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Inledning 
Syfte 

Översiktsplanens syfte är att: 
• bestämma läge och ange markbehov för en ny väg 

mellan E 18 och Köpingsvägen vid Hustale-
den/Saltängsvägen 

• ange förutsättningar för framtida exploatering för 
bostäder och/eller verksamheter 

• ange trafiklösningar inom föreslagen exploatering 
och kopplingar till befintlig bostadsbebyggelse i 
Skälby 

 
 

Planen ska klarlägga förutsättningarna för en förlängning av 
Västerleden från den planerade trafikplatsen Västerleden/E 18 
till Hustaledens anslutning till Köpingsvägen.  
Den nya vägen är den västra länken i en yttre ringled från ös-
ter till väster där Öster- och Norrleden finns medan förslag till 
dragning av Västerleden från Surahammarsvägen till E 18 
finns redovisat i Översiktsplan för Erikslund, antagandehand-
ling daterad mars 2004. 
 
Utredningen ska också belysa markdisposition i anslutning till 
Västerleden. 

 
Bakgrund 

De västra delarna av Västerås står inför stora förändringar 
som påverkar markanvändningen i de västra stadsdelarna. 
Näringslivet expanderar och Mälarhamnar AB, ICA AB, 
ABB, Mälarenergi AB m fl ställer krav på såväl markytor som 
trafiklösningar. En ny detaljplan för område väster Hacksta, 
Dp 1517, har antagits. Erikslund fortsätter att utvecklas som 
ett externt handelscentrum och ny verksamhetsmark planeras i 
anslutning till E 18. En översyn av infrastrukturen behövs. 
Även bostadsbyggande planeras, främst söder om planområ-
det, i Barkaröby och i Örtagården. Utbyggnad av småhus i 
västra Skälby pågår. 
 
En fortsättning av den föreslagna leden söderut planeras ge-
nom förlängning av Hustaleden/Saltängsvägen mot Hacksta, 
Saltängen och hamnen. Bygget beräknas vara klart hösten 
2004. Den nya vägen ger möjlighet att avlasta befintliga vägar 
och framför allt trafikplatserna i stadens västra del och ge en 
ny anslutning till E 18. Bäckbymotet har idag kapacitetspro-
blem. 
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Planförslag 
Planförslaget anger läge för Västerleden mellan E 18 och Kö-
pingsvägen samt mark för verksamheter och/eller bostäder för 
stadens expansion åt väster. De planerade områdena för verk-
samheter och/eller bostäder bedöms tas i anspråk först på lång 
sikt.  
Planen visar även intern trafikförsörjning och koppling mot 
nuvarande bebyggelse i västra Skälby. 
 
Plangränsen mot öster ansluter mot de detaljplanelagda områ-
dena i västra Skälby. Områdesbestämmelser från 1989 ersätts 
av denna plan. 
 
Verksamheter 
Med hänsyn till områdets nära koppling till E 18 föreslås 
verksamheter med behov av bra skyltläge lokaliseras främst 
mot E 18 och väster om Västerleden. Med hänsyn till att såväl 
bostäder som verksamheter föreslås i planen förutsätts verk-
samheter med liten miljöpåverkan, främst kontor och viss 
handel. Området ska inte rymma ett nytt handelsområde.  
 
Inom delar av de områden som utpekats för verksamheter / 
bostäder visar nu genomförda utredningar på risk för ytterli-
gare fornlämningar, främst i områdets södra del. Här behövs 
kompletterande utredningar för att specificera detta. I delar av 
området för verksamheter / bostäder närmast befintlig bebyg-
gelse i västra Skälby finns kända fornlämningar. 
 
Bostäder 
I anslutning till den befintliga bostadsbebyggelsen i västra 
Skälby föreslås nya områden för exploatering med främst bo-
städer. Icke störande verksamheter bör också kunna inrymmas 
här.  
 
Områdena närmast befintlig bebyggelse i västra Skälby in-
rymmer kända fornlämningar och undantogs från exploatering 
vid tidigare planläggning. Detta ställningstagande föreslås 

omprövas med hänsyn till att Västerleden ger området nya 
förutsättningar avseende kommunikationer. Exploateringen 
bör vara något högre än villor för att bära utgrävningskostna-
der. 
Inom områdena väster om Almelund pekar nu genomförda ut-
redningar på risk för ytterligare fornlämningar. Här behövs 
kompletterande utredningar för att specificera detta. 
 
