utveckling för turism och friluftliv prioriteras. På östra sidan 
om Västerås tätort omfattar det utpekat område hela Kärrbolandet, Irsta, 
Badelunda, Hässlö, Ängsö områden, Lillåns dalgång samt Mälaren. Värdena 
inom det utpekade området där utveckling för turism och friluftliv prioriteras 
är inte närmare utrett. Förändringar i markanvändningen ska föregås av en 
landskapsanalys. 

Trafik och kommunikationer
VÄSTERÅS FLYGPLATS 
Stockholm-Västerås flygplats är lokaliserad på Hässlö, cirka 3 km sydväst om 
planområdet. Från flygplatsen går främst reguljär trafik. 

KOLLEKTIVTRAFIK 
Tortunavägen trafikeras av förortslinje 24 med busshållsplats vid Anundshög. 
Förortslinje 22, 33 och 36 trafikerar Irsta-Stockholmsvägen och busshålls-
platser finns dels vid Hagbyholm, Lista och Irsta. Avståndet till planområdet 
från befintliga busshållsplatser är som närmast cirka 1,5 - 2 km.
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GÅNG- OCH CYKELVÄG 
Området är dåligt försörjt med separerad gång- och cykelväg. Huvudcykel
stråken går utefter Irsta-Stockholmsväg och Tortunavägen. Cykling och gång 
på väg 694 sker på vägrenen. Ett kort avsnitt med separerad gång- och cykel
väg finns på östra sidan av väg 694 genom Anundshögsmotet. Det finns ingen 
cykelmätning utförd som visar hur många cyklister som passerar området. 
Inom Irsta sker gång och cykling i blandtrafik samt till viss del på separerade 
gång- och cykelstråk.

Gång- och cykelvägnätet behöver utvecklas i samband med utbyggnad av ett 
nytt verksamhetsområde.

VÄGAR 
Planområdet genomkorsas i öst-västlig riktning av E18 och i nord-sydlig rikt
ning av väg 694. Trafikverket innehar huvudmannaskapet för båda vägarna. 
Väg 694 trafikeras av cirka 3000 fordon/ÅDT (mätår 2016). Andelen tung 
trafik uppgår till 17 procent. E18 trafikeras av cirka 21000 fordon/ÅDT (mätår 
2010, siffran har räknats upp till år 2017 års trafik). Andelen tung trafik upp
går till 11 procent. Den skyltade hastigheten på väg 694 varierar mellan 50, 
60 och 70 km/h inom och i anslutning till planområdet. E18 har en skyltad 
hastighet på 110 km/h genom planområdet. 

Anundshögsmotet byggdes år 2014 vilket har förbättrat möjligheten för 
boende med bil i de östra delarna av Västerås, så som Gäddeholm och Irsta, 
att på ett enkelt och gent sätt snabbt komma ut till E18 för vidare färd. För 
befintliga verksamheter och besöksmål i närområdet har motet inneburit en 
förbättring då det blivit smidigare och enklare att hitta dit. 

PLANERAD JÄRNVÄG
Utbytet mellan Oslo och Stockholm, för framför allt personresor, är ett av 
de största i Europa. Idag sker resor främst med flyg. En ny järnväg mellan 
Oslo och Stockholm som medger restider under tre timmar och med stopp 
i nodstäderna skulle innebära stor utvecklingspotential för både befolkning 
och näringsliv utefter järnvägen. Ett led i detta är utökad kapacitet mellan 
Västerås och Stockholm – dels för förbindelsen mellan huvudstäderna men 
främst för att klara resandeökningen totalt sett mellan Västerås och Stock
holm. Utvecklingen är viktig men det finns än så länge ingen finansiering 
av järnvägen eller tidplan för byggnation. Ett behov finns dock på sikt av 
ytter ligare två spår genom Västerås. En möjlighetsstudie har tagits fram på 
initiativ av länsplaneupprättaren i Västmanlands län som beskriver möjliga 
sträckningar genom länet. Resultatet från studien utgör underlag för före-
slagen sträckning öster om och genom Västerås. Denna sträckning är en 
planeringsförutsättning till denna fördjupning av översiktsplanen.
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Arbetsmaterial
Teknisk försörjning
Vattenfall har en kraftledning på 70 kV som passerar genom området. De 
önskar spänningshöja ledningen till 145 kV. Mälarenergi har en elledning, 
luftledning, på 10 kV som korsar genom området i östvästlig riktning samt 
en nätstation. Kapaciteten i befintligt elnät är begränsat varför strukturella 
förändringar kan bli aktuella för att klara framtida behov. Områdets framtida 
effektbehov behöver kartläggas så att rätt insatser planeras. 

Befintlig bostadsbebyggelse, Brunnby 2:3 och 2:2, inom planområdet har 
enskilda avlopp. Planområdet ligger utanför verksamhetsområde för VA men 
kommer när området exploateras att infogas i Mälarenergis verksamhetsom
råde. Utbyggnad av VA medför att en yta för pumpstation för avloppsvatten 
behöver planeras in i området.

Fjärrvärme och fiber finns inte i områdets närhet men är möjligt att bygga ut.

Dagvatten
Området ligger inom tillrinningsområdet för Limstabäcken. Den ekologiska 
statusen bedöms idag som måttlig och kemisk status uppnår ej god. Målet 
är att Limstabäcken ska uppnå god ekologisk status senast 2027 samt uppnå 
god kemisk ytvattenstatus, undantaget kvicksilver, kvicksilverföroreningar 
samt bromerad difenylteter. Området består i dag till stora delar av natur
mark. Vid en exploatering, där andelen hårdgjord yta ökar jämfört med 
nuläget, uppstår ett stort behov av fördröjning och rening av dagvatten innan 
det lämnar planområdet. Exakt ytbehov och läge för fördröjningsdammar 
måste utredas i kommande detaljplaner. En översiktlig beräkning visar på ett 
ytbehov av totalt cirka 18 000 m2 fördröjningsdammar med ett antaget djup 
om 0,5 meter.  

Risker och störningar
Fördjupningen av översiktsplanen visar hur kommunen avser att hantera och 
prioritera de allmänna intressena inom planområdet. Dessutom har ett antal 
”nyckelfrågor” utkristalliserats som har stor påverkan på planens utformning.

BULLER
Stora delar av planområdet är idag påverkat av buller som inverkar på möjlig
heten till framtida markanvändning. Den största källan är trafikbuller, främst 
från E18 men även från väg 694. Väg 694 trafikeras av cirka 3000 fordon/
ÅDT (mätår 2016). Andelen tung trafik uppgår till 17 procent. E18 trafikeras 
av 22500 fordon/ÅDT (mätår 2015) och där andelen tung trafik uppgår till 
11 procent. Även Västerås flygplats och dess bullerzon inverkar till viss del på 
området och en framtida markanvändning. 

Gällande riktvärden för buller från trafik, järnväg, flyg och verksamheter ska 
följas.
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RISKER
Västerås flygplats innebär begränsningar i användandet av omgivande mark 
och luftrum genom restriktioner inom inflygningszonen samt den hinderfria 
ytan kring Västerås flygplats. 

E18 utgör primärväg för transporter av farligt gods till och genom Västerås. 
Utefter farligt godsled finns restriktioner om ny bebyggelse. Utefter E18 ska 
ett skyddsavstånd om 100 meter från väg till byggnader hållas. Finns det 
 önskemål om att uppföra byggnad närmare än 100 meter till E18 ska skydds
analys upprättas som redovisar om det är möjligt samt vilka skyddsåtgärder 
som krävs för respektive byggnad. Inga byggnader tillåts närmare än 40 
meter till E18. 

Det finns inga kända riskobjekt inom eller i direkt anslutning till planområdet. 
Framkörningstid ska inte överstiga 8 minuter. Brandthovda brandstation är 
lokaliserad cirka 3 kilometer från planområdet varför fastställd framkörnings
tid bedöms hållas. Ett industri-/verksamhetsområde kräver utbyggnad av 
ett konventionellt brandvattensystem med flödeskrav på upp till 2400l/min. 
Verksamhetsbyggnader, speciellt typen med hög brandbelastning, förses ofta 
med sprinklersystem. Anslutningsledningar behöver därför dimensioneras för 
att klara aktuellt minimiflöde vid samtidigt nyttjande av både sprinklersystem 
och brandspostnät alternativt att respektive fastighet som förser byggnader 
med sprinklersystem också anlägger en sprinklertank. Stora fastigheter kan 
föranleda att fastighetsägaren behöver komplettera med brandpost inom 
fastigheten för att avstånd om 150 meter från byggnad ska hållas.

Restriktionszoner vid farligt 
godsled, E18.

NY BEBYGGELSE
Gatutyp Bebyggelsefritt Skyddsanalys Skyddsavstånd Riskbedömning

E18 0-40 m 40-100 m 100 m 100-200 m
Källa:  Riktlinjer för skyddsanalys avseende olycksrisker, Dnr 2009/372-MBR-191

Risker och störningar.
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Arbetsmaterial

 Jordarter inom planområdet (Sweco).

ELEKTROMAGNETISKA FÄLT 
Området genomkorsas av två kraftledningar om 70 kV och 10 kV. Vattenfall 
har önskemål om att spänningshöja ledning om 70 kV till 145 kV. De båda 
kraftledningarna kommer på sikt behöva markförläggas alternativt ledas om 
till följd av planerat verksamhetsområde samt järnväg. Runt kraftledningar 
uppstår elektromagnetiska fält. Magnetfältet avtar med avståndet från källan. 
Försiktighetsprincipen ska tillämpas vid planering.

FÖRORENAD MARK 
Det finns inga kända föroreningar inom planområdet. En äldre byggtipp, 
innehållandes bygg- och schaktmassor, finns strax söder om planområdet. 

Geologi
Det har inte gjorts någon geoteknisk utredning i området. SGUs (Sveriges 
geologiska undersökning) kartor visar att jorden inom planområdet huvud
sakligen består av sandig morän som genomkorsas av stråk med lera, i vissa 
fall lera med en blockrik yta. Mindre partier med berg och sand finns utefter 
östra sidan av Tyrgatan (väg 694). Jordtäckets mäktighet bedöms variera 
mellan 1-10 meter, där mäktigheten är som störst utefter Tyrgatan och E18. 
Området underlagras av kvarts-fältspatrik sedimentär bergart. Befintligt 
kunskapsunderlag indikerar inte att det föreligga risk för att ras, skred eller 
erosion ska uppkomma. Inför exploatering måste en geoteknisk markunder
sökning utföras. 

Fyllnadsmassor finns söder om planområdet och norr om bostadsområdet 
utefter Disas väg.
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ICKE-TEKNISK SAMMANFATTNING
Västerås stad upprättar en fördjupad översiktsplan för området avfart Irsta. Västerås stad växer
och intresset för att etablera verksamheter öster om staden ökar. Planen kommer att tillåta ett
nytt verksamhetsområde för både mer skrymmande och mindre verksamheter inom logistik, la-
ger och industri. Området består idag till största del av ett lätt kuperat skogsområde som huvud-
sakligen innehåller produktionsskog samt två åretruntboende och ett sommartorp. Området ge-
nomkorsas av E18 som utgör riksintresse för kommunikationer, trafikslag väg.

Området för planen är i översiktsplanen utpekat som ett område för verksamheter. Det är belä-
get ca 7 km öster om Västerås tätort vid Anundshögsmotet nära en väl utbyggd infrastruktur
med närhet till stora transportleder. Planområdet omfattar ca 160 ha och inkluderar ett område
både norr och söder om E18, med en större del söder om. Ca 1 km söder om området ligger tä-
torten Irsta. Planområdet avgränsas i väster av väg 694 och i öster av jordbruksmark. Mot norr
gränsar området till produktionsskog och jordbruksmark. Två kraftledningsgator går tvärs ge-
nom området.

Inom planområdet reserveras mark för en eventuell utbyggnad av ett nytt järnvägsspår mellan
Oslo och Stockholm. Den norra delen av det planerade verksamhetsområdet avsätts för verksam-
heter med omgivningspåverkan så som transport, lager och industri. Den södra delen av verk-
samhetsområdet avsätts för enklare industriverksamheter med begränsad omgivningspåverkan.
Norr om E18 sparas den befintliga skogen och en skötselplan upprättas för att utveckla området
avseende skogliga värden. Den befintliga skogen i den södra delen av planområdet sparas också
med funktion som både rekreationsområde och buffertzon/skyddsområde mot befintlig och ny
bebyggelse i Irsta.

Planområdet är beläget på en skogsklädd moränhöjd i ett mosaikartat landskap med ett flackt
öppet odlingslandskap, omgivet av slutna skogsområden och andra trädbevuxna moränkullar.
Landskapet är öppet och erbjuder långa utblickar. Väster om planområdet ligger Badelundaåsen
som tillsammans med trafikplats Hällamotet och Hässlö verksamhetsområde idag utgör entré till
Västerås tätort österifrån.

Nordväst om planområdet ligger Anundshög, som är rikt på fornlämningar och utgör ett viktigt
landmärke i landskapet. Anundshög ingår tillsammans med Badelundaåsen i riksintresset för
kulturmiljövård, Badelunda [K:U 25]. Norr om planområdet ligger Närlunda och väster om finns
Brunnby gård, båda områdena hyser särskilt värdefulla kulturmiljöer och utgör också viktiga
landmärken i landskapet.

Nordvästra delen av planområdet ligger inom riksintresset för kulturmiljövård, Badelunda [K:U
25]. Inom planområdet återfinns drygt 120 kulturlämningar varav 17 redan är kända fornläm-
ningar och fyra lämningar bedöms som bevakningsobjekt. Av de som inte är registrerade be-
döms sju lämningar som fornlämningar och 37 som möjliga fornlämningar. De flesta av fornläm-
ningarna i området härrör från yngre järnåldern (550–1050 e. kr.).

Planförslaget innebär att planområdet förändras från ett skogsområde exploaterad mark. Exploa-
teringen kommer att ha viss påverkan på landsbygdskaraktären. Avgörande för planens påver-
kan på omgivningarna är bland annat områdets gestaltning, färgsättning, byggnadshöjd och be-
varande/utveckling av trädridåer runt det planerade verksamhetsområdet. Detta är också åtgär-
der som anges i planen. Förutsatt att byggnadshöjden regleras och hålls nere och att skogsri-
dåer sparas längs västra, norra och nordöstra kanten av verksamhetsområdet kommer siktlinjen
från Anundshög inte att påverkas och påverkan på den obrutna utblicken från Badelundaåsen
kan minskas.

De åtgärder som anges i planen när det gäller skogsridåer för att skapa skärmar mot de två rik-
aste och mest betydelsefulla kulturmiljöerna, Badelundaåsen och Anundshög, innebär att risk för
påtaglig skada på riksintresset inte bedöms föreligga. Detta är dock under förutsättning att den
avsedda bearbetade gestaltningen avseende, volym, form, färg- och materialval etc. följs.
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Sammantaget bedöms planens genomförande medföra måttligt negativa konsekvenser avseende
landskapsbild och kulturmiljö. För att det dock ska vara möjligt att bedöma den slutgiltiga på-
verkan och konsekvenserna av planförslaget på det förhistoriska jordbrukslandskapet krävs en
särskild arkeologisk utredning etapp 2 som kan bestämma status på samtliga lämningar.

Genomförande av planen innebär att större skogspartier inom området försvinner. Planområdet
hyser endast ett fåtal höga samt några påtagliga naturvärden, varav några kommer att bevaras i
planen i och med den skog som bevaras. Skogen som tas bort utgörs av produktionsskog och
förväntas inte utveckla några framtida större naturvärden eller biotopkvaliteter.

Området som avsätts för den planerade järnvägen kommer att bevaras till dess den planerade
järnvägen är aktuell att anlägga. Detta område sammanfaller till stor del med den befintliga
kraftledningsgatan där flera av de höga naturvärdesobjekten identifierats. E18 utgör sedan tidi-
gare en barriär i landskapet. I de södra delarna av planområdet har fyra populationer av fladder-
möss observerats och den mindre vattensalamandern har observerats i ett småvatten i de södra
delarna av planområdet. Dessa bedöms inte påverkas i någon större grad av planförslaget då
marken är utpekad för rekreation och dagvattenhantering. Sammantaget bedöms genomförande
av planen medföra liten negativ konsekvens på naturmiljön, eftersom större naturvärden saknas
men naturmiljön påverkas strukturellt och förutsättningarna för ekologiska värden försämras.

Planförslaget innebär en ökning av trafiken inom samt till och från planområdet. Trafikökningen
till följd av planförslaget bedöms dock vara liten i förhållande till den beräknade trafikökningen
på E18 och väg 694 fram till år 2040 på grund av utvecklingen i kommunen och bostadsutveckl-
ingen i närliggande områden. Genomförandet av planen innebär risk för ökad tung trafik förbi
Anundshög. Ett avsnitt av väg 694 mellan Anundshögsmotet och Tortunavägen (sträckningen
norrut) kommer att omfattas av en detaljplan och Västerås stad kommer att ta över väghållnings-
ansvaret på sträckan. Detta möjliggör för staden att införa restriktioner för tung trafik på denna
väg.

Bullersituationen i området bedöms försämras i och med ökade trafikmängder. Då ökningen av
trafikmängden på E18 och väg 694 till stor del beror på bostadsutvecklingen i närliggande områ-
den bedöms bullersituationen i planområdet till följd av planens genomförande endast försäm-
ras i liten grad. Genomförandet av planen bedöms därmed medföra liten negativ konsekvens av-
seende trafikmängd och buller från trafik. Buller från verksamheter inom planområdet kommer
också att påverka befintliga hus inom och intill planområdet samt ny bostadsbebyggelse i Irsta.
Sådant buller har ej beräknats och har där med ej konsekvensbedömts.

Dagvattenflödena från området beräknas öka och avrinnings- och infiltrationsförhållanden för-
ändras i och med att skogsmark blir hårdgjord yta. Åtgärder för att fördröja och rena dagvatten
föreskrivs i planen. De föreslagna dagvattenåtgärderna innebär rening av dagvatten för att inte
överskrida Västerås riktvärden för utsläpp av föroreningar och för att inte försämra fastställda
miljökvalitetsnormer (MKN) för recipienterna Limstabäcken och Mälaren. Dagvattnets påverkan
på recipienterna Limstabäcken och Mälaren bedöms generellt bli liten om föreslagna dagvatten-
åtgärder vidtas och planförslaget bedöms därmed medföra liten negativ konsekvens.

Exploateringen av området kommer generera utsläpp av koldioxid och andra luftföroreningar
från fordon och maskiner med påverkan lokalt sett. Närheten till stora transportleder kan minska
den regionala och globala påverkan. Påverkan och konsekvenserna avseende klimatpåverkan till
följd av planförslaget bedöms i förhållande till nollalternativet vara negativa, omfattningen går
dock ej att bedöma. Påverkan och konsekvenser till följd av föroreningsutsläpp till luft kan heller
inte bedömas då ingen beräkning av luftutsläpp har gjorts.

Planområdet bedöms ha potential för tätortsnära rekreation för framför allt boende i Irsta. Plan-
förslaget innebär att områden med möjlighet att röra sig i kommer att minska till ytan, området
är dock redan idag begränsat av E18 i norr. Skogspartiet i södra delen av planområdet som spa-
ras anges i planen för tätortsnära rekreation. Utblicken från Badelundaåsen, som är ett populärt
besöksområde, kommer att påverkas, vilket kan påverka upplevelsen av att röra sig i området.
De åtgärder som anges i planen avseende bebyggelsehöjd, trädridåer samt  gestaltning och ut-
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formning av bebyggelsen minskar den negativa upplevelsen vid inblick mot området. Sammanta-
get bedöms därför planförslagets genomförande avseende rekreation och friluftsliv medföra li-
ten negativ konsekvens.

Sammantaget bedöms planförslaget medföra måttlig negativ konsekvens för landskapsbild och
kulturmiljö medan konsekvenserna har bedömts som liten negativ avseende naturmiljö, trafik-
mängd och trafikbuller, dagvatten samt friluftsliv och rekreation. Avseende luft går konsekven-
sen inte att bedöma då inga beräkningar avseende luftutsläpp har gjorts.
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1 INLEDNING

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE

Västerås Stad utvecklas och växer vilket medför att behovet av mark för verksamheter och fram-
förallt ytkrävande sådana, med närhet till större trafikleder ökar. En stor efterfrågan finns bland
annat avseende mark i de östra delarna av staden.

Västerås Stad vill pröva möjligheten att etablera ett nytt verksamhetsområde med inriktning mot
logistik, lager och industri inom ett område vid Anundshögsmotet vid E18 öster om staden. Den
förändrade markanvändningen föranleder att en fördjupad översiktsplan behöver upprättas.
Det aktuella planområdet är cirka 160 ha stort.

Det övergripande syftet med den fördjupade översiktsplanen är att ange den långsiktiga utveckl-
ingen av området och ska beskriva förutsättningar och utgöra ett stöd vid upprättande av kom-
mande detaljplaner i området. Bland annat ska den fördjupade översiktsplanen för avfart Irsta
säkerställa att värdefulla miljöer norr om E18 säkerställs och utvecklas samt att nytt verksam-
hetsområde för både mer skrymmande verksamheter och mindre verksamheter inom logistik,
lager och industri möjliggörs söder om E18.

Syftet med föreliggande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är att möjliggöra en samlad bedöm-
ning av påverkan på människors hälsa och miljön till följd av den fördjupade översiktsplanens
genomförande.

1.2 MILJÖBEDÖMNINGSPROCESSEN

För planer och program som krävs i lag eller annan författning och som upprättas av en myndig-
het eller kommun ska, enligt miljöbalken, en miljöbedömning göras om planens genomförande
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera
miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar utveckling främjas.

Från första januari 2018 gäller nya bestämmelser kring 6 kap Miljöbalken. Eftersom den fördju-
pade översiktsplanen för Avfart Irsta (FÖP 70) påbörjats innan ikraftträdandet av det nya kapitlet
gäller de gamla föreskrifterna för miljöbedömning. Enligt gamla 6 kap 12 § miljöbalken ska en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas om en plan kan antas medföra betydande miljöpå-
verkan. Genomförandet av en översiktsplan faller under 4 § punkt 2a förordning om miljökonse-
kvensbeskrivning, och ska alltid antas medföra en betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap
11 § miljöbalken och en MKB ska upprättas inom ramen för miljöbedömningen. En väl integrerad
MKB-process skapar förutsättningar för minskad miljöpåverkan i samband med genomförande av
planen.

2 AVGRÄNSNING

2.1 AVGRÄNSNING MILJÖASPEKTER

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska behandla den huvudsakliga inverkan på miljön som
planens genomförande kan förväntas ge upphov till. Enligt 6 kap 12 § miljöbalken ska en MKB
upprättas om en plan kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

En översiktsplan antas enligt 4 § pkt 2a i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskriv-
ningar alltid ha betydande miljöpåverkan. En analys har genomförts avseende vilka aspekter som
antas ha betydande miljöpåverkan och som ska belysas i miljökonsekvensbeskrivningen, se bi-
laga 1. Behovsbedömningen har diskuterats med länsstyrelsen vid samrådsmöte 2017-12-15.

Miljökonsekvensbeskrivningen har i samband med behovsbedömningen avgränsats till att om-
fatta följande aspekter:
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· Landskapsbild och kulturmiljö
· Naturmiljö
· Trafik och tillgänglighet
· Vatten
· Luft och klimat
· Friluftsliv och rekreation

2.2 TIDSMÄSSIG AVGRÄNSNING

Bedömningen av berörda värden och konsekvenser avser år 2040, då området antas ha utveck-
lats fullt ut i enlighet med planen.

2.3 GEOGRAFISK AVGRÄNSNING

Planområdet omfattar ca 160 ha och redovisas i Figur 1. Miljökonsekvensbeskrivningen omfattar
även planens influensområde, det vill säga det område som kan komma att påverkas av planens
genomförande. Influensområdet bedöms omfatta de närmaste omgivningarna som består av E18
som skär genom planområdets norra delar, skogsområdet söder om planområdet, den angrän-
sande delen av kulturlandskapet norr om området och odlingslandskapet väster om området.

Figur 1. Planområdet (röd prickstreckad linje) och dess närmaste omgivningar.

3 METOD
Bedömning av miljökonsekvenserna till följd av planens genomförande har utgått från den be-
rörda platsens förutsättningar och värde samt bedömd omfattning av störningen eller ingreppet
(påverkan). Om en aspekt i ett område med stort värde avseende aktuella aspekt störs i stor om-
fattning innebär det stora negativa konsekvenser medan en liten störning på ett område med li-
tet värde innebär små negativa konsekvenser. Positiva konsekvenser kan uppstå om inverkan på
ett område är positiv.

E18

E18

Anundshög

Irsta
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Områden med stora värden är t.ex. riksintressen eller andra intressen som gäller på EU-nivå,
såsom Natura 2000-områden eller överskridande av miljökvalitetsnormer. Områden med mått-
liga värden utgörs av regionala och större kommunala intressen. Områden med låga värden är
områden med lokala och mindre kommunala intressen.

Omfattningen av påverkan som planen antas medföra för respektive miljöaspekt inom aktuellt
område har bedömts på en skala: ingen – liten – måttlig – stor. Bedömningen har gjorts i förhål-
lande till nollalternativet.

Konsekvenserna har sedan bedöms utifrån sammanvägning av värdet och omfattningen av på-
verkan, se Tabell 1. Om en aspekt med stort värde påverkas negativt i stor omfattning innebär
det stora negativa konsekvenser, medan en liten störning på en aspekt med litet värde innebär
liten negativ konsekvens. Positiva konsekvenser kan uppstå om inverkan på ett område är posi-
tiv.

Tabell 1. Bedömningsskala för konsekvenser. Observera att skalan kan beskriva såväl
positiva som negativa konsekvenser.

Aspektens värde

Lågt Måttlig Stor

Påverkan
på aspekt

Ingen Inga konsekvenser

Liten Liten konsekvens Liten konsekvens Måttliga konsekven-
ser

Måttlig Liten konsekvens Måttliga konsekven-
ser

Stora konsekvenser

Stor Måttliga konse-
kvenser

Stora konsekvenser Stora konsekvenser

4 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

4.1 PLANOMRÅDET OCH DESS OMGIVNINGAR

Området för den fördjupade översiktsplanen är beläget ca 7 km öster om Västerås tätort i höjd
med Anundshögsmotet. Planområdet omfattar ca 160 ha och inkluderar ett område både norr
och söder om väg E18, med en större del söder om väg E18. Väg E18 utgör riksintresse för kom-
munikationer, trafikslag väg.

Området utgör ett lätt kuperat skogsområde, vilket väster ifrån träder fram i landskapet som ett
höjdparti. Inom planområdet finns två bostadsfastigheter, Ersbo (Brunnby 2:2) och Arnbo
(Brunnby 2:3), som är åretruntboende och torpet Olsbo som hyrs ut för sommarbruk.

Ca 1 km söder om området finns tätorten Irsta som är utpekad som en serviceort för utveckling.
Planområdet avgränsas i väster av väg 694 och i öster finns jordbruksmark. Mot norr gränsar
området till produktionsskog och åkermark. En kraftledningsgata går tvärs genom området, se
Figur 2.

Jordarterna i området domineras av sandig morän och glacial lera. Inslag finns även av post-
glacial finsand samt berg i dagen.

Cirka 1 kilometer nordväst om planområdet på norra sidan om E18 finns området Anundshög,
som är rikt på fornlämningar och ingår i riksintresset Badelunda [K:U 25], vilket utgör riksin-
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tresse för kulturmiljövården. Anundshögsområdet utgör ett omtyckt strövområde och är ett po-
pulärt turist- och utflyktsmål med bland annat café och guidade turer. Väster om området
sträcker sig Badelundaåsen, som är en stor rullstensås som sträcker sig från Nyköpingstrakten
till Siljan. Sydost om planområdet återfinns riksintresse för kulturmiljövården Irsta [K:U 31]. Syd-
väst om planområdet återfinns Västerås flygplats som utgör riksintresse för flyget.

Figur 2. Flygfoto över området runt Anundshögsmotet och avfart Irsta sett från O-NO med vy
mot Mälaren som syns i bakgrunden. Foto: Västerås Stad. Röd linje markerar ungefärlig gräns
för planområdet i vyn.

4.2 GÄLLANDE PLANER

4.2.1 ÖVERSIKTSPLAN

Översiktsplanen för Västerås, Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050, revidering antagen av
kommunfullmäktige 2017-12-07. Det övergripande målet för översiktsplanen är att Västerås ska
vara en attraktiv och hållbar kommun där vi planerar med människan i fokus. Med utgångspunkt
från detta har strategier för hur Västerås kan växa och utvecklas på ett hållbart och klimatsäkert
sätt utvecklats. Strategiernas syfte är att ge Västerås möjlighet att växa och utvecklas samtidigt
som behovet av klimatpåverkande transporter och exploatering av brukningsvärd mark begrän-
sas samt att de värden som finns i naturen och i den byggda miljön, som är en del av Västerås
identitet, tas tillvara. Den fördjupade översiktsplanen för Irsta berörs främst av strategierna At-
traktiv regionstad, Kreativt näringslivsklimat och Hushålla med naturresurserna.

Strategierna innebär bland annat att Västerås ska fortsätta växa och utvecklas i sin roll som en
attraktiv regionstad och vara en knutpunkt för kommunikationer och logistik. Näringslivet ska
ges nödvändiga expansionsmöjligheter och goda etableringsförutsättningar (Västerås Stad,
2017a).

Planområdet ligger enligt gällande översiktsplan inom ett område som är utpekat för verksam-
heter, se Figur 3.

E18

Anundshögs-
motet
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Figur 3. Utsnitt från plankartan tillhörande gällande översiktsplan för Västerås Stad
(http://kartor.vasteras.se/external/op2026/default.htm).

4.2.2 ÖVRIGA PLANER OCH PROGRAM

Dagvattenpolicy
En dagvattenpolicy, Dagvattenpolicy för Västerås, antogs 2014-03-06, med bland annat de över-
gripande målen att minska dagvattenflödena till Mälaren, som utgör recipient för dagvatten och
avrinnande ytvatten i Västerås, att rening och fördröjning av dagvatten ska ske så nära källan
som möjligt samt att dagvatten ska utredas i alla planer (Västerås, 2014a). Dagvattenpolicyn
anger riktvärden för näringsämnen, tungmetaller och olja för bedömning av behovet av rening.
Även en handlingsplan finns framtagen, Handlingsplan för dagvatten i Västerås (Västerås,
2014b). Syftet med handlingsplanen är att minska föroreningsmängderna och risken för över-
svämningsskador, att tydliggöra och underlätta arbetet med dagvattenfrågor samt till att målen i
bland annat dagvattenpolicyn och miljökvalitetsnormerna ska uppfyllas.

Västerås stads miljöprogram (Västerås, 2005) är antaget i kommunfullmäktige 2005-05-12,
med en framtidsbild som säger ”Västerås är långsiktigt hållbart” och programmet visar vad sta-
dens miljöarbete bör fokusera på för att uppnå denna framtidsbild. Miljöprogrammet innehåller
inriktningsmål som ska verka som en styrande funktion för Västerås Stads interna arbete när det
gäller åtgärder som ska prioriteras.

Miljöprogrammet innehåller fyra fokusområden varav denna plan omfattas av klimatpåverkan
och bebyggd miljö. Klimatpåverkan påverkas främst genom transporter och energianvändning.
Bebyggd miljö påverkas genom att lokalisering av transport och transportanläggningar sker på
ett sådant sätt att skadliga intrång i stads- eller naturmiljön begränsas.
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Västerås stads Trafikplan 2026 (2014c) är antagen i kommunfullmäktige 2014-05-08. Trafik-
planen ska vara ett stöd i att skapa en balans mellan den tillgänglighet som transportsystemet
ger och de effekter som trafiken har på samhället. Ett av syftena med trafikplanen är att stärka
Västerås roll som en attraktiv ort för nyetablering. Ett annat syfte är att planen, och dess kopp-
ling till ÖP2026 är att säkerställa att trafik- och bebyggelseplanering sker i samklang med
varandra.

Västerås stads Näringslivsprogram antogs 2017 och uttrycker värdegrunder och förhållnings-
sätt för arbetet med utvecklingen av Västerås (Västerås Stad, 2017b). Ambitionerna är att bland
annat ha tillgänglig mark för näringsverksamhet i bra lägen och att vara en ort som är tillgänglig
för människor, varor och data med säkra och tillförlitliga system. Programmet anger exempelvis
att Västerås stad ska säkerställa marktillgången både för ytkrävande och mindre verksamheter.

4.3 MILJÖKVALITETSNORMER

Miljökvalitetsnormer (MKN) har fastställts av regeringen för att förebygga eller åtgärda miljöpro-
blem. De kan gälla hela landet eller för ett begränsat geografiskt område. Normerna är styrme-
del för att på sikt uppnå miljömålen och de flesta av miljökvalitetsnormerna baseras på krav i
olika direktiv inom EU. Miljökvalitetsnormerna finns reglerade i miljöbalkens 5:e kapitel. Enligt
miljöbalkens 6 kap 7 § 2 punkten ska en miljökonsekvensbeskrivning beskriva hur det ska und-
vikas att verksamheten/åtgärden medverkar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap inte följs.

Det finns idag miljökvalitetsnormer (MKN) för buller, luft och vattenkvalitet. För luft innebär mil-
jökvalitetsnormen värden som inte ska överskridas, medan miljökvalitetsnormerna för vatten in-
nebär bestämmelser om kvalitén på miljön i en vattenförekomst.

För omgivningsbuller är miljökvalitetsnormen en målsättningsnorm där ”det ska eftersträvas att
omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa” (SFS 2004:675). Miljökvali-
tetsnormen omfattar omgivningsbuller från alla vägar, järnvägar, flygplatser och tillståndsplik-
tiga hamnar i kommuner med mer än 100 000 invånare. Kommunerna och myndigheter som till
exempel Trafikverket ansvarar för att miljökvalitetsnormen följs och ska tillse att kartläggningar
och framtagande av åtgärdsprogram görs.

5 ALTERNATIV

5.1 PLANFÖRSLAGET

Planen möjliggör ett nytt verksamhetsområde främst inom logistik, lager och industri inom ett
område vid Anundshögsmotet vid E18 öster om staden. Det aktuella planområdet är cirka 160
ha stort, se Figur 4. Verksamhetsområdet planeras söder om E18.

Mark reserverad för en framtida järnväg mellan Stockholm och Oslo korsar planområdet i öst-
västlig riktning och delar upp det planerade verksamhetsområdet i en nordlig del mot E18 och
en sydlig del som knyter an mot skogen i Irsta. Två kraftledningsgator passerar idag genom
planområdet i öst-västlig riktning. Befintliga ledningar avses markförläggas alternativt få ett nytt
läge, för vilket hänsyn måste tas till gällande skyddsföreskrifter för kraftledningar.

Den norra delen av verksamhetsområdet avsätts främst till verksamheter inom logistik eller med
ett stort transportbehov samt industri. Området är lämpligt för verksamheter som har en omgiv-
ningspåverkan på maximalt 500 meter.

Verksamhetsområdet söder om järnvägsreservatet föreslås inrymma lättare industri med en be-
gränsad omgivningspåverkan av maximalt 200 meter på grund av närhet till befintliga och pla-
nerade bostäder i Irsta.
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Figur 4. Plankarta.