I området vid Gilltuna, i planområdets västra del, finns idag 
några privatägda bostadsfastigheter och ekonomibyggnader. 
Här föreslås möjlighet till kompletterande bostadsbebyggelse, 
med låg exploatering. Befintligt vägnät utnyttjas i första hand. 
På sikt kan området behöva detaljplaneläggas.  
Området ligger naturskönt i sydvästsluttning mot Vångstada-
len och bedöms ha rikligt med forn- och kulturlämningar. All 
exploatering här kräver kompletterande arkeologiska utred-
ningar. Sluttningen bör bibehållas skogsklädd med hänsyn till 
landskapsbilden och med hänsyn till hur trafikanter möter sta-
den.  
 
Service 
Håkantorpsskolan och Skälbyskolan ligger mycket väl lokali-
serade för de föreslagna bostadsexploateringarna. Skolorna är 
för närvarande trångbodda. En successiv bostadsutbyggnad 
ger möjlighet att utnyttja skolornas kapacitet även framöver, 
när elevantalet börjar gå ner. Möjlighet till utbyggnad finns 
om det blir aktuellt.  
Planen ger möjlighet till närservice och flera trafikorienterade, 
attraktiva lägen finns. 
 
Trafik 
Västerleden 
Västerleden föreslås i ett läge relativt fritt från fornlämningar. 
För tre områden krävs dock arkeologisk förundersökning i 
den fortsatta planeringen.  
 
Vägen föreslås bli ny huvudtillfart till hamnen och därmed 
riksintresse. Den blir också ny väg för farligt gods. Suraham-
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marsvägen, delen E 18 – Köpingsvägen, samt Johannisbergs-
vägen, delen Köpingsvägen – Saltängsvägen, föreslås då tas 
bort från denna funktion. Ställningstagandet följs upp i pågå-
ende arbete med Översiktsplan för  utveckling av Västerås 
tätort, Öp 54. 
 
Västerledens anslutning till E 18 
En ny, komplett trafikplats förslås på E 18. Läge och utform-
ning av denna är prövad i översiktsplan för Erikslund, Öp55, 
antagandehandling mars 2004. 
 
Västerledens korsning med Köpingsvägen 
Läge för korsningen bestäms av anslutningen till Hustale-
den/Saltängsvägen. Korsningen föreslås utformas som en ron-
dell. Läget kan komma att justeras åt norr för att ge vägen un-
der järnvägen mindre lutning. 
 
Kollektivtrafik 
Möjligheter att ordna kollektivtrafik ska beaktas i samband 
med utbyggnad av området. 
 
Tågstation 
En tågstation i västra Skälby bedöms inte som aktuell med 
hänsyn till den relativt låga exploatering som föreslås vid Kö-
pingsvägen inom denna plan och i verksamhetsområdena sö-
der om järnvägen. 
En framtida prövning av tågstation är dock möjlig. 
 
Lokalgator 
En ny vägförbindelse föreslås mellan nuvarande bebyggelse i 
västra Skälby och Västerleden.  
 
Landskap – grönområden 
Skogsområdet Berghagen, som också inrymmer en fornborg, 
föreslås i planen som stadsdelsskog för såväl befintlig som 

tillkommande bebyggelse. Området ligger i direkt anslutning 
till Skälby idrottsplats och nära Håkantorpsskolan. Mellan 
skola och idrottsplats utpekas bl a några mindre skogspartier 
som grannskapspark för befintlig och kommande bebyggelse. 
 
De rekreationsstråk som utpekas i grönstrukturplan för Väs-
terås tätort föreslås befästas i denna plan. Dessa rekreations-
stråk ansluter till befintliga gång- och cykelvägar och ska bin-
da samman Berghagen söderut mot Johannisbergsområdet och 
norrut mot Hallstaskogen och Bruksleden. 
Skälby idrottsplats är mycket väl lokaliserad för att betjäna 
den föreslagna exploateringen. 
 
Teknisk försörjning 
För att klara VA-försörjningen av området måste VA-nätet 
förstärkas, liksom fjärrvärme och bredband. 
 