Till följd av närheten till Västerås flygplats (hinderfrihet) och till riksintresset Badelunda [K:U 25]
(landskapsrummet och kulturmiljön) kommer byggnadshöjden att begränsas. I ett första skede
kommer det att finnas en gemensam infartsväg till hela planområdet.
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Trädridåer sparas i verksamhetsområdets randzoner mot norr, öst och väst med syfte att på-
verka upplevelsen och skalan på industribebyggelsen, samt skapa ytor för dagvattenhantering. I
planområdet norr om E18 sparas skogen och en skötselplan upprättas för att utveckla området
med hänsyn till landskapsbild och riksintresset för kulturmiljövård. Planen föreslår också håll-
platser för regionbuss samt pendlar-/samåkningsparkering i anslutning till Anundshögsmotet.

Skogsområdet i södra delen av planområdet angränsar till bostadsbebyggelsen i Irsta och sparas
som grönområde med funktion som både rekreationsområde och buffertzon/skyddsområde.
Tillgängligheten till strövområdet förbättras genom att stigar i området rustas upp och skyltas.
Stigar som försvinner till följd av föreslagen plan ska vid behov ersättas. Småvatten som finns i
den sydvästra delen av planområdet sparas. Dagvattendammar planeras anläggas på flera plat-
ser inom planområdet. Kompletterade utredningar i samband med detaljplanearbetet kommer
utgöra grund för lokalisering och ytbehov.

Bostadsfastigheten Brunnby 2:2 (Ersbo) kommer enligt planförslaget omgärdas av skoglig vege-
tation och inneha ett visst avstånd till verksamhetsområdet och fastigheten bedöms i nuläget
även fortsättningsvis kunna användas som bostad. Fastigheten Brunnby 2:3 (Arnbo) kommer att
påverkas av störningar från trafik och verksamhet samt eventuellt på sikt av tågtrafik, och plane-
rad markanvändning är inte förenlig med bostadsändamål på denna fastighet. Fastigheten kom-
mer i samband med genomförandet av planen att behöva avvecklas. Vid en utbyggnad av den
södra delen av planområdet kommer även torpet Olsbo behöva avvecklas till följd av störningar
av angränsande verksamheter.

5.2 ALTERNATIV LOKALISERING

Västerås stad växer och visionen är en befolkningstillväxt på 80 000 nya invånare 2050 enligt
översiktsplanen. Den önskade befolkningstillväxten kräver en utbyggnad av minst 40 000 nya
bostäder till år 2050. Det innebär att ett flertal områden i tätorten och i serviceorterna behöver
tas i anspråk för bostäder. I takt med ökad befolkning ökar och utvecklas även näringslivet, som
också har behov av ytor för både nya verksamheter och utveckling av befintliga verksamheter
(Västerås, 2017a).

Översiktsplanen anger områden för verksamheter väster om staden samt i området vid Anunds-
högsmotet. Det finns ett stort behov av områden för näringsverksamhet öster om staden. Befint-
liga verksamhetsområden som finns öster om staden saknar förutsättningar för att utvecklas
med tanke på lokalisering och möjlighet till expansion. Tillgången till lämplig mark öster om sta-
den inom rimliga avstånd är begränsad till följd av riksintresset Badelunda [K:U 25], Västerås
flygplats, odlingsmark etc. Området vid avfart Irsta bedöms som det område som är mest lämp-
ligt för ett verksamhetsområde för lager och logistik öster om staden med tanke på läget och
förutsättningarna i området.

5.3 NOLLALTERNATIVET

Nollalternativet innebär att området vid avfart Irsta inte tas i anspråk för verksamheter. Områ-
dets markanvändning antas bibehållas så som den är idag med bland annat produktionsskog.
Vissa skogspartier kan bli aktuella för avverkning, i övrigt kommer normala skogsskötselåtgär-
der att vidtas.

År 2040 kan järnvägen som planeras vara aktuell och området kommer då att påverkas av
denna.



Uppdrag: 282492, MKB avfart Irsta, FÖP 70

Beställare: Västerås stad

2019-10-14 

Antagandehandling

O:\LIN\288775\N\_Text\MKB avfart Irsta FÖP70 190425.docx

15(45)

6 MILJÖKONSEKVENSER

6.1 LANDSKAPSBILD OCH KULTURMILJÖ

6.1.1 NULÄGE

Landskapsbild

Planområdet är beläget på en skogsklädd moränhöjd i ett mosaikartat landskap med en flack öp-
pen slätt omgiven av slutna skogsområden och andra trädbevuxna moränkullar. Två dalgångar
med odlingslandskap omsluter planområdet på västra och östra sidan (se Figur 5).

Figur 5. Översikt över landskapsbilden samt kulturhistoriskt värdefulla miljöer kring aktuellt
planområde. Källa: Tyréns (2018).

Badelundaåsen väster om planområdet och moränkullarna är rumsbildande strukturer som bry-
ter av mot den flacka slätten och bildar naturliga landmärken. Även gårdsmiljöerna intill dessa
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moränhöjder bildar landmärken. Landskapet är öppet och erbjuder långa utblickar.
Badelundaåsens nord-sydliga sträckning är den viktigaste strukturen för landskapets riktning.

Angränsande till odlingslandskapet i väster, i utkanten av Västerås, ligger trafikplats Hällamotet
och söder om detta industriområdet Hässlö. Hässlö är väl synligt över slätten och ger en indu-
striprägel. Norr om Hällamotet och E18 ligger Hälla handelsplats. Hällamotet och dess omgi-
vande verksamheter utgör idag tillsammans med Badelundaåsen entrén till Västerås tätort österi-
från.

Anundshög nordväst om planområdet är ett kulturhistoriskt viktigt landmärke som syns från
stora delar av landskapet. Närlunda gård, belägen på en lövträdbeklädd moränhöjd direkt norr
om planområdet, utgör ett viktigt rumsbildande element som står i rak siktlinje mellan Anunds-
hög och planområdet. Sydväst om planområdet är Brunnby Gård belägen som också utgör ett
viktigt landmärke med allékantad infartsväg riktad mot planområdet. I området finns även
Brunnbys förhistoriska gravfält och de äldsta spåren är från bronsåldern och består av ett grav-
röse och skärvstenshög.

Kulturmiljö

Den nordvästra delen av planområdet ligger inom ett område av riksintresse för kulturmiljövår-
den, Badelunda [K:U 25] (se Figur 6).

Figur 6. Översikt över kulturmiljövärden i och kring aktuellt planområde. Källa: Tyréns (2018).
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Uttrycket för riksintresset är Badelundaåsen med dess rika förekomst av fornlämningar från
framför allt järnålder och Anundshögsområdet, med dess monumentala fornlämningsmiljö. Inom
riksintresset lyfts även det äldre kommunikationssystemet och det öppna jordbrukslandskapet
som är starkt förknippat med det utpräglade järnålderslandskapet. Denna karaktär återfinns
inom planområdets östra del, bland annat i form av två järnåldersgravfält. De västra delarna av
planområdet ingår i Västerås kommuns kulturminnesvårdsprogram, med Brunnby som en cen-
tral del (se Figur 6). Sydost om planområdet återfinns ytterligare ett område av riksintresse för
kulturmiljövården, Irsta [K:U 31]. Riksintresset lyfter bronsålderslandskapet. Fornlämningar från
den här tiden förekommer i planområdets västra del.

Särskilt värdefulla kulturmiljöområden i planområdets närhet är Badelundaåsen och Anundshög,
men även Brunnby och Närlunda, se Figur 5 för lokalisering. De förstnämnda utgör även viktiga
landmärken i området. Båda är även mycket välbesökta målpunkter för det rörliga friluftslivet.

Vid Badelundaåsen har det funnit bosättningar sedan yngre stenåldern (1200 – 1800 f. kr). Det
finns omfattande spår, t.ex. gravfält, enstaka gravar, boplatser och hålvägar, av mänsklig aktivi-
tet i området från järnåldern (550 f. kr – 1050 e. kr). Mangårdsbyggnaden till den största av går-
darna i Tibble är från 1700-talet (Tyréns, 2018). Från Badelundaåsen är planområdet tydligt ex-
ponerat, se Figur 7.

Figur 7. Vy mot aktuellt planområde från utsiktsplats på Badelundaåsen. Källa: Tyréns (2018).

Anundshög nordväst om planområdet är den största så kallade storhögen i Sverige, se Figur 8. I
området finns det ytterligare storhögar och de är placerade längs ett förhistoriskt kommunikat-
ionsstråk. Anundshög och de omgivande lämningarna är mestadels från järnåldern, men platsen
har även haft stor betydelse under medeltiden som tingsplats. I anslutning till Anundshög finns
en processionsgata kantad med resta stenar (Tyréns, 2018).
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Figur 8. Anundshög sett från nordost. Källa: Tyréns (2018).

Brunnby gård har rötter tillbaka i förhistorisk tid. Sydväst och nordväst om dagens bebyggelse
återfinns fornlämningar. Gården är ett före detta säteri och bebyggelsemiljön är karaktäristisk
för säterier med alléer och med man- och fägårdsbebyggelse separat från varandra (Tyréns,
2018).

Närlunda bestod på 1600-talet av två gårdar som senare slogs samman till en gård (Tyréns,
2018). Under 1990-talet utsattes huvudbyggnaden för en brand och återuppfördes på samma
plats som tidigare. I anslutning till gården finns ett antal boplatser, gravfält, hålvägar och en-
staka förhistoriska gravar, men även omfattande odlingsspår i form av fossil åkermark och ett
fragment av en förhistorisk hägnad av sten, en så kallad stensträng.

Planområdet har historiskt sett tillhört Närlunda och Brunnby och marken har i huvudsak utnytt-
jats som betesmark och för utvinning av bränsle. Inom planområdet har det funnits ett antal
torp, se Figur 9.
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Figur 9. Kulturmiljövärden inom aktuellt planområde och dess direkta närhet. Källa: Tyréns
(2018).

I samband med den arkeologiska utredningen etapp 1 utförd hösten 2018, påträffades samman-
lagt 122 lämningar (se Figur 10), varav 17 redan är kända fornlämningar och fyra lämningar be-
döms som bevakningsobjekt. 92 av dessa lämningar är inte tidigare registrerade i fornminnesre-
gistret. Av dessa bedömdes sju lämningar som fornlämningar och 37 som möjliga fornläm-
ningar. Övriga lämningar bedömdes som övriga kulturhistoriska lämningar. De sju tillkommande
fornlämningarna utgjordes av tre hägnader (objnr 117,120, 121), tre lägenhetsbeyggelse (objnr
85,106, 107) och en stensättning (objnr 45) (Ählström, 2018).
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Figur 10. Utdrag ur den arkeologiska utredningen etapp 1 som utfördes under hösten 2018
Källa: Ählström (2018).

När det gäller fornlämningarna härrör de flesta av fornlämningarna i området från yngre järnål-
dern (550–1050 e. kr.). I den östra delen av planområdet och vid Närlunda finns det fornläm-
ningar av bronsålderskaraktär (1800 – 550 f. kr.), såsom ett röse, skärvstenshögar i anslutning.
Fornlämningar och fornfynd regleras i 2 kap. kulturmiljölagen.

6.1.2 PLANFÖRSLAGET

Planförslaget innebär att landskapets karaktär förändras från tydlig landsbygd till exploaterad
mark. Området är väl synligt från Badelundaåsen, se Figur 11, och E18. För att behålla den nuva-
rande gränsen mellan stad och landsbygd och för att minska effekterna på upplevelsen av det
omgivande förhistoriska odlingslandskapet, föreslår planen att en trädridå sparas längs verk-
samhetsområdets ytterkant mot E18 och västerut mot jordbruksmarken och väg 694 samt i ös-
ter. Området norr om E18 avsätts som naturmark där skogen bevaras, bland annat för att skapa
en visuell skärm i vyn från Anundshög mot planområdet, se Figur 12. En skötselplan upprättas
för att skapa en attraktiv och rekreativ skog med kontinuerlig föryngring och för att tydliggöra
fornlämningarna i området. Tanken är att den östra entrén till Västerås även fortsättningsvis, vi-
suellt ska uppfattas vara vid Hässlö industriområde genom att den nya planlagda bebyggelsen
döljs bakom en trädridå.
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Figur 11. 3D vy med byggnader upp till 18 meter sett från Badelunda åsens fot. Källa: Västerås
stad siktanalys (2019).

Planen anger därtill att områdets gestaltning och struktur ska bidra till att inordna det öppna od-
lingslandskapet och den omgivande kulturbygden. Planområdet avses att planas av, vilket inne-
bär en lägre markhöjd än idag. En begränsning i byggnadshöjd föreslås både med tanke på när-
heten till Västerås flygplats och på påverkan på riksintresset Badelunda [K:U 25]. Den maximala
byggnadshöjden inom området föreslås att anpassas till marknivåer och skogsbeståndets medel-
höjd. Gestaltningen av byggnader är viktig med bland annat val av material, färg och struktur.
Maximala byggnadshöjder, eventuellt behov av byggnadsfria ytor och gestaltning av byggnader,
bland annat de som blir synliga via kraftledningsgatan, kommer enligt planbeskrivningen att ut-
redas vidare i detaljplaneskedet.

Figur 12. 3D vy med byggnader upp till 18 meter sett från Anundshög. Källa: Västerås stad
siktanalys (2019).

Ett genomförande av planen innebär att ett antal fornlämningar behöver ansökas om att under-
sökas och tas bort. Flera av fornlämningarna har stort pedagogiskt värde för läsbarheten av plat-
sens historia, bland annat två gravfält i planområdets västra del (RAÄ Irsta 14:1 och Västerås
558:1). Dessa kommer enligt planförslaget att kunna lämnas kvar.

6.1.3 PÅVERKAN OCH KONSEKVENSBEDÖMNING

Planförslaget
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Enligt Tyréns (2018) finns det risk för att planförslaget påverkar järnålderslandskapet med dess
öppna jordbrukslandskap, omgivande järnåldersgravfält, kommunikationer och bebyggelselä-
gen. Den obrutna agrart präglade utblicken från Badelundaåsen österut kan komma att påverkas
av planområdets nytillkomna byggnader. Om tillräckliga skogsridåer sparas längs verksamhets-
områdets ytterkanter, framför allt i dess västra del, kommer dock utblicken från åsen att skonas
från den aktuella bebyggelsen och upplevelsen av landskapets agrara karaktär kan bibehållas.
Etablering av byggnader som exponeras mot omgivningen skulle dock bryta mot den omgivande
småskaliga bebyggelsen som omger odlingsmarken idag.

Förutsatt att byggnadshöjden hålls nere så att skogsdungen norr om E18 kan skymma de nya
byggnaderna i siktlinjen från Anundshög, se Figur 12 och Figur 13, påverkas inte fornlämnings-
miljön av den planerade bebyggelsen. Det omgivande jordbrukslandskapet runt Närlunda, som
ingår i riksintresset Badelunda [K:U 25], bedöms inte komma att påverkas i någon större ut-
sträckning. I kulturmiljön vid Brunnby finns risk för att två järnåldersgravar kommer att påverkas
i och med planens genomförande. För Brunnby kan även upplevelsen av det omgivande odlings-
landskapet komma att påverkas om odlingslandskapet inkluderas i ett industrilandskap med
Hässlö i väster och den planerade verksamheten i öster. Med bevarande av en skogsridå mot väg
694 minskas denna påverkan. Däremot kan bebyggelsen komma att exponeras i den kraftled-
ningsgata som går genom området. Riksintresset för kulturmiljövården, Irsta [K:U 31] riskerar
inte att påverkas.

Figur 13. Skiss över sikten från Anundshög. Källa: Tyréns (2018).

Från Badelundaåsen riskerar verksamhetsområdet att vara synligt vid öppningar i skogsridån till
följd av kraftledningsgatan i planområdet och kommande infartsvägar. För att minska den visu-
ella påverkan och uttrycket för odlingslandskapet är det viktigt att anlägga planteringar av träd
för att skapa en vegetationsskärm. För att ytterligare minska påverkar på vyn från åsen är det av
stor vikt att planens intentioner kring väl bearbetad gestaltning, färg- och materialval etc. följs.
Detta är dock inte möjligt så länge kraftledningsgatan är kvar i området.

Ett stort antal fornlämningar kommer att behöva undersökas och tas bort om planen realiseras.
Omkring en tredjedel av de nypåträffade lämningarna har identifierats som ”möjliga fornläm-
ningar”. För att det ska vara möjligt att bedöma den slutgiltiga påverkan och konsekvenserna av
planförslaget på det förhistoriska jordbrukslandskapet krävs en särskild arkeologisk utredning
etapp 2 som kan bestämma status på samtliga lämningar. Bevarande av de två gravfälten (Irsta
14:1 och Västerås 558:1), i planområdets västra del är avgörande för läsbarheten av det förhisto-
riska jordbrukslandskapet.

Planförslagets byggnader och anläggningar står i kontrast till omgivande landskap, men med
vidtagande av de åtgärder som beskrivs i planen avseende skogsridåer, byggnadshöjder, gestalt-
ning av byggnader etc. minskas kontrasterna och landmärken såsom Anundshög och
Badelundaåsen bedöms inte påverkas i större omfattning. Det är dock av stor vikt att planerade
åtgärder övervägs och vidtas vid den fortsatta planeringen av området. Landskapsbilden bedöms
därmed inte påverkas i nämnvärd grad under förutsättning att de åtgärder som föreskrivs i pla-
nen vidtas.

Konsekvenserna för kulturmiljövärdena vid genomförande av planförslaget kommer att vara
stora, då ett stort antal fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar inom planområdet
går förlorade. De åtgärder som vidtagits inom ramen för projektet, när det gäller att lämna vege-
tation kvar för att skapa skärmar mot de två rikaste och mest betydelsefulla kulturmiljöerna,
Badelundaåsen och Anundshög, bedöms risken för påtaglig skada på riksintresset inte längre
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föreligga. Detta är under förutsättning att den avsedda bearbetade gestaltningen avseende, vo-
lym, form, färg- och materialval etc. följs.

Landskapsbilden och kulturmiljön i och kring planområdet bedöms ha höga värden med höga
visuella kvaliteter och höga kulturmiljövärden. Detta tillsammans med att genomförandet av pla-
nen bedöms innebära liten negativ påverkan med det åtgärder som avses vidtas, ger att planens
genomförande bedöms medföra måttligt negativa konsekvenser avseende landskapsbild och kul-
turmiljö.

Nollalternativet

För nollalternativet bedöms påverkan på landskapsbild och kulturmiljö utebli eftersom området
inte exploateras. Därmed bedöms även konsekvenserna utebli.

6.1.4 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

Enligt den utförda landskaps- och kulturmiljöanalysen (Tyréns, 2018) föreslås ett antal åtgärder
för att i möjligaste mån bevara landskaps- och kulturmiljövärdena med hänsyn till de karaktärs-
givande strukturer och samband som finns.

Åtgärder som har arbetats in i planen:
· En ridå av vegetation sparas längs E18, i planområdets västra del mot väg 694 och i östra

delen av planområdet för att bilda en visuell avskärning till området. Öppningar i dessa ve-
getationsskärmar för skyltar och annonslägen bör undvikas. På så sätt bibehålls både da-
gens visuella entré till staden vid Hässlö samt den landsbygdskaraktären i mellan
Badelundaåsen och planområdet.

· Bebyggelse inom planområdet hålls så låg att den inte syns från Anundshög.
· Byggnaders färgsättning bör utredas för att inte skapa visuella störningar från Anundshög

och framför allt från Badelundaåsen.
· Skyltpelare inom planområdet bör undvikas.

Åtgärder som föreslås därutöver:
· En tillräckligt bred trädridå för att skapa en visuell avskärmning mot dalgången sparas mot

väg 694, så att de två gravfälten Irsta 14:1 och Västerås 558:1 bevaras.
· Björkbeståndet längs E18, som utgjort odlingsmarken till det lilla torpet Lugnet, avses att

sparas. Där finns en torpgrund som om möjligt bör rensas fram. Den ridå med vegetation
som föreslagits längs E18 skulle kunna kompletteras med trädgårdsrelaterad vegetation för
att förtydliga torpets tidigare placering på platsen.

6.2 NATURMILJÖ

6.2.1 NULÄGE

Naturmiljön inom planområdet består idag främst av skogsmark, där stora delar är produktions-
skog med partier som har avverkats och gallrats. Mot öster och väster angränsar området till
åkermark och i norr till produktionsskog och åkermark. Skogen inom planområdet domineras av
barrskog med inslag av lövträd.

Kraftledningsgatan som sträcker sig österut genom planområdet har hedmarkskaraktär med in-
slag av unga björkar. Strax söder om och inom en del av kraftledningsgatan finns en ängs- och
betesmark. Marken är enligt Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering klassad som kul-
tiverad fodermark samt silikatgräsmark. Delar av kraftledningsgatan är också klassad som re-
staurerbar ängs- och betesmark (Mattsson J., 2017).

En naturvärdesinventering enligt SIS standard SS 199000:2014 har utförts inom planområdet av
Mattsson, J. (2017). I inventeringen identifierades:

· Tre objekt som bedömdes ha höga naturvärden (naturvärdesklass 2, stor positiv bety-
delse för biologisk mångfald),

· Sex objekt som bedömdes ha påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3, påtaglig positiv
betydelse för biologisk mångfald)
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· Två landskapsobjekt (vilket innebär områden där landskapets betydelse för biologisk
mångfald uppenbart är större eller av annan karaktär än de ingående naturvärdesobjek-
tens betydelse).

Inget objekt klassades i naturvärdesklass 1 (störst positiv betydelse för biologisk mångfald),
högsta naturvärde.

Resultaten redovisas tillsammans med övriga naturintressen i och i närheten av planområdet i
Figur 15. Objekt med höga naturvärden registrerades i betesmarken och torpmiljön inom plan-
området, se Figur 14 (Mattsson, J. 2017). Där påträffades bland annat hävdgynnade arter och
rödlistade arter tillsammans med strukturer som t.ex. solexponerade block och stenar. I torpmil-
jön förekommer gamla träd, vedstaplar samt blommande träd och buskar, som tillsammans ger
ett högt biotopvärde för exempelvis insekter samt grod- och kräldjur.

Bland de objekt som bedömdes ha påtagligt naturvärde förekommer kraftledningsgatan som är
blomrik och hyser naturvårdsarter, en brynmiljö med naturvårdsarter samt skogsbiotoper med
död ved, sälg och stenrösen.

Figur 14. Vyer från planområdet av öppnare karaktär som överlag bedöms ha högre
naturvärden än produktionsskogen i övrigt. Foto: Västerås Stad, 2017a.
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Figur 15. Naturintressen och naurvärden i och kring aktuellt planområde. Kartunderlag från
Västerås Stad. Numreringen för naturvärdesobjekt anger naturvärdesklass.

Tre områden fick en preliminär klassning då förekomsten av vissa arter inte kunde säkerställas
under inventeringen, varav ett omfattar det småvatten som finns i området och som preliminärt
klassades till påtagligt naturvärde med potential för groddjur (Mattsson J., 2017). En inventering
av större vattensalamander och andra groddjur utfördes våren 2018. Två vatten inom planområ-
dets södra delar bedömdes vara de bästa i området för groddjur att uppehålla sig i. I det första
inventerade vattnet påträffades ingen större vattensalamander eller andra groddjur. I det andra
undersökta vattnet påträffades mindre vattensalamander av båda könen (Karlsson V., 2018).

I torpmiljön bedömdes det finnas en intressant insektsfauna och i ett område med blandskog
bedömdes det finnas livsmiljöer för fladdermöss (Mattsson J., 2017).

De två landskapsobjekten som identifierades i inventeringen omfattar dels kraftledningsgatan
som bedöms vara en viktig spridningskorridor för bland annat fjärilar och bin, dels ett område
som bedöms hysa goda livsmiljöer för den rödlistade gröngölingen. En del av det senare områ-
det ingår i en del av kraftledningsgatan. Inom planområdet påträffades sammanlagt sju stycken
rödlistade arter inom inventeringsområdet (gröngöling, gulsparv, spillkråka, stare, backsmör-
blomma, grön aspvedbock och reliktbock) vid naturvärdesinventeringen (Mattsson J., 2017).
Även fridlysta växter som blåsippa och mattlummer påträffades och ett flertal skogliga signalar-
ter och hävdgynnade indikatorarter noterades.

Calluna har för Västerås stad genomfört en artinventering av fladdermöss enligt Naturvårdsver-
kets rekommenderade undersökningstyp för artinnehåll. Inventeringen utfördes manuellt på
plats vid två tillfällen samt med hjälp av sju ultraljudsdetektorer, se Figur 16.
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Figur 16. Platser med bedömd stort potential för viktiga fladdermushabitat och placering av
autoboxar för registrering av ultraljud.

Resultatet av inventeringen visade att sex arter av fladdermöss återfanns i flera olika miljöer,
men aktiviteten och vilka arter som är aktiva skiljer sig åt inom området. I området bedöms det
finnas populationer av fyra av dessa arter, nordfladdermus, mustasch/taigafladdermus, dvärgpi-
pistrell och större brunfladdermus. Därmed kan inte området betraktas som en rik fladdermus-
miljö. Två tredjedelar av samtliga observationer gjordes dock vid platserna för box nummer 6
och 7 i de södra delarna av området (Stahre, 2018).

För övrigt finns ingen skyddad natur inom planområdet. Närmsta naturreservat (Badelunda) lig-
ger ca 2 km nordväst om planområdet.

Naturvärdena inom planområdet bedöms som relativt få och av ordinär karaktär utan särskild
regional betydelse. Naturvärdena som identifierats i området bedöms inte kopplade till mark av
orörd karaktär utan är resultat av mänskliga åtgärder.

6.2.2 PLANFÖRSLAGET

Planförslaget kommer leda till förändrade markförhållanden i området i och med verksamhets-
området som tar skogsmark i anspråk och att stora ytor hårdgörs.

Området norr om E18, som består av skogs- och jordbruksmark, ska enligt planen bevaras. Sko-
gen utgör ett värdefullt skydd längs med E18 då den bland annat begränsar sikten från Anunds-
hög in mot området. Den har också betydelse för riksintresset för kulturmiljövård och för land-
skapsbilden i övrigt i området. Även nordvästra delen av planområdet söder om E18 bevaras
med samma markanvändning som idag. Därmed kommer ingen jordbruksmark att tas i anspråk.
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Söder om verksamhetsområdet planeras ett större skogsparti bevaras med befintligt småvatten.
En skogsridå sparas även mot både E18 och väg 694 samt öster om det planerade verksamhets-
området.

6.2.3 PÅVERKAN OCH KONSEKVENSBEDÖMNING

Planförslaget

Bedömning av påverkan på naturmiljön görs från olika perspektiv, från påverkan på både en-
skilda arter till landskapsekologiska sammanhang. Exploatering leder ofta till fragmentering av
ekologiska strukturer och det kan skapas barriärer i landskapet för både växter och djur.

Genomförande av den fördjupade översiktsplanen innebär att större skogspartier inom området
försvinner, vilket har en negativ påverkan på naturmiljön. Området hyser dock endast ett fåtal
höga samt några påtagliga naturvärden och eftersom skogen som tas bort utgörs av produkt-
ionsskog förväntas den heller inte utveckla några framtida större naturvärden eller biotopkvali-
teter. Några av naturvärdesobjekten som identifierats i området kommer dock att bevaras, som
till exempel småvattnet och torpmiljön samt några av landskapsobjekten, i och med att mark i
södra delen av planområdet bevaras.

Mindre vattensalamander påträffades i ett av småvattnen i de södra delarna av planområdet. Den
delen av planområdet där den mindre vattensalamandern påträffades är i planförslaget utpekad
som tätortsnära rekreation samt dagvattenhantering. Dagvattendammarna i anslutning till be-
fintligt småvatten kan bidra till att förstärka naturvärden runt småvattnet. Inga stora vattensala-
mandrar påträffades inom området och förekomsten av små vattensalamandrar bedöms inte på-
verkas negativt av planförslaget så länge inte vattenkvaliteten i småvattnet försämras.

Vid fladdermusinventeringen påträffade sex olika arter av fladdermöss var av fyra arter bedöms
ha en population inom de södra delarna av planområdet. Vid mindre än sex fasta populationer
betraktas området inte som en rik fladdermusmiljö. Flera delar av fladdermössens boendemiljö i
de södra delarna kommer bevaras då brynzoner, hålträd och småvatten i de södra delarna kom-
mer finnas kvar. Fladdermössen kan dock påverkas negativt av ljus från verksamheter i området
på nätterna.

Området som avsätts för den planerade järnvägen kommer att bevaras till dess järnvägen är ak-
tuell att anläggas. Detta område sammanfaller till stor del med den befintliga kraftledningsgatan
där flera av naturvärdesobjekten identifierats. Eftersom området runt omkring järnvägsreservatet
kommer att förändras och bebyggas finns risk för negativ påverkan på den biologiska mångfal-
den i området.

E18 utgör sedan tidigare en barriär i landskapet och risken för skapande av nya barriäreffekter i
området bedöms som liten, då det inte finns några större skogsområden öster- och västerut. I
området planeras dammar och andra dagvattenlösningar att anläggas, vilket kan skapa viss för-
utsättning för andra typer av växter att trivas i området.

Förutsättningarna för att stärka naturvärdena och öka förutsättningarna för ekologiska värden
bedöms försämras genom planens genomförande samtidigt som naturmiljövärdet i området be-
döms som lågt. Sammantaget bedöms därför genomförande av planen medföra liten negativ
konsekvens avseende naturmiljön i området.

De effekter som uppstår på naturmiljön den dagen järnvägen är aktuell har ej konsekvensbe-
dömts.

Nollalternativet

Nollalternativet innebär att området kommer att skötas på samma sätt som idag utifrån upprät-
tade skogsbruksplaner för området och vidtagande av skötselåtgärder såsom gallring, röjning
och avverkning kommer att vidtas. Fladdermössen och de mindre vattensalamandrarna bedöms
ha samma levnadsförhållanden som idag. Eftersom detta sker redan idag bedöms konsekvensen
av nollalternativet varken bli positiv eller negativ.
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6.2.4 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

Enligt den utförda naturvårdsinventeringen (Mattsson, J. 2017) fick tre områden en preliminär
klassning på grund av att förekomst av arter inte kunde säkerställas. Vid byggnation som nega-
tivt kan påverka de fridlysta arter som förekommer samt de rödlistade fågelarterna stare, spill-
kråka, gröngöling och gulsparv kan dispens från artskyddsförordningen behövas från länsstyrel-
sen. Livsmiljöerna för fladdermöss bör också beaktas vid exploateringen av området för minsta
möjliga störning.

Värdefull vegetation längs kraftledningsgatan bör bevaras så långt som möjligt för bibehållande
av de livsmiljöer för insekter och fåglar som finns idag.

En skötselplan bör upprättas både för skogsområdet norr om E18, som planeras att bevaras för
att skapa en landskapsvårdsskog med stegvis föryngring och en grön skärm utefter vägen, och
för de skogsridåer som bevaras längs verksamhetsområdet. Även för skogsområdet i södra de-
len av planområdet bör en skötselplan upprättas för att bevara befintliga naturvärden och skapa
möjlighet för en utveckling av naturvärdena i området.

6.3 TRAFIK OCH TILLGÄNGLIGHET

6.3.1 NULÄGE

Planområdet ansluter i norr till E18 som är riksintresse för kommunikationer och trafikslag väg.
E18 är en 2+2-väg med en hastighet förbi planområdet på 110 km/h. E18 är också en primär
transportled för farligt gods. Det godsslag som till största delen transporteras på vägen är
brandfarliga vätskor och frätande ämnen (SCB, 2006).

I nordsydlig riktning går väg 694 som ansluter till Stockholmsvägen i söder, passerar Irsta norrut
och Anundshög och ansluter till Tillbergaleden i norr. Trafikplatsen Anundshögsmotet
byggdes ut 2014 och ligger i planområdets nordvästra hörn (WSP, 2017).

Bil- och lastbilstrafik

Trafikmätningar gjorda av Trafikverket år 20101 visar en årsdygnstrafik på ca 10 000 fordon som
passerar planområdet på E18 varje dag i respektive riktning (WSP, 2017). Västerås stad har gjort
trafikmätningar på väg 694 under september 2017, vilket visar en årsdygnstrafik på ca 1 500
fordon (se Figur 17).

Figur 17. Illustration av dagens ÅDT-flöde. Källa WSP (2017).

1 Trafikräkningen från år 2010 har räknats uppför att motsvara år 2017 års trafik.
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Cykel- och kollektivtrafik

Genom Anundshögsmotet finns idag en separerad gång- och cykelväg i nord-sydlig riktning. I
resten av planområdet finns ingen separat cykelinfrastruktur, utan cyklister får färdas i blandtra-
fik. Det finns inte heller någon kollektivtrafikförbindelse vid planområdet.

6.3.2 PLANFÖRSLAGET

Bil- och lastbilstrafik

I och med exploatering av marken och utveckling av verksamheter i området behövs en infarts-
väg till området. Infarten planeras ca 250 meter söder om trafikplatsen och utformas som en tre-
vägskorsning där trafiken på väg 694 har företräde. Exakt placering är inte fastställd utan beror
på olika faktorer som t.ex. topografi. En andra infart längre söderut i planområdet blir aktuellt
om planområdet i framtiden blir avskilt med den nya järnvägen.

Trafikvolymen på E18 och väg 694 förväntas öka i framtiden, dels genom exploatering av områ-
det och dels genom bostadsutveckling i Irsta och Gäddeholm söder om planområdet, men även
till följd av att staden generellt förväntas växa. Exploatering av planområdet beräknas bidra med
en mindre andel av trafiken på väg 694 och E18. År 2040 (prognosåret) beräknas trafiken på E18
ligga på en högsta årsmedeldygnstrafik på ca 14 500 fordon västerut och 12 500 fordon från ös-
terut i respektive riktning (WSP, 2017). Väg 694 förväntas ha en årsmedeldygnstrafik på ca 5 300
passerande fordon i norrgående riktning och ca 4 200 fordon i södergående riktning (se Figur
18). Till och från det planerade verksamhetsområdet beräknas årsmedeldygnstrafiken uppgå till
ca 500 fordon i vardera riktningen. En kapacitetsanalys utförd av WSP (2017) visar att kapa-
citeten på E18 och väg 694 är tillräcklig för framtida trafikflöden.

Trafiken till och från en etablering av logistikcentrum i området förväntas få en trafikfördelning
där 80 % av lastbilstrafiken går västerut på E18 och resterade 20 % går österut (WSP, 2017).

En del av trafiken från det planerade verksamhetsområdet ska norrut via riksväg 56. För att
komma till väg 56 från planområdet finns två alternativ, antingen via E18 eller väg 694 förbi
Anundshög. Tung trafik norrut, förbi Anundshög är något man vill undvika då området är värde-
fullt ur kulturhistorisk synpunkt. Vägstandarden, en 2-fältsväg med en vägbredd på 6 meter, är
heller inte anpassad för tung trafik. Området mellan Anundshögsmotet och Torntunavägen på
den norra sträckningen av väg 694 kommer att omfattas av en detaljplan för att möjliggöra för
staden att införa restriktioner för tung trafik på denna väg. I och med detaljplanen tar Västerås
stad över väghållningsansvaret på sträckan.

Figur 18. Illustrerad högsta årsdygnstrafik år 2040. Källa: WSP (2017).
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Järnväg

I ett långsiktigt perspektiv finns ett behov av en ny järnvägsdragning mellan Oslo och Stock-
holm. Kapacitetsbehovet bedöms som störst mellan Stockholm och Västerås. I planförslaget av-
sätts ett 100 m brett reservat genom området för en framtida järnväg.

Cykel- och kollektivtrafik

Planen innebär separerad gång- och cykelväg längs väg 694 och kompletterar befintlig gång- och
cykelväg. Gång- och cykelväg ska också anslutas till föreslagna hållplatslägen för regionbussar.
Det ska också vara möjligt att gå och cykla längs huvudgatan inom verksamhetsområdet separe-
rat från övrig trafik.