Stora mängder dagvatten kommer att behöva tas omhand 
inom området. Planområdets dagvattenhantering måste utfor-
mas i ett sammanhängande system, från tomtmark och ut i 
fördröjningsdammar. En möjlighet är att ta hand om vattnet på 
egna tomter, genom ”gröna tak” eller infiltration på grönytor 
och i kombination med grönytor längs gatorna. Detta innebär 
att man behöver avsätta en del av tomtmarken som grönyta, 
förslagsvis 10-20%, vilket ska regleras vid kommande detalj-
planeläggning. En sådan åtgärd gör också utemiljön attrakti-
vare.  
 
En nödvändig åtgärd är att leda dagvattnet från främst verk-
samhetsområden till gemensamma fördröjningsmagasin/ 
slamfällor, där dagvattnet fördröjs och genomgår rening av i 
första hand tungmetaller. Magasinen/dammarna kan med för-
del kombineras med oljeavskiljare och kan då även ta emot 
dagvatten från trafiklederna för att rena vattnet från olja och 
gummirester. Jämför detaljplan för Väster Hacksta, Dp 1517. 
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Planeringsinriktningar 
Inriktningarna har sin utgångspunkt i målen för denna plan 
och i inriktningen för ekologisk, ekonomisk, social och kultu-
rell hållbarhet som utpekas i förslag till Översiktsplan för ut-
veckling av Västerås tätort, ÖP 54. I denna utpekas också ett 
antal utvecklingsstrategier: ”bygg staden inåt, blanda bostäder 
och verksamheter, stärk grönskans och vattnets roll, en ny syn 
på trafiken och utveckla försörjningssystemen”. 
 

Stadens innehåll - användning 
Här redovisas inriktningen för hur den föreslagna stadsdelen 
ska nyttjas och hur den kan integreras i den befintliga staden.  
 
Planlagda områden i Skälbyområdet är idag mycket funk-
tionsuppdelade i olika användningsområden. Befintlig bo-
stadsbebyggelse i Västra Skälby består till övervägande del av 
småhus men med verksamhetstomter och sk kombitomter mot 
Köpingsvägen.  
Söder om exploateringsområdet pågår översiktsplanarbete för 
Sjöhagen – Hacksta. En ny detaljplan för verksamheter har 
just antagits i Hacksta. Dessa planer kommer att ge förutsätt-
ningar för tunga verksamheter, till stor del kopplade till ham-
nen, och t ex logistikföretag.  
 
Med den nya vägstrukturen ges nya förutsättningar för områ-
dets nyttjande. 
 
Mångsidighet 

• Mångsidighet i stadsdelarna tillämpas i begränsad utsträck-
ning. Det sker i första hand genom att villastadsdelen Skälby 
kompletteras med nya bostäder och lätta verksamheter i nära 
anslutning till skola och idrottsplats i områden som gränsar till 
befintlig bebyggelse. 

• Kompletterande bostadsbyggande sker med olika hustyper, 
upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar som ger möjlighet till 
olika boendeformer i olika skeden av livet. 

• Handel lokaliseras i första hand i anslutning till korsningen 
Köpingsvägen – Västerleden, E 18 och i mindre skala inom 
bostadskvarter. 
 
Miljö, hälsa och trygghet 

• Dagvatten fördröjs eller infiltreras innan det når Mälaren. 
• Miljökvalitetsnormerna för luft ska uppfyllas. 
• Bostäder och bostadsgårdar ska inte vara bullerstörda. Gällan-

de normer ska iakttas, avseende trafikbuller godtas inte un-
dantaget ”tyst sida”. Verksamhetsbuller från tung verksamhet 
söder om Köpingsvägen ska särskilt beaktas. 

• Byggnader ska vara sunda och hälsosamma att bo och verka i. 
• Miljön ska utformas så att det känns tryggt att röra sig utom-

hus alla tider på dygnet. 
• Planeringen ska ske med utgångspunkt i stadens handikappo-

litiska program samt i jämställdhet med fokus på genusper-
spektiv och integration. 
 