Buller

Bullerberäkningar för år 2040 har gjorts för E18, väg 694 och den framtida infarten till det pla-
nerade verksamhetsområdet (se Figur 19). Enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid bo-
stadsbyggnader, som tillämpas vid bland annat planläggning, bör buller från spårtrafik och
vägar inte överskrida:

- 60 dBA ekvivalentnivå vid fasaden på en bostadsbyggnad (>35 m2),
- 50 dBA ekvivalentnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till bygg-

nad.

Därtill gäller att om ljudnivån överskrider 60 dBA enligt ovan bör minst hälften av bostadsrum-
men i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå, samt 70 dBA maximal
ljudnivå mellan klockan 22.00 och 06.00, inte överskrids vid fasaden.

Figur 19. Beräknad dygnsekvivalent ljudnivå samt maximal ljudnivå från väg år 2040. Källa:
WSP (2017).

Bullernivåerna i området kommer till följd av ökad trafikmängd på E18 och väg 694 samt inom
planområdet att öka enligt beräkningar utförda av WSP (2017). Längs vägarna beräknas bullerni-
våerna inte klara rekommendationerna för bullernivåer för bostadsbebyggelse. Inga bostäder ska
dock byggas inom planområdet. Om befintliga bostäder inom planområdet blir kvar finns risk att
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den ökade trafiken lokalt medför bullernivåer som överstiger riktvärdena för buller vid bostad
och där kan bullerbegränsande åtgärder behöva vidtas.

Verksamheterna som planeras inom området kommer också att generera buller. Sådant buller
kan påverka befintlig och ny bostadsbebyggelse i Irsta. Någon bullerberäkning för själva verk-
samheterna har dock inte utförts.

6.3.3 PÅVERKAN OCH KONSESVENSBEDÖMNING

Planförslaget

Planförslaget innebär en ökning av trafiken inom samt till och från planområdet. Sett till den be-
räknade ökningen av trafiken på E18 och väg 694 fram till 2040, som beror på utvecklingen i
kommunen och bostadsutvecklingen i närliggande områden, bedöms trafikökningen till följd av
planförslaget vara liten i förhållande till den totalt beräknade trafikökningen på väg 694.

Trafikflödena genom och förbi Västerås förväntas bli bättre med lokalisering av logistikverksam-
het på platsen då tunga fordon inte behöver trafikera mindre vägar och passera bebyggelse för
att nå området. Eftersom Västerås stad tar över väghållningsansvaret för delar av väg 694 norrut
mot Rv 56 och upprättar en detaljplan för området kan staden vidta de åtgärder som behövs för
att hålla undan tungtrafik från att passera Anundshög, vilket är en positiv konsekvens av planför-
slaget.

Sett till den ökade trafikmängden till följd av planens genomförande i förhållande till de beräk-
nade trafikmängderna till följd av bostadsutvecklingen i närområdet, bedöms konsekvensen av
planförslaget avseende trafik sammantaget bli liten negativ.

Ökade trafikmängder ger ökade bullernivåer i området, men då ökningen både på E18 och väg
694 till stor del beror på bostadsutvecklingen i närliggande områden bedöms bullersituationen i
planområdet till följd av planens genomförande endast försämras i liten grad. Området är redan
idag bullerutsatt och den förväntade trafikökningen på E18 och väg 694, oavsett planens ge-
nomförande eller inte, kommer att medföra en ökad bullernivå i området och dess närhet i takt
med utvecklingen i närliggande områden. Genomförandet av planen bedöms därmed medföra
liten negativ konsekvens avseende buller från trafik.

Buller kommer dock även att genereras från verksamheter inom planområdet, vilket kommer att
påverka befintliga hus inom och intill planområdet samt ny bostadsbebyggelse i Irsta. Omfatt-
ningen av sådant buller från verksamheter har ej beräknats och har därmed ej konsekvensbe-
dömts.

Om och när järnvägen kommer till stånd blir området och dess omgivningar påverkat av järn-
vägstrafiken framför allt genom buller. Eftersom planerna avseende järnvägen är i ett tidigt
skede har effekterna av denna inte konsekvensbedömts.

Nollalternativet

Nollalternativet innebär samma markanvändning som idag. Eftersom inga verksamheter etable-
ras inom området kommer inte någon trafik att genereras i området för planen och därmed inte
heller något buller, varken från trafik eller från verksamheter. Konsekvenserna till följd av trafik
och buller i nollalternativet uteblir därmed.

En ökning av trafiken på E18 och väg 694 kommer att ske till följd av utvecklingen i kommunen
och bostadsutvecklingen i närliggande områden, men den är inte beroende av utvecklingen i om-
rådet för planen.

6.3.4 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

Åtgärder behöver vidtas för att minska ökad mängd tung trafik norrut förbi Anundshög. När sta-
den detaljplanelägger delar av väg 694 och tar över väghållaransvaret för samma avsnitt av
vägen har kommunen möjlighet att vidta åtgärder för att minska trafiken norrut förbi Anunds-
hög. Åtgärder som kan genomföras för att minska mängden tung trafik förbi Anundshög och
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som föreslås av WSP (2017) är:

· Farthinder skulle kunna anläggas vid besökscentret vid Anundshög för att minska framkom-
ligheten för tungtrafik.

· Västerås stad bör föra en dialog med åkeriföretagen som kommer att trafikera verksamhets-
området, att det är önskvärt att den tunga trafiken går längs E18.

· Förbud mot genomfart av tung trafik på väg 694 norr om Anundshögsmotet.

Riskbedömning avseende transport av farligt gods bör göras vid detaljplanering av området för
lämplig placering och utformning av byggnader och verksamhetsytor i närheten av E18 med
tanke på risk för olyckor.

För placering och utformning av cykelväg parallellt med väg 694 och inne på verksamhetsområ-
det är det av stor vikt att korsningar med väg utformas på ett trafiksäkert sätt eftersom det till
stor del kommer att vara tung trafik som trafikerar vägarna som ska korsas.

Om befintliga bostäder inom planområdet blir kvar behöver detaljerad utredning av buller och
bullerbegränsade åtgärder utföras. Även beräkning av buller från planerade verksamheter bör
göras för att kunna bedöma konsekvenserna för befintlig bebyggelse och ny bostadsbebyggelse
i Irsta.

6.4 VATTEN

6.4.1 NULÄGE

Planområdet som det ser ut idag avvattnas i västra delen västerut, i östra delen österut och i
södra delen söderut (Sweco, 2017). Avvattning sker till största del till omkringliggande markav-
vattningsföretag. I den södra delen har man identifierat ett riskområde i form av ett instängt om-
råde, som omfattar det befintliga småvattnet, se Figur 20.

Figur 20. Redovisning av flödesvägar, avrinningsområden och lågpunkter i området. Källa:
Sweco (2017).
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Recipient för planområdet bedöms vara Limstabäcken (SE661242-154819), se figur 1, oavsett
avrinningsriktning, då avrinnande bäckar och diken runt området leder söderut till Limsta-
bäcken. Limstabäcken mynnar i Mälaren (Mälaren-Västeråsfjärden SE660320-154469). Både
Limstabäcken och Mälaren har måttlig ekologisk status och ej god kemisk status. Målet är att
både Limstabäcken och Mälaren ska uppnå god kemisk och god ekologisk status senast 2027.

Det är inom planområdet svårt att bedöma värdet av ytvatten som resurs, istället görs en bedöm-
ning av recipientens värde. Limstabäcken och slutligen Mälaren är recipienter för dagvattnet från
det aktuella planområdet. Mälaren utgör riksintresse för det rörliga friluftslivet och för yrkesfis-
ket i sjön (Länsstyrelsen, 2017). Mälaren är också viktig då den utgör dricksvattentäkt för flera
av städerna runt sjön.

6.4.2 PLANFÖRSLAGET

En dagvattenutredning har tagits fram av Sweco (2017) med beräkning av dimensionerande dag-
vattenflöde, föroreningsbelastning och erforderliga fördröjningsvolymer inom planområdet, där
Västerås Stads dagvattenpolicy och Svenska Vattens P110 varit styrande. Svenskt Vattens P110
är en publikation som ger rekommendationer för hur nya exploateringsområden ska uppnå
funktionskrav för skydd av anläggningar och bebyggelse (Svenskt Vatten, 2016).

Eftersom en framtida järnvägsdragning mellan Stockholm och Oslo planeras inom planområdet
har detta i dagvattenutredningen delats upp i två områden med separat dagvattenhantering
(Sweco, 2017). Se områdesindelning i Figur 21. Väg E18 har ett separat dagvattensystem, vilket
inte ingått i utredningen.

Figur 21. Planområdets och dagvattenutredningens gränser markerade tillsammans med möjlig
framtida järnvägsdragning. Källa: Sweco (2017).

För verksamhetsområdena (delområde 1 och 2 i dagvattenutredningen) utgick beräkningen från
ett regn med återkomsttid på 20 år och en klimatfaktor på 1,25 samt en hårdgörningsgrad på
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80 %. För resterande områden (delområde 3–5) utgick beräkningen från ett 10-års regn och en
klimatfaktor på 1, eftersom dessa områden inte ska hårdgöras eller bebyggas (Sweco, 2017).

Tillåtet utflöde ifrån planområdets samtliga delområden har satts till 5 l/s och ha (Sweco, 2017).
Kravet är satt enligt rekommendationer från VA-huvudmannen Mälarenergi och syftar till att mi-
nimera risken för att dagvattenflöden från planområdet ska påverka omkringliggande markav-
vattningsföretag (Sweco, 2017). Västerås Stad har även krav mot kommande fastighetsägare att
fördröja flödet till 15 l/s och ha på egen mark.

Om inga åtgärder vidtas för att minska avrinningen bedöms dagvattenflödet öka framför allt mot
befintlig bebyggelse söder om plangränsen. För att klara kravet på maximalt utflöde på 5 l/s och
ha vid regn med 10 respektive 20 års återkomsttid från området behöver fördröjningsåtgärder
vidtas inom samtliga avrinningsområden. Fördröjningsdammar föreslås av Sweco (2017) i västra,
östra och södra delen av området.

Beräknade föroreningskoncentrationer som naturmarken ger upphov till idag samt framtida kon-
centrationer från verksamhetsområdet redovisas i Tabell 2 tillsammans med riktvärden för be-
dömning av reningsbehov av dagvatten vid utsläpp till Mälaren (Sweco, 2017). Beräkningen har
endast omfattat delområde 1 och 2 eftersom dessa ingår i planerat verksamhetsområde. Övriga
områden (område 3–5) kommer även efter planens genomförande utgöras av jordbruks- och na-
turmark.

Åtgärder för att fördröja och rena dagvatten kommer enligt planen, och i enlighet med förslag i
dagvattenutredningen, att i ett första steg anläggas på egen fastighetsmark och kan då utgöras
av exempelvis växtbäddar vid parkeringsplatser, vegetationstäckta tak, avledning av takvatten
via utkastare till närliggande markytor, avledning via öppna, makadamfyllda diken etc. Sådana
åtgärder som ger trög avrinning samt infiltration och fastläggning av föroreningar med fördröjd
avrinning och även till rening av dagvattnet.

Innan dagvattnet släpps ifrån planområdet anläggs åtgärder på allmän mark, t.ex. diken och
dagvattendammar. Dammarna blir även en del av gestaltningen av området.

Ett befintligt småvatten i södra delen av planområdet kan eventuellt komma att utnyttjas inom
dagvattenhanteringen för området, förutsatt att förorenat vatten inte riskerar att nå småvattnet.

Tabell 2. Sammanställning av beräknade föroreningskoncentrationer som naturmarken idag
respektive område 1 och 2 ger upphov till. Halter som överskrider riktvärden för Mälaren är
markerade med fet stil. Källa: Sweco (2017).

Ämne Enhet Naturmark Område 1 och 2 Riktvärde (Mälaren Nivå 2)*
P mg/l 0,064 0,26 0,25
N mg/l 1,5 1,6 3
Pb ug/l 3 21 15
Cu ug/l 5,9 31 40
Zn ug/l 13 190 125
Cd ug/l 0,078 0,94 0,5
Cr ug/l 1,5 8,3 25
Ni ug/l 1,9 11 30
Hg ug/l 0,0054 0,053 0,07
SS mg/l 25 70 75
Olja mg/l 0,11 1,5 0,7
PAH16 ug/l 0 0,7 -
BaP ug/l 0 0,091 0,07

* Riktvärde för utsläpp till diken eller damm innan vattnet släpps till recipient.
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6.4.3 PÅVERKAN OCH KONSEKVENSBEDÖMNING

Planförslaget

Genomförande av planen leder till förändrade avrinnings- och infiltrationsförhållanden när
skogsmark försvinner och ytor hårdgörs. De föreslagna dagvattenåtgärderna kommer förutom
fördröjning även innebära rening av dagvatten för att inte överskrida Västerås riktvärden för ut-
släpp av föroreningar och för att inte negativt påverka fastställda miljökvalitetsnormer (MKN) för
respektive recipient. Dagvattnets påverkan på recipienterna Limstabäcken och Mälaren bedöms
generellt bli liten i och med planens genomförande.

Planförslaget bedöms därmed till följd av påverkan på recipienterna och vidtagande av åtgärder
för dagvattenhantering medföra liten negativ konsekvens.

Nollalternativet

För nollalternativet bedöms påverkan på vattenaspekten utebli eftersom området inte exploate-
ras och därmed bedöms även konsekvenserna utebli.

6.4.4 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

Till följd av att jordartskartan indikerar förekomst av lera i området är det osäkert hur en dagvat-
tenhantering som bygger på infiltration kommer att fungera i området. Därför krävs en geotek-
nisk undersökning samt mätning av grundvattennivåer för att erhålla kunskap om planområdets
infiltrationskapacitet och om det är möjligt att infiltrera dagvatten vid de föreslagna platserna för
dagvattenåtgärderna.

Avrinning och infiltration från E18 bör studeras närmare för att inga instängda områden ska
uppstå inom eller i anslutning till verksamhetsområdet. Det bör säkerställas att dagvattenhante-
ringen inom planområdet inte kommer i konflikt med avrinningen från E18.

Dagvattensystemet inom området måste säkerställas i detaljplanearbetet med avsättande av er-
forderliga ytor för fördröjningsmagasin, diken etc. Utförda flödes- och föroreningsberäkningar
samt behov av fördröjningsvolymer bör kontrolleras efter mer detaljerade förslag på områdets
utbyggnad.

Volymer som krävs för fördröjning av dagvatten i olika delar av planområdet måste bestämmas
utifrån utformningen och höjdsättningen av området.

Även avrinningsvägarna i området måste kontrolleras efter framtida höjdsättning och exploate-
ring av området. Det bör också säkerställas att inga instängda områden ska uppstå inom eller i
anslutning till verksamhetsområdet.

6.5 LUFT OCH KLIMAT

Med klimatpåverkan avses antropogen klimatpåverkan, det vill säga mänskliga aktiviteter som
förändrar atmosfärens halt av växthusgaser. Det rör sig främst om förbränning av fossila bräns-
len, som kan påverka upptaget av koldioxid från atmosfären. En ökad mängd växthusgaser i at-
mosfären bidrar till uppvärmning av klimatsystemet, klimatförändringar och försurning av haven
som kan ha oåterkalleliga konsekvenser för människa och ekosystem. Klimatpåverkan är ett glo-
balt fenomen och det råder idag enighet kring att utsläppen av växthusgaser måste minska för
att inte äventyra de risker klimatförändringen medför.

Miljöprogrammet för Västerås stad säger att ”I Västerås ska vi aktivt och kontinuerligt arbeta för
att minska vår klimatpåverkan”. De största utmaningarna i Västerås är att ställa om energiför-
sörjning och transporter från fossila bränslen till förnyelsebara och långsiktigt uthålliga energi-
källor, liksom att effektivisera bränsleförbrukningen för att minska behovet av energi (Västerås,
2005).

Klimatprogrammet för Västerås stad har vision och mål om att ”Västerås ska bidra till att tvågra-
dersmålet av växthusgaser år 2050 ska understiga ett ton per invånare” och ”Utsläppen av växt-
husgaser i Västerås ska ha minskat med mer än 60 % per invånare jämfört med år 1990” (Väs-
terås, 2012).
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När det gäller luft kan luftkvalitet vara både ett miljöproblem och ett hälsoproblem. I Västerås
har luften övervakats i många år och generellt så är luftkvalitén god. Partiklar och kvävedioxid är
de ämnen som ligger nära gränsen för gällande riktvärden, där trafiken är den största källan.
Västerås har som mål att få ner dessa nivåer så att staden med marginal klarar kraven för lag-
stiftningen (Västerås, 2013).

Ofta transporteras luftföroreningar över långa avstånd för att med regn deponeras till mark och
vatten och kan då orsaka försurning och övergödning. Luftföroreningar kan även ställa till pro-
blem lokalt när höga halter uppstår nära en föroreningskälla eller inom ett tätt befolkat område
(Naturvårdsverket, 2017).

6.5.1 NULÄGE

Idag finns ingen verksamhet inom planområdet som bidrar till klimat- och/eller luftpåverkan för-
utom väg E18. Från E18 finns det en väldimensionerad avfart i anslutning till planområdet. En
mindre rastplats finns på den norra sidan av E18. Området är idag oexploaterat och utgörs till
största del av produktionsskog.

6.5.2 PLANFÖRSLAGET

Planförslaget kommer leda till att en ökad mängd trafik kommer röra sig i området till följd av
de planerade verksamheternas art, då logistik/lager och viss industri genererar en större mängd
fordon. Omkring 500-600 fordon i varje riktning per dag förväntas planförslaget generera år
2040 (WSP, 2017).

Därtill pågår för närvarande en utredning om ny lokalisering av det kommunala avloppsrenings-
verket, där Irsta utgör ett av lokaliseringsalternativen.

6.5.3 PÅVERKAN OCH KONSEKVENSBEDÖMNING

Att beskriva och bedöma konsekvenserna av utsläppen av växthusgaser i en MKB är utmanande
eftersom att det skiljer sig från de flesta andra miljöaspekter. Klimatpåverkan är ett globalt mil-
jöproblem orsakad av lokala utsläppskällor som ackumuleras i atmosfären, vilken innebär att
konsekvensen av en specifik utsläppskälla i praktiken är omöjlig att fastställa.

Planförslaget

På en regional nivå kan ett verksamhetsområde med logistik, lager och viss industri inom plan-
området innebära förbättrad luftmiljö om verksamheten flyttar från ett tätortsnära område som
är lokaliserat längre ifrån på- och avfarter till ett område som ansluter närmare till de större
transportlederna runt Västerås.

Driften av ett logistikcenter kommer generera utsläpp av koldioxid från fordon och maskiner.
En ökad trafikmängd i området bidrar till utsläpp av växthusgaser vilket bidrar till en negativ på-
verkan på klimat och luftkvalitet. Globalt sett är det svårt att bedöma huruvida ett logistikcent-
rum bidrar till en ökad klimatpåverkan eller ej, det avgörs till stor del av hur och var en sådan
verksamhet placeras. Närheten till E18, Västerås och andra anslutande transportvägar i närheten
talar för planens fördel. Lokaliseringen av det nya verksamhetsområdet är positivt ur transport-
perspektiv eftersom transporterna koncentreras till större transportleder, vilket begränsar stör-
ningen från transporter.

Den planerade verksamheten i området kan innebära möjlighet till samdistribution av gods vilket
kan ge en positiv effekt ur miljösynpunkt globalt sett, dels genom minskad mängd trafik på
vägen med minskade utsläpp till luft av luftföroreningar och koldioxid, dels genom att transpor-
terna sker på ett mer energieffektivt sätt, ofta med minskade utsläpp av klimatpåverkande koldi-
oxid.

Sammantaget bedöms exploateringen av området leda till ökad mängd trafik med bland annat
ökade koldioxidutsläpp och luftföroreningsutsläpp som följd lokalt, men att närheten till stora
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transportleder kan minska den regionala och globala påverkan. Lokalt blir påverkan och konse-
kvensen avseende klimatpåverkan till följd av planförslaget negativ, omfattningen går dock ej att
bedöma.

Luftutsläpp kan medföra negativa konsekvenser för både människors hälsa och miljön i området
och dess närhet. Någon beräkning av luftutsläpp har inte gjorts och hur stor påverkan och hur
stora de negativa konsekvenserna av luftutsläpp till följd av planförslagets genomförande blir
kan inte bedömas.

Nollalternativet

För nollalternativet bedöms påverkan på luft och klimat utebli eftersom området inte exploateras
och därmed bedöms även konsekvenserna utebli.

Området kommer att påverkas av trafiken på E18 och den utveckling av trafiken som kommer att
ske i framtiden, men den är inte beroende av utvecklingen i området för planen.

6.5.4 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

Det är svårt att minska trafikmängden till området då verksamhetens syfte är transport av gods.
För att minska mängden utsläpp av växthusgaser och partiklar bör fossilfria drivmedel användas.
Kommunen är en viktig aktör i omställning till en fossilfri fordonsflotta genom att planera för en
lättillgänglig infrastruktur inom fossilfria drivmedel.

Beräkning av luftutsläpp behöver göras för att bedöma konsekvenserna på luft till följd av plan-
förslaget. Mätningar av luftkvalitet bör utföras när området är exploaterat vid de bostäder som
kan antas beröras av trafiken i och i närheten av planområdet för att säkerställa att miljökvali-
tetsnormerna för luft inte överskrids.

6.6 FRILUFTSLIV OCH REKREATION

6.6.1 NULÄGE

Skogsmarken i södra delen av planområdet bedöms ha potential för rekreation och friluftsliv då
den sammanfaller med skogen norr om tätorten Irsta, vilken är en öppen tallskog med flera stig-
system. Området är dock begränsat av E18 i norr och av åkermarkerna väster- och österut.

De västra och norra delarna av planområdet ligger i kanten av ett område som är utpekat i Na-
turvårdsplan för Västmanlands län (Länsstyrelsen, 2015) som frilufts- och landskapsområde, se
Figur 22. I figuren visas viktiga platser för rekreation runt planområdet (Tyréns, 2018), där bland
annat Badelundaåsen är ett populärt område.
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Figur 22. Planområdet och utpekade frilufts- och landskapsområden i dess närhet. Källa: Tyréns
(2018).

6.6.2 PLANFÖRSLAGET

Planförslaget innebär att skogsmark tas i anspråk för verksamheter. Skogsparti som bevaras i
den södra delen av området bevaras för tätortsnära rekreation och är tänkt att vara ett strövom-
råde med stigar som rustas upp. Det småvatten som finns i skogsområdet kommer om möjligt
att integreras med dagvattenhanteringen inom planområdet och bli en del i gestaltningen av om-
rådet.

Planområdet kommer i norra och västra delarna av området att ta viss mark i anspråk som är ut-
pekad av Länsstyrelsen (2015) som frilufts- och landskapsområde. Området som tas i anspråk av
planen utgör endast en mindre del det utpekade frilufts- och landskapsområdet och innehåller
inte några särskilt utpekade objekt. Stora delar av denna mark kommer därtill att bevaras i pla-
nen som en grön ridå kring verksamheterna.

6.6.3 PÅVERKAN OCH KONSEKVENSBEDÖMNING

Planförslaget

Planförslaget innebär att ett skogsområde tas i anspråk för verksamheter och därmed försvinner
rekreationsmöjligheten inom detta område. Skogspartiet i södra delen av planområdet bevaras
däremot och anges i planen som tätortsnära rekreation. Stigar som försvinner vid exploatering
ersätts med nya för att få ett sammanhängande stigsystem. Område med möjlighet att röra sig i
kommer dock att minska till ytan.

Utblicken från Badelundaåsen kommer att påverkas, vilket kan påverka upplevelsen av att röra
sig i området. Planen anger dock att bebyggelsehöjd ska begränsas, trädridåer runt verksam-
hetsområdet ska sparas/utvecklas och att vikt ska läggas på gestaltning och utformning av be-
byggelsen. Sådana åtgärder kommer minska den negativa upplevelsen vid inblick mot området.

I och med att gång- och cykelbana planeras anläggas längs med väg 694, så ges ökad tillgång
till bevarade grönområden i planområdet.
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Planförslagets genomförande bedöms sammantaget innebära viss påverkan på friluftsliv och re-
kreation i området och dess närhet, men några särskilt utpekade objekt påverkas inte. Konse-
kvenserna för friluftsliv och rekreation till följd av planförslagets genomförande bedöms sam-
mantaget bli liten negativ.

Nollalternativet

Nollalternativet innebär att området även fortsättningsvis kan användas på samma sätt som
idag. Påverkan på friluftsliv och rekreation bedöms därmed utebli och därmed även konsekven-
serna.

6.6.4 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

En skötselplan bör upprättas för skogsområdet norr om E18 som planerar att bevaras och bli till
en landskapsvårdsskog med stigar och en grön skärm utefter vägen. En skötselplan föreslås
även för skogsområdet i södra delen av området.

Stigsystemet i södra delen av skogen bör ses över så eventuella stigar som skärs av binds sam-
man.

7 SAMLAD BEDÖMNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

7.1 SAMLAD BEDÖMNING

I Tabell 3 redovisas en samlad bedömning av konsekvenserna för genomförandet av planförsla-
get och för nollalternativet. Förutsättningen för bedömningarna av planförslaget är att alla åtgär-
der beskrivna i planen vidtas.

Genomförande av planen bedöms sammanfattningsvis innebära liten till måttligt negativ konse-
kvens för planområdet. Aspekten luft går inte att bedöma. Skogsmark tas i anspråk, byggnader
uppförs och ytor hårdgörs, vilket framför allt påverkar naturlivet, dagvattenförhållandena och
förutsättningarna för rekreation inom området, men även landskapsbilden och kulturmiljövärden
i området kommer att påverkas. Åtgärder som beskrivs i planen medför att konsekvenserna av
planförslaget minskas. Nollalternativet innebär generellt inga konsekvenser eftersom området
inte kommer att exploateras utan att området även fortsättningsvis kommer att hysa produkt-
ionsskog på samma sätt som idag.
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Bedömningen sammanfattas i tabellen med figurer enligt följande:

Måttlig/stor negativ konsekvens

Liten konsekvens

Måttlig/stor positiv konsekvens

Ingen konsekvens

Tabell 3. Samlad konsekvensbedömning för planförslaget och nollalternativet.

Miljöaspekt Planförslag Nollalternativ Kommentar planförslaget

Landskapsbild
och kulturmiljö

Måttligt negativ Ingen Planförslaget innebär påverkan på land-
skapsbilden och kulturmiljön i området.
Skogsridåer ska dock sparas för att
skärma av området mot Badelundaåsen
och Anundshög och hänsyn ska tas till
områdets gestaltning, byggnadshöjd,
färgsättning. Förutsatt detta kan siktlin-
jer bibehållas och ingen risk för påtaglig
skada på riksintresset för kulturmiljö,
Badelunda [K:U 25] bedöms föreligga.

Inom området har 122 lämningar identi-
fierats, varav cirka en tredjedel av nypå-
träffade lämningar har identifierats som
”möjliga fornlämningar”. För att bedöma
den slutgiltiga påverkan och konsekven-
sen av planförslaget krävs en arkeolo-
gisk utredning etapp 2 som kan be-
stämma status på samtliga lämningar.

Naturmiljö Liten negativ Ingen Området utgörs till stor del av produkt-
ionsskog och hyser endast ett fåtal höga
samt några påtagliga naturvärden, varav
några kommer att bevaras. De ekolo-
giska livsmiljöerna försämras dock. E18
utgör sedan tidigare en barriär i land-
skapet och naturmiljön.

Trafik och till-
gänglighet

Liten negativ Ingen Planförslaget innebär en ökning av trafi-
ken inom samt till och från området.
Sett till den beräknade ökningen av trafi-
ken på E18 och väg 694 fram till år
2040 bedöms trafikökningen till följd av
planförslaget vara liten.

Vatten Liten negativ Ingen Exploatering av området leder till för-
ändrade avrinnings- och infiltrationsför-
hållanden när skogsmark blir till bearbe-
tad hårdgjord yta. Fördröjningsåtgärder
ska genomföras så att utflöden inte
överstiger satta riktvärden. Dagvattenåt-
gärder för att rena vatten kommer vidtas
för att inte överstiga Västerås stads rikt-
värden för utsläpp av föroreningar och
för att inte negativt påverka fastställda
miljökvalitetsnormer.
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Miljöaspekt Planförslag Nollalternativ Kommentar planförslaget

Luft och klimat Klimat – negativ
lokalt, omfatt-
ning går ej att
bedöma,

Luft – går ej att
bedöma

Ingen Sammantaget bedöms exploateringen av
området leda till ökad mängd trafik med
bland annat ökade koldioxidutsläpp och
luftföroreningsutsläpp som följd lokalt
sett jämfört med nollalternativet.

Luftutsläpp skapa en negativ påverkan i
området. Någon beräkning av luftut-
släpp har inte gjorts och hur stor påver-
kan och konsekvensen av luftutsläpp till
följd av planförslagets genomförande
blir kan inte bedömas.

Friluftsliv och
rekreation

Liten negativ Ingen Södra delen av skogspartiet i planområ-
det bevaras för tätortsnära rekreation.
Stigar som förvinner i området ersätts
med nya. Områden med möjlighet att
röra sig i kommer dock att minska till
ytan.

7.2 MÅLUPPFYLLELSE

7.2.1 MILJÖMÅL

En bedömning av hur planförslagets genomförande påverkar miljökvalitetsmålen redovisas i Ta-
bell 4.

Följande miljömål bedöms inte påverkas av genomförandet av planen och redogörs därför inte
för i Tabell 4: Mål 4. Giftfri miljö, Mål 5. Skyddande ozonskikt, Mål 6. Säker strålmiljö, Mål 10.
Hav i balans samt levande kust och skärgård, Mål 11. Myllrande våtmarker samt Mål 14. Storla-
gen fjällmiljö.

Bedömningen sammanfattas med figurer enligt följande:

Ja, förslaget bedöms bidra till att uppnå målet

Förslaget varken bidrar till eller försämrar möjligheterna till att uppnå målet

Nej, förslaget bedöms inte bidra till att uppnå målet

Tabell 4. Planförslagets konsekvenser för de miljökvalitetsmål som bedöms beröras av planens
genomförande.

Miljökvalitets-
mål

Planförslag Nollalt. Planförslaget påverkan på möjligheten att
uppnå miljökvalitetsmålen

1. Begränsad kli-
matpåverkan

Trafik, framför allt tunga transporter, kommer
öka i området, vilket lokalt innebär att planen
motverkar miljömålsuppfyllelsen. Området har
dock en strategiskt god lokalisering med när-
het till E18 och lokaliseringen skapar förutsätt-
ningar för att bidra till att öka möjligheten till
måluppfyllelse globalt sett.

2. Frisk luft Lokalt sett kan luftutsläpp till följd av planens
genomförande skapa en negativ påverkan i om-
rådet. Lokaliseringen kan dock innebära för-
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Miljökvalitets-
mål

Planförslag Nollalt. Planförslaget påverkan på möjligheten att
uppnå miljökvalitetsmålen

bättrad luftkvalitet regionalt sett. För att be-
döma omfattningen av planförslagets påverkan
på miljömålsuppfyllelsen behöver en beräkning
av luftutsläpp göras.
Enligt tidigare utförda mätningar har det före-
kommit överskridande av partiklar och kvävedi-
oxid för MKN för luft på E18 (Västerås Stad,
2013)

3. Bara naturlig
försurning

Genomförande av planen bidrar i viss mån till
försurning, främst genom ökad biltrafik till och
från området.

7. Ingen över-
gödning

Genomförande av planen bidrar i viss mån till
övergödning, främst genom ökad biltrafik. Ut-
släpp av gödande ämnen via dagvattnet kan
också öka i viss mån. Fördröjningsdammar och
diken bidrar till viss rening. Ytvattenstatusen i
recipienten Limstabäcken och Mälaren bedöms
inte påverkas.

8. Levande sjöar
och vattendrag

Dagvattenflödena från området beräknas öka
med planens genomförande då skogsmark er-
sätts med hårdgjorda ytor. Dagvattnet kommer
att fördröjas i dammar och diken, där även re-
ning sker. Detta innebär att varken flöden eller
föroreningshalter till recipienten bedöms öka
och varken kemisk eller ekologisk ytvattensta-
tus i recipienterna Limstabäcken eller Mälaren
bedöms påverkas. Planförslaget bedöms inte
påverka miljömålsuppfyllelsen.

9. Grundvatten
av god kvalitet

Samma resonemang kan föras som för mål 7
och 8.

12. Levande sko-
gar

Genomförandet av planen innebär att skogs-
mark försvinner. Skogen i området består till
största del av produktionsskog och de områ-
den som berörs av närrekreation avses bevaras.
De ekologiska livsmiljöerna försämras dock.
Områden med möjlighet att röra sig i kommer
dock att minska till ytan.

13. Ett rikt od-
lingslandskap

Ingen jordbruksmark tas i anspråk för nytt
verksamhetsområde. Begränsade ytor kan dock
tas i anspråk för infrastrukturåtgärder. Övrig
jordbruksmark inom planområdet ska fortsätt-
ningsvis utgöra en del i odlingslandskapet.
Planförslaget bedöms inte påverka miljömåls-
uppfyllelsen i nämnvärd grad.

15. God be-
byggd miljö

Buller och luftutsläpp från planerade verksam-
heter kan påverka befintlig och planerad be-
byggelse i planområdets närhet och bör tas i
beaktande. Någon beräkning av luftutsläpp har
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Miljökvalitets-
mål

Planförslag Nollalt. Planförslaget påverkan på möjligheten att
uppnå miljökvalitetsmålen

inte gjorts, men förutsättningen är att planför-
slaget inte antas påverka miljömålsuppfyllel-
sen.

16. Ett rikt växt-
och djurliv

alt.

Området utgörs av produktionsskog och hyser
endast ett fåtal höga samt några påtagliga na-
turvärden, varav några kommer att bevaras. De
ekologiska livsmiljöerna försämras dock när
skogsmark tas i anspråk och hårdgörs.

Kompletterande inventering av groddjur (sala-
mander) och fladdermöss ska göras. Åtgärder
behöver vidtas för bevarande av dessa arter om
de påträffas. Om planen påverkar miljömåls-
uppfyllelsen eller inte är beroende på utform-
ning av eventuella åtgärder för bevarande av
naturvärden och fridlysta arter.

7.2.2 MILJÖKVALITETSNORMER

Miljökonsekvensnormer (MKN) för buller samt luft berör planförslaget i den bemärkelsen att tra-
fiken till och från samt inom området bedöms öka i och med planens genomförande. Störningar
i form av buller och damm/partiklar skulle även kunna uppkomma från nyetablerade verksam-
heter inom området.

När det gäller utsläpp av luftföroreningar har mätningar utmed de stora trafiklederna i Västerås
visat på överskridande av MKN för kvävedioxid och även partiklar (Västerås, 2013). Enligt Väs-
terås stads handlingsplan för utomhusluft (Västerås Stad, 2013) ska samtliga ämnen som redovi-
sas i handlingsplanen, och som har tröskelvärden, vara under den övre utvärderingströskeln sen-
ast år 2020. Påverkan på luftkvaliteten till följd av genomförandet av planen bör beräknas för be-
dömning av om MKN riskerar att överskridas.

Västerås stad omfattas av miljökvalitetsnormer för buller och kartlägger därmed buller inom
kommunen kontinuerligt. Inom detta planförslag har bullerkartor med beräkning av dygnsekvi-
valent ljudnivå från väg vid trafikplats Irsta tagits fram. Om befintliga bostäder inom planområ-
det blir kvar finns risk att den ökade trafiken lokalt medför bullernivåer som överstiger 60 dBA
vid fasad för dessa bostäder. Även buller från verksamheterna kan komma att påverka både be-
fintliga bostäder inom planområdet och planerade bostäder i Irsta. Kompletterande bullerutred-
ningar bör genomföras för både befintliga bostäder och planerade bostäder i Irsta.

MKN för vattenkvalitet berörs genom att dagvattenflöden från planområdet bedöms kunna öka
och leda till ökad avrinning till recipienten Limstabäcken och vidare till Mälaren. Enligt planen
ska dagvatten fördröjas i dammar och diken, i vilket även viss rening sker. Utifrån denna förut-
sättning bedöms planförslaget inte påverka statusen eller möjligheten att uppnå gällande kvali-
tetskrav i vattenförekomsterna Limstabäcken och Mälaren-Västeråsfjärden.

8 FÖRSLAG TILL UPPFÖLJNING
De bedömda miljökonsekvenserna till följd av planens genomförande behöver följas upp vid ex-
ploatering av området. Uppföljningarna bör omfatta både vidtagande av åtgärdsförslag och utfal-
let av miljökonsekvenserna. Följande punkter bedöms som särskilt viktiga att följa upp.

· Utformning och gestaltning av byggnader och bibehållande av skogsridåer för att
minska påverkan på landskapsbilden och riksintresset för kulturmiljö, Badelunda (U 25).
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· Utredning av fornlämningar och behov av hänsyn till dessa.

· 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.

· Skötselplaner tas fram för skogsområdena som bevaras inom området.

· Trafikpåverkan norrut förbi Anundshög till följd av planens genomförande

· Dagvattenhanteringen inom planområdet följs upp så det säkerställs att avrinningen be-
gränsas i enlighet med ställda krav och att tillräcklig rening erhålls innan vattnet lämnar
planområdet. Det bör även säkerställas att inget förorenat vatten når det småvatten som
finns i området och som bedöms ha potential för groddjur.

· Beräkning av luftkvalitet bör utföras för bedömning av påverkan på miljökvalitetsnor-
merna för luft. Vid planens genomförande bör uppföljande mätningar utföras för att sä-
kerställa att miljökvalitetsnormerna inte överskrids.
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Planprocessen 
Översiktsplaneprocessen indelas enligt plan och bygglagen i tre skeden: samråd, 
utställning och antagande. Syftet med samråds- och utställningsförfarandet är att 
förbättra beslutsunderlaget och ge berörda möjlighet till insyn och påverkan.  

 

PLANUPPDRAG 
Den 23 augusti 2017 fick Stadsledningskontoret i uppdrag att upprätta en ny 
fördjupning av översiktsplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för 
område avfart Irsta.  

HUR SAMRÅDET BEDRIVITS 
Förslag till fördjupning av översiktsplanen för Avfart Irsta, daterade 2018-02-21, 
var utsänd på samråd mellan den 9 mars och 7 juni 2018. Till fördjupningen av 
översiktsplanen hör även en miljökonsekvensbeskrivning benämnd 
”Miljökonsekvensbeskrivning Avfart Irsta, FÖP 70”.  

Under samrådstiden inkom 22 remissvar. Flera av de inkomna yttrandena var utan 
erinran. 

HUR UTSTÄLLNINGEN BEDRIVITS 

Remissen 
Kommunstyrelsen beslutade den 5 juni 2019 (§264) att ställa ut det reviderade 
förslaget till fördjupning av översiktplanen för Avfart Irsta (FÖP 70) med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för granskning. Utställningen pågick under 
tiden 17 juni till 13 september 2019. Under utställningstiden fanns 
planhandlingarna tillgängliga i Stadshusentrén, på Stadsbiblioteket samt på 
kommunens hemsida www.vasteras.se/avfartirsta .  

http://www.vasteras.se/avfartirsta
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Utställningen annonserades i lokalpressen och kungörelse/information om 
utställningen skickades till berörda statliga och regionala organ, kommuner, 
kommunala nämnder, styrelser och bolag, fastighetsägare, tomträttshavare och 
arrendatorer samt övriga organisationer som yttrat sig under samrådet.  

Inkomna synpunkter 
Under utställningstiden inkom 16 yttranden. Av dessa var 3 utan erinran; 
Länsstyrelsen Uppsala län, Strålsäkerhetsmyndigheten och Svenska kraftnät.  

Kort referat av inkomna yttranden under utställningen 
Nedan ges en redogörelse över de mest förekommande synpunkterna under 
utställningen. Remissvaren har också sammanfattats och besvarats mer 
uttömmande under avsnittet ”Synpunkter på planhandlingen”. 

• Mycket viktigt att inte påverka riksintresset negativt!  
• Det behövs ytterligare fördjupning av kunskapsunderlag gällande 

landskapsbilden i efterföljande planering  
• Strategier, riktlinjer och föreslagna åtgärder måste följas upp och regleras 

i efterföljande detaljplaner och i bygglov så att kulturmiljön inte påverkas 
negativt 

• Styr den tunga trafik till E18! 
• Tung trafik på väg 694 och väg 702 idag. Åtgärder krävs som förändrar 

nuvarande trafiksituation och begränsar ökningen av den tunga trafiken 
• Nåbarheten och tillgängligheten av området, gällande gång- och cykelväg 

samt kollektivtrafik 
• Information om höga objekt, vindkraftverk 
• Information om att genomförandet kan innebära att artskyddsdispens 

behöver sökas  

Samlad bedömning och bearbetning efter utställningen 
Inkomna synpunkter under utställningen föranleder endast mindre justeringar 
och förtydliganden i planhandlingen. Ändringar och kompletteringar i 
planhandlingen till antagandet är:  

Planhandling 

• Förtydliganden om återplantering inom skoglig ridå  
• Vaga skrivningar om skyltpelare och reklamanordningar samt att 

bedömning om ras, skred och erosion i detaljplaner spetsas till 
• Komplettering med förklarande text på bilder från siktanalysen samt nya 

bilder 
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• Genomförandeavsnittet har kompletterats med information om ledningar 
och kostnadsbärare för avveckling av ledningar, kompletterande 
utredningar och åtgärder i efterföljande skede samt att exploateringen 
kan bära kostnad för ny gc-väg mellan Irsta och planområdet 

• Redaktionella ändringar  

Markanvändningskarta 

• Interna vägnätet tas bort på markanvändningskartan och ersätts med 
pilar för infartsväg och vägförbindelse mellan norra och södra området 

• Område som kan exploateras om ny järnväg inte realiseras förs in på 
markanvändningskartan (har tidigare endast funnits som separat bild i 
planhandlingen) 

• Mindre korrigering av teckenförklaring till markanvändningskartan 

De bearbetningar som gjorts efter utställningen bedöms inte vara så väsentliga att 
en ny utställning krävs.  

Hantering av Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) 
Det inkom inga yttranden med synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen 
under utställningstiden. 

Synpunkter på planhandlingen 
Nedan redovisas en sammanfattning/referat av de synpunkter som inkommit 
under utställningen samt stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer och 
ställningstaganden. Länsstyrelsens yttrande är bilagt denna handling (särskilt 
utlåtande). För att ta del av alla yttranden i sin helhet hänvisas till 
kommunstyrelseförvaltningens diarium, där alla yttranden finns att ta del av.  

STATLIGA OCH REGIONALA MYNDIGHETER, FÖRETAG M.M. 

Länsstyrelsen Västmanlands län (se även bilaga) 
För att inte påverka riksintresset negativt anser Länsstyrelsen att det inte är 
tillräckligt att ”minska insynen” som nämns på flertalet platser i planhandlingarna, 
utan skogsridån bör dölja byggnaderna. Öppningarna i ridån bör hållas så små som 
möjligt.  

För att inte påverka riksintresset negativt anser Länsstyrelsen att det är 
nödvändigt att riktlinjer följs upp i efterföljande detaljplaner samt att 
kunskapsunderlaget kring landskapsbilden, inte minst från Badelundaåsen, 
fördjupas för att visa eventuell påverkan på riksintresset. 



 

 

VÄSTERÅS STAD Särskilt utlåtande  
 
 2019-10-14 

 6 

Angående reklamanordningar och skyltpelare, inte ska tillåtas inom området för 
skog/ridå och ut mot det öppna odlingslandskapet då dessa skulle störa 
kulturmiljön och landskapsbilden.  

En exploatering får inte störa fladdermöss. Hur kommunen går tillväga med 
efterföljande skeden kan vara avgörande om en artskyddsdispens kommer att 
krävas eller ej. Det är av vikt att efterföljande planering inkluderar 
fladdermusfrågan, samt att frågan tas med vid ett eventuellt genomförande av 
planen.  

MKB för FÖP 70 kan komma att behöva kompletteras för efterföljande 
detaljplaner. 

Kommentar: 
Syftet med den landskapsbildande skog/ridå som sparas utefter E18:s södra sida, 
väg 694:s östra sida och i planområdets östra kant är att säkerställa att sikten in 
mot planområdet från Anundshög och Badelundaåsen består av uppväxta träd. 
Det finns dock öppningar i ridån redan idag till följd av befintliga luftledningar. 
Dessa öppningar i den skogliga ridån kommer finnas även framöver vilket innebär 
att byggnader kan bli synliga i dessa öppningar. Krav på gestaltning och placering 
av byggnader i efterföljande detaljplaner kommer att bidra till att eventuella 
byggnader inte påverkar riksintresset negativt. Staden delar uppfattningen att 
öppningar i den skogliga ridån ska hållas så smala som möjligt.  

I efterföljande arbete med detaljplaner kommer ytterligare analyser att göras och 
planbestämmelser att införas i detaljplaner för att kulturmiljön inte ska påverkas 
negativt. 

Skrivningen om skyltpelare och reklamanordningen inom den skogliga ridån och 
mot det öppna odlingslandskapet ändras från bör inte till ska inte.  

Inventeringar med autobox och manuella inventeringar antyder att boplatser för 
fladdermus finns i den södra delen av området. Det har konstaterats att det är här 
det finns blommande och bärande träd av olika arter vilket är positivt för 
fladdermöss samt artrika bryn mot öppen mark och fuktiga miljöer vid diken och 
småvatten som är viktiga jaktmiljöer. Det finns även hålträd och byggnader som 
är attraktiva for fladdermössen och kan användas som boplatser under 
yngelperioden och som viloplats under övriga delar av den aktiva säsongen. 
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Det kan dock inte helt uteslutas att det även finns kolonier eller individer som har 
sin viloplats i övriga delar av området. Samråd kommer därför hållas med 
länsstyrelsen om eventuella skydds- eller förstärkningsåtgärder i samband med 
detaljplanarbetet. 

Kommunen är medveten om att miljökonsekvensbeskrivning kan behöva 
upprättas för efterkommande detaljplaner.  

Länsstyrelsen Uppsala län 
Inget att erinra.  

Försvarsmakten 
Tillkommande höga objekt inom planområdet kan komma att påverka eller skada 
riksintressen för totalförsvaret. I kommande planarbete eller bygglovsprövning 
behöver Försvarsmakten bli remitterad alla höga objekt. Med höga objekt avses 
alla objekt med en totalhöjd över 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse. 
Aktuellt planområde är utanför sammanhållen bebyggelse. 

Försvarsmakten vill också upplysa om att samverkan bör ske med myndigheten 
vid planering av ny järnvägssträckning och åtgärder som berör Försvarsmaktens 
riksintresse öster om Irsta  

Kommentar: 
Kommande detaljplaner kommer att innehålla bestämmelser om höjd på 
byggnader och byggnadsverk. Lokaliseringsbedömning kommer att utföras i 
samband med bygglov. Samråd kommer att hållas med nödvändiga intressenter 
som exempelvis Luftfartsverket, Länsstyrelsen i Västmanland och Försvarsmakten 
om objekt ges en totalhöjd över 20 meter.  

Post- och telestyrelsen (PTS) 
PTS framför att om planen innebär uppförande av vindkraftverk, kan dessa i vissa 
fall påverka mottagningen av radiosignaler på ett negativt sätt.  

Kommentar: 
Området kommer att planläggas för verksamheter inom logistik, lager och 
industri. Det kommer inte vara möjligt att uppföra några vindkraftsverk inom 
planområdet. Yttrandet föranleder ingen ändring i planhandlingen. 

Statens geotekniska institut (SGI) 
SGI har ur geoteknisk säkerhetssynvinkel ingen erinran mot översiktsplanen, men 
rekommenderar att det förtydligas att eftersom det finns områden med lera inom 
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området ska det i samband med detaljplanering alltid utföras bedömning av ras, 
skred och erosion i enlighet med PBL. 

Kommentar: 
Planhandlingen förtydligas enligt SGI:s önskemål.  

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) 
Inget att erinra. 

Svenska kraftnät 
Ingen erinran.  

Trafikverket 
Trafikverkets synpunkter från samrådsskedet har beaktats på tillfredställande sätt. 

Trafikverket ser fram mot dialog och arbete med att Västerås stad ska överta 
väghållaransvaret för den del av väg 694 norr om E18.  

På sidan 21 i utställningshandlingen framgår det att söder om aktuellt planområde 
planeras det för framtida bostäder utmed väg 694 vilket gör att dialogen gällande 
väghållarskap även skulle kunna innefatta delen av väg 694 söder om E18. På så 
sätt knyts aktuellt planområde och eventuella bostäder söder om planområde 
ihop med befintlig bebyggelse i Irsta. Ett sammanhållande kommunalt 
väghållarskap, både norr och söder om E18, kan vara det mest rationella, utifrån 
Västerås stads exploateringsplaner sett. 

Trafikverket välkomnar också tidig dialog gällande anslutning till planområdet från 
väg 694 och utformningen av pendlar/samåkningsparkering i anslutning till 
avfarter från E18.  

Västerås stad bör säkerställa att den tunga trafiken kan regleras bort från väg 694 
genom kommunalt väghållarskap och detaljplan. 

Om ovan nämnt beaktas har Trafikverket Region Öst inget att erinra mot att 
planering av området fortsätter. 

Kommentar: 
Staden ser fram emot fortsatt dialog med Trafikverket under detaljplaneskedet om 
anslutning av planområdet till väg 694, pendlarparkering samt 
detaljplaneläggning av del av väg 694. Dialog om väghållarskap på vägar inom 
kommunen kommer även fortsättningsvis att ske i olika gemensamma forum. 
Yttrandet föranleder ingen ändring i planhandlingen. 
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KOMMUNALA NÄMNDER, STYRELSER OCH BOLAG 

Mälarenergi 
Mälarenergi Värme och vatten har inget att erinra. Fibra AB har möjlighet att 
ansluta området från befintligt nät. Plats för kabelstråk och skåp/nav reserveras i 
kommande detaljplaner.  

Elnät AB framför att tidigare lämnad synpunkt om att nya kablar måste läggas 
innan befintlig luftledning avvecklas samt att förtida avveckling av luftledning 
liksom eventuell flytt av befintliga ledningar bekostas av exploatör inte har 
beaktats och kvarstår.  

Kommentar: 
Planhandlingen kompletteras med information om att nya kablar måste läggas 
innan befintliga luftledningar avvecklas samt att exploatören bekostar eventuell 
flytt och/eller förtida avveckling av luftledningar.  

Byggnadsnämnden 
Beskrivningarna om att planområdet är enkelt att nå med cykel och kollektivtrafik 
är missvisande. Även om det finns planer på att förbättra förutsättningarna 
kommer planområdet fortsatt vara svårtillgängligt för cyklister och 
kollektivtrafikresenärer. 

Redovisade siktanalyser är svårtolkade och skulle kunna tydliggöras bättre. 

Stadsbyggnadsförvaltningen ser positivt på förslag att bevara en skoglig ridå och 
att de träd som behöver avverkas återplanteras. Det vore dock bra om FÖP 70 
kompletterades med information inom vilken tid trädridån kan vara komplett. 

Kommentar: 
Verksamhetsområdet är lokaliserat utanför tätorten, på lika långt avstånd från 
centrum som jämförelsevis Tillberga. Med utbyggd gång- och cykelväg i 
kombination med utvecklingen av eldrivna fordon som exempelvis elcykel och 
elscooter möjliggör det för fler att nå området på ett enkelt vis utan bil.  

Ett logistikområde utanför tätorten utgör generellt inte ett tillräckligt stort 
underlag för att motivera en ny busslinje eller att en av de befintliga busslinjerna 
ges ny sträckning. Visar det sig bli hög efterfrågan på kollektivtrafik till planerat 
verksamhetsområde kan ny bedömning göras. Hur det regionala och lokala 
trafiksystemet kommer se ut i framtiden, perspektiv år 2050, är oklart.  
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Befintliga bilder som visar siktanalysen kompletteras med angivelse av platser i 
vyn. 

Handlingen kompletteras med generell information om när den skogliga ridån kan 
vara komplett.  

Kulturnämnden 
Verksamhetsområdet ligger i ett öppet jordbrukslandskap med långa siktlinjer 
från Anundshögsområdet och Badelundaåsen. I samband med framtagandet har 
man låtit ta fram flera siktstudier som visar vyer från bl.a. Anundshög och 
Badelundaåsen. För att säkerställa att vyn från dessa kulturmiljöer inte påverkas 
negativt av det nya verksamhetsområdet föreslås inom området differentierade 
maxhöjder, anpassade efter marknivåer och skogsbeståndets medelhöjd samt 
skogliga ridåer i den norra och västra delen av planområdet som hindrar insyn.  

Sådana 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. Utförs detta enligt de strategier och riktlinjer som tagits fram i 
den fördjupade översiktsplanen för Avfart Irsta bedöms det nya 
verksamhetsområdet tillräckligt anpassat till kulturvärden i det omgivande 
landskapet. Kulturnämnden har utöver detta inget att anföra. 

Kommentar: 
I efterföljande arbete med detaljplaner kommer ytterligare analyser att göras och 
planbestämmelser att införas i detaljplaner för att kulturmiljön inte ska påverkas 
negativt. Yttrandet föranleder ingen ändring i planhandlingen. 

ORGANISATIONER, FÖRENINGAR M.M. 

Badelunda Hembygdsförening 
Hembygdsföreningen framför att etablering kommer medföra stora negativa 
följder för trafiksituationen kring Anundshögsområdet om inte radikala åtgärder 
vidtas mot tunga transporter.  

Att Västerås Stad tar över väghållaransvaret för del av väg 694, avsnitt mellan 
Anundhögsmotet och Tortunavägen, är bra men det kräver att kommunen 
verkligen inför restriktioner som omöjliggör tung trafik på väg 694 förbi 
Anundshögsområdet och Café Anund. 



 

 

VÄSTERÅS STAD Särskilt utlåtande  
 
 2019-10-14 

 11 

Västerås Stad bär ett stort ansvar för att miljön och trafiksäkerheten för de 
boende längs vägen 702 förbättras, oavsett vilken myndighet det är som ansvarar 
för vägsträckan så har Västerås Stad ett ansvar för sina invånare. 

En förutsättning för etableringen av ”Avfart Irsta” är att nödvändiga trafikåtgärder 
skrivs in i detaljplanen, ingår i exploateringskostnaderna och samtidigt skall finnas 
på plats innan verksamheterna etableras i området. För att enklare säkerställa 
detta bör Västerås stad även överta ansvaret för väg 702 förbi Skälby och vidare 
mot Badelunda kyrka. 

Den tunga trafiken måste styras till E18! 

Kommentar: 

Kommunen kommer att ta över väghållaransvaret för del av väg 694, avsnittet 
mellan Anundshögsmotet och Tortunavägen, och låta vägavsnittet omfattas av 
detaljplan för att på så vis ha möjlighet att införa restriktioner på vägen. Syftet 
med restriktioner och eventuella fysiska åtgärder är att minska andelen tung trafik 
på väg 694. Införandet av restriktioner och eventuella fysiska åtgärder bedöms 
främst ge effekt på den tunga trafiken och kommer att genomföras i samband 
med utvecklandet av verksamhetsområdet.  

Kommunen har begränsade resurser och har inte för avsikt att ta över 
väghållarskapet på väg 702. För åtgärder på vägar där kommunen inte är 
väghållare, sker åtgärder i dialog med väghållaren, det vill säga med Trafikverket 
för väg 702. Kommunen har kontinuerligt dialog med Trafikverket om åtgärder för 
att minska trafik och dämpa hastigheter på identifierade länkar i trafiknätet. 
Yttrandet föranleder ingen ändring i planhandlingen. 

Centerpartiet Västerås 
Centerpartiet i Västerås är positiva till en ny etablering av ett industri- och 
logistikområde till öster om staden. De framför att det är av yttersta vikt att 
området och byggnaderna på området planeras och designas så att synbarheten 
från Badelundaåsen och Anundshög begränsas. En skogsbarriär är en bra lösning, 
men då delar av den kommer behöva avverkas bör nyplantering ske delvis med 
gran men även mer snabbväxande vegetation.  

Att bygga hållbart med miljöanpassade material, resurssmart och energisnålt 
behöver vara en riktlinje i hela området. Solcellsanläggningar för elproduktion ska 
uppmuntras.  



 

 

VÄSTERÅS STAD Särskilt utlåtande  
 
 2019-10-14 

 12 

En ny vägsträckning från Irsta-avfarten till Salavägen runt Anundshögsområdet 
och Badelunda kyrka är nödvändigt. Vägen kan utlösa ett behov av en utbyggnad 
av rastplatsen med en etablering av en bensinstation. Även en sådan byggnad och 
dess placering måste anpassas så att synligheten blir minimal från Badelundaåsen 
och Anundshög.  

Kommentar: 
I de delar där gran avverkas kommer återplantering att ske omedelbart med 
förslagsvis gran, lövträd och hybridasp så att det på sikt åter blir en komplett 
skoglig ridå mot norr och E18.  

Kommunen har inte möjlighet att ställa särkrav på ett byggnadsverks tekniska 
egenskaper, det vill säga andra krav än vad som följer av PBL 4 kap 12 och 16 §§, 
vid planläggning eller genomförande. Krav som inte följer ovan nämnda 
paragrafer är utan verkan.  

Att utreda behov och läge för en ny väg mellan Salavägen och Irsta-avfarten, runt 
Anundshögsområdet och Badelunda kyrka, kräver en egen process. Trafikverket 
genomförde år 2012/2013 en åtgärdsvalsstudie med alternativet förbifart E18 
norr om Västerås. Genomförbarheten bedömdes då som låg.  

Naturskyddsföreningen Västerås 
Kommunen behöver ha en längre tidshorisont än ”dagsläget” i ambitionen att inte 
bygga bostäder på skogsområdet närmast Lokes väg.  

Gång- och cykelvägen längs väg 694, sträckan från Irsta till Anundshög, bör 
prioriteras då den är mörk höst/vinter och det saknas belysning.  

Naturskyddsföreningen önskar att kommunen generellt trycker på att parkeringar 
i industriområden skall ske i flera plan för att hushålla med marken.  

Det är viktigt att skogsridån vid befintligt småvatten och nya dagvattendammar, 
på öst-, syd- och västsidan, blir sådan att antalet nödvändiga soltimmar under 
lekperioden och sommaren blir tillräcklig.  

Under sommaren 2019 har en grupp om 5 ormvråkar jagat över Brunnbyfälten 
samt att de kommer från skogen i planområdet.  

Naturskyddsföreningen välkomnar ambitionen att förstärka och ytterligare 
tillgängliggöra stigarna i skogen för rekreation. Att locka fler ut i skog och mark är 
viktigt både för fysisk och psykisk hälsa.  
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Kommentar: 
Det finns ingen inkommen planansökan hos Stadsbyggnadsförvaltningen om att 
detaljplanelägga området norr om Asarnas väg för bostäder.  

Gång- och cykelväg utefter resterande delar av väg 694, sträckan mellan Irsta-
Stockholmsvägen och Tillbergaleden ligger med som objekt i Länstransportplanen 
(2018-2029). I Tekniska nämndens prioriteringsordning är gång- och cykelvägen 
på plats tre. För att möjliggöra gång- och cykeltrafik till planområdet redan från 
öppnandet av verksamhetsområdet, är det rimligt att exploateringen bekostar 
utbyggnad av ny gång- och cykelväg mellan Irsta och planområdet.  

Vid försäljning och exploatering av mark har kommunen dialog med exploatören. 
Men enligt stadens parkeringsriktlinjer är det tillåtet att anlägga markparkeringar 
i externa områden, utanför tätorten. Det är inte rimligt att ställa särkrav om 
parkering. Fördjupningen av översiktsplanen omöjliggör inte byggande av ett 
parkeringshus om fastighetsägaren önskar det. 

Alla Sveriges vilda fågelarter är fridlysta i hela landet. Det betyder att det är 
förbjudet att ta bort eller skada ägg eller bon. 

Ormvråken är en av Sveriges vanligaste rovfåglar med en population som 
uppskattas till ca 35 000 par. Den bygger ett plattformslikt bo i ett större träd, 
oftast gran. Den föredrar skog som gränsar till exempelvis åkrar, sjöar, hyggen 
eller myrar. Ormvråken förekommer vanligast i uppbrutet landskap med spridda 
träddungar. Ytor avsedda för verksamhet består idag mest av tät medelålders 
produktionsskog, medan ytorna med lämplig karaktär för ormvråken finns i de 
södra delarna av området som kommer att sparas för rekreation.  

I samband med detaljplanearbetet kan ytorna kontrolleras för eventuell förekomst 
av bo inom verksamhetsytorna och om ett bo hittas måste dispens sökas från 
länsstyrelsen. För att få dispens måste man visa att population inte hotas. 
Kompensation kan vara aktuell. 

FASTIGHETSÄGARE ANGRÄNSANDE PLANOMRÅDET SAMT ÖVRIGA 

Anundshög 18 (Karin och Börje Wennström) 
Verksamhetsområdet kommer att alstra en betydande mängd tung trafik. Viktigt 
att begränsa ökningen av den tunga trafiken vid Anundshög, framförallt på 
väg 694 som är av karaktären landsväg, utan vägren, begränsad sikt och inte bygd 
för tung trafik. Trafiksituationen måste hanteras på ett kraftfullt sätt för att styra 
den tunga trafiken till E18. 
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    1. Förbjud tung trafik att köra på väg 694 förbi Anundshög. 
    2. Utveckla kollektivtrafiken till Anundshög. Anordna en busshållsplats på 
väg 694 vid tex Café Anund så att besökare tryggt och lätt kan besöka Anundshög. 

Kommentar: 

Kommunen kommer att ta över väghållaransvaret för del av väg 694, avsnittet 
mellan Anundshögsmotet och Tortunavägen, och låta vägavsnittet omfattas av 
detaljplan för att på så vis ha möjlighet att införa restriktioner på vägen. Syftet 
med restriktioner och eventuella fysiska åtgärder är att minska andelen tung trafik 
på väg 694. Tung trafik kommer dock även framöver behöva trafikera vägarna till 
följd av leveranser, sophämtning och dylikt. Införandet av restriktioner och 
eventuella fysiska åtgärder bedöms främst ge effekt på den tunga trafiken och 
kommer att genomföras i samband med utvecklandet av verksamhetsområdet.  

Förtortsbuss linje 24 trafikerar Tortunavägen med busshållplats vid Anundshög. 
Det finns inte ett tillräckligt stort underlag för att motivera en ny busslinje till 
Anundshög eller att en av de befintliga busslinjerna ges ny sträckning. Yttrandet 
föranleder ingen ändring i planhandlingen.   

Malmström och Svensson 
Vi som är bosatta i Anundshög och Skälby har under flera år haft synpunkter på 
den ökade trafikintensiteten sedan Anundshögsmotet tillkom. Den tunga trafiken 
och personbilstrafiken har ökat avsevärt och tyvärr är det många bilister (tunga 
trafiken och personbilar) som inte respekterar hastighetsbegränsningen i vårt 
område. 

Vid Anundshög och Skälby finns det mängder infarter till fastigheter vilket kan 
leda till olyckstillbud. Förbjud den tunga trafiken förbi väg 694 Anundshög och väg 
702 förbi Skälby!!! 

Kommentar: 

Kommunen kommer att ta över väghållaransvaret för del av väg 694, avsnittet 
mellan Anundshögsmotet och Tortunavägen, och låta vägavsnittet omfattas av 
detaljplan för att på så vis ha möjlighet att införa restriktioner på vägen. Syftet 
med restriktioner och eventuella fysiska åtgärder är att minska andelen tung trafik 
på väg 694. Tung trafik kommer dock även framöver behöva trafikera vägarna till 
följd av leveranser, sophämtning och dylikt. Införandet av restriktioner och 
eventuella fysiska åtgärder bedöms främst ge effekt på den tunga trafiken och 
kommer att genomföras i samband med utvecklandet av verksamhetsområdet.  



 

 

VÄSTERÅS STAD Särskilt utlåtande  
 
 2019-10-14 

 15 

För åtgärder på vägar där kommunen inte är väghållare, sker åtgärder i dialog 
med väghållaren, det vill säga med Trafikverket för resterande delar väg 694 och 
väg 702. Kommunen har kontinuerligt dialog med Trafikverket om åtgärder för att 
minska trafik och dämpa hastigheter på identifierade länkar i trafiknätet. 
Yttrandet föranleder ingen ändring i planhandlingen.   
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Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post
010-224 90 00 (vx) www.lansstyrelsen.se/vastmanland
010-224 91 10 (fax) vastmanland@lansstyrelsen.se

721 86  VÄSTERÅS Västra Ringvägen 1
VÄSTERÅS

AVDELNINGEN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD 
Planering och boende
Victor Zakrisson  
Telefon 010-224 92 35      
victor.zakrisson@lansstyrelsen.se

Västerås kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen

FÖP Avfart Irsta, FÖP 70, Västerås kommun

Förslag till fördjupad översiktsplan för Avfart Irsta (FÖP 70) har tidigare varit 
föremål för samråd enligt 3 kap 9 § plan- och bygglagen (2019:900). 
Länsstyrelsen har i samverkan mellan andra statliga och regionala myndigheter 
den 2 maj 2018 lämnat ett samrådsyttrande över planförslaget. Under samrådet 
framförda synpunkter och bemötande finns redovisade i en samrådsredogörelse. 
Planförslaget har efter bearbetning ställts ut för granskning under perioden 17 juni 
till 13 september 2019.

Under granskningstiden ska Länsstyrelsen enligt 5 kap 16 § yttra sig över 
planförslaget. Av yttrandet ska det framgå om 

1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap miljöbalken,

2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken
inte följs,

3. redovisning av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte är
förenligt med 7 kap 18 e § första stycket miljöbalken,

4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår
två eller fler kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och

5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till människors
hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Övergripande synpunkter
Länsstyrelsen anser att kommunen har beaktat och arbetat vidare med många av 
de frågor Länsstyrelsen belyste under samrådsskede. Det har tillkommit ny 
information i form av utredningar där Länsstyrelsen kommer ge kommentarer 
utanför de punkter som finns angivna ovan. 

Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

Kulturmiljö
Länsstyrelsen anser att FÖP 70 väl beskriver värden, konsekvenser och 
hänsynstaganden som krävs. De beskrivna åtgärderna för att minska påverkan på 
riksintresse för kulturmiljövården tyder på en hög ambitionsnivå. Att frågan om 
ökningen av tung trafik förbi Anundshög på väg 694 kan få en lösning ses som en 

Bilaga 1
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positiv utveckling. Det är av vikt att frågorna följer med och utreds vidare i 
detaljplaneskedet för att säkerställa att riksintresset tillgodoses.

För att inte påverka riksintresset negativt anser Länsstyrelsen att det inte är 
tillräckligt att ”minska insynen” som nämns på flertalet platser i planhandlingarna, 
utan skogsridån bör dölja byggnaderna. Länsstyrelsen anser att öppningar i ridån 
bör hållas så små som möjligt. Ridån kan förlängas i både den östra och västra 
delen av planområdet. Länsstyrelsen ser positivt på att återplantering kommer 
göras efter avverkningen till följd av granbarkborreangrepp. 

Länsstyrelsen är positiv till att olika byggnadsvolymer studerats och ligger till 
grund för efterföljande planering. För att inte påverka riksintresset negativt anser 
Länsstyrelsen att det är nödvändigt att riktlinjer följs upp i efterföljande 
detaljplaner samt att kunskapsunderlaget kring landskapsbilden, inte minst från 
Badelundaåsen, fördjupas för att visa eventuell påverkan på riksintresset.

Länsstyrelsen vill vidare framföra, angående reklamanordningar och skyltpelare, 
att dessa inte ska tillåtas inom området för skog/ridå och ut mot det öppna 
odlingslandskapet då dessa skulle störa kulturmiljön och landskapsbilden. 

Infrastruktur
Länsstyrelsen har inga kvarvarande synpunkter. I samrådsredogörelsen framgår 
att bebyggelsefritt avstånd till E18 kommer vara längre än 50 meter, men att 
kommunen har egna riktlinjer som tagits fram av MBRF att hålla sig till. 
Länsstyrelsen vill påpeka, precis som Trafikverket i samrådsskedet, att för E18 
förbi planområdet gäller ett bebyggelsefritt avstånd om 50 meter genom beslut av 
47 § väglagen.

Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken
Länsstyrelsen har inga ytterligare kommentarer sedan samrådsskedet. Det är 
positivt att översiktsplanen tar ett helhetsgrepp till frågan och den bör följas upp 
under efterföljande planering för att säkerställa att MKN följs.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Frågan berörs inte av FÖP 70.

Samordning av mark- och vattenområden som angår två eller 
fler kommuner
Länsstyrelsen har inga kvarvarande synpunkter under rubriken.

Bebyggelse eller byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till 
människors hälsa eller säkerhet
Länsstyrelsen anser att kommunen bemött de synpunkter som tagits upp av 
Länsstyrelsen under samrådet på ett tillfredställande sätt. Lösningarna innefattar 
bl.a. hantering av befintlig bostadsbebyggelse samt väghållarskap för delar av väg 
694.



YTTRANDE 3 (3) 
Datum Diarienummer

2019-09-18 401-3351-19

Synpunkter kring nytillkommen information i planhandlingarna

Natur (artskydd)

Groddjur
Länsstyrelsen ser, med det underlag som finns att tillgå idag, att utformningen av 
planområdet inte kommer att påverka artskyddet kring groddjur.

Fladdermöss
Länsstyrelsen vill upplysa om att exploateringen inte får störa fladdermöss. Hur 
kommunen går tillväga med efterföljande skeden kan vara avgörande om en 
artskyddsdispens kommer att krävas eller ej. Det är av vikt att efterföljande 
planering inkluderar fladdermusfrågan, samt att frågan tas med vid ett eventuellt 
genomförande av planen.

MKB
Länsstyrelsen vill upplysa om att MKB för FÖP 70 kan komma att behöva 
kompletteras för efterföljande detaljplaner, vilket uppmärksammades i 
undersökningsyttrandet kring detaljplan för Avfart Irsta, del av Badelunda-Tibble 
m.fl.. En av frågorna som är avgörande för detta är vilken typ av verksamheter 
som kommunen planerar tillåta i planområdet, se vidare i 
Miljöbedömingsförordningen (2017:966) samt dess bilaga.

I detta ärende där länsråd Ulrica Gradin varit beslutande har funktionsledare 
Victor Zakrisson varit föredragande. I den slutliga handläggningen har även chef 
samhällsbyggnadsavdelningen Mats Eriksson, miljöskyddshandläggare Mikael 
Wulff, naturvårdshandläggare Inga-Lill Nyberg, antikvarie Ulla Bergquist, 
deltagit.

Bifogas
Inkomna yttranden från:
Försvarsmakten
Trafikverket
Strålsäkerhetsmyndigheten
Statens geotekniska institut
Svenska kraftnät
Post- och telestyrelsen
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