Gemensamma platser och parker 

• Stadsdelarna ska innehålla parker och grönområden av god 
kvalitet i enlighet med grönstrukturplanens intentioner. 
Skogsområdet Berghagen bevaras som stadsdelsskog för 
stadsdelen Skälby och kompletteras med nya rekreationsstråk 
söderut mot Johannisbergsområdet och norrut mot Hallsta-
skogen och Bruksleden. 

• Grönytor/uteplatser för pausrekreation ska finnas på verksam-
hetstomter. 
 

Stadens form – gestaltning 
Här redovisas inriktningen för den fysiska utformningen av 
stadsdelen. Dessa riktlinjer bör sedan följas av mer detaljerade 
gestaltningsprogram i samband med detaljplaneläggning. 
 
Landskapet 
Planområdet utgörs i sin norra del av småbruten och kuperad 
skogsterräng. Skogsområdet har i väster en tydlig avgränsning 
mot ett öppet dalstråk, Vångstadalen, som löper i nord-sydlig 
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riktning och vidgar sig söderut mot Mälaren. Här finns idag 
bebyggelse i anslutning till Gilltuna. 
 
Planerad bebyggelse blir, tillsammans med planerad bebyg-
gelse i västra delen av Erikslund, det första man möter av 
Västerås när man som bilist närmar sig från väster via E 18. 
 

• Den skogsklädda höjden mot Vångstadalen i väster lämnas in-
takt och skogsklädd fram till E 18. Mindre komplettering med 
bostäder kan vara möjlig. 

• Skogsområdet som skiljer befintlig bostadsbebyggelse i Väst-
ra Skälby från de nya exploateringarna lämnas intakt och ett 
grönt stråk föreslås som leds vidare mot Johannisbergsområ-
det. 

• Vid detaljplaneläggning i kuperad terräng strävas efter an-
passning till befintlig marknivå för att möjliggöra ett bevaran-
de av naturmarken. Så små höjdskillnader som möjligt mellan 
bevarad naturmark och gata eller tomt eftersträvas också. 

• Avbaningsmassor från skogsmark används vid nyanläggning 
av grön mark i anslutning till naturmark och för att läka sår 
vid sprängkanter. 

• Vattendrag för dagvattenhantering kan lokaliseras längs väg-
nätet och utformas så att upplevelsevärden tas tillvara. 

 
Gaturum 
E 18  
Exploateringarna utmed E 18 kommer att utgöra en port till 
staden och ha stor betydelse för det intryck besökare får av 
Västerås. Den kuperade terrängen är sårbar för ingrepp samti-
digt som läget utmed E 18 är attraktivt som annonsläge. 
 

• En 40 m bred zon mellan väg och kvartersgräns iordningställs 
som parkmark. Befintlig vegetation bibehålls där det är möj-
ligt. I övrigt nyanläggs öppen mark med träddungar. 

• Byggnader och tomter ska utformas med representativ sida 
mot E 18 så att skyltläget nyttjas.  

• Parallellgator får inte förekomma mellan tomtmark och E 18. 

• Vattendrag för dagvattenhantering kan lokaliseras i grönrem-
san och utformas så att upplevelsevärden tas tillvara. 

 
Västerleden, Hallstahammarsvägen och Kö-
pingsvägen 
Exploateringarna har stor betydelse för det intryck besökare 
får av Västerås.  
Även exploateringarna utmed Västerleden har en representativ 
funktion för staden. Speciella utformningskrav, på tomtmark, 
gäller för en zon på ca 40 m närmast Västerleden.  
 

• Byggnader och tomter ska utformas med representativ och 
välordnad sida mot trafikleden så att skyltläget nyttjas.  

• Befintlig vegetation behålls i grupper där det är möjligt. I öv-
rigt nyanläggs öppen mark med träddungar. Välordnade par-
keringsytor eller andra publika ytor kan förekomma i zonen. 

• Parallellgator får inte förekomma mellan tomtmark och Väs-
terleden, Hallstahammarsvägen och Köpingsvägen. 

• Anläggningar för dagvattenhantering kan lokaliseras i grön-
remsan och utformas så att upplevelsevärden tas tillvara. 

 
Lokalgator 
Lokalgator kommer att byggs på plansprängda ytor anpassade 
för exploatering eller på nuvarande åkermark utan vegetation. 
 

• En huvudstruktur med alléplanterade gator eller gator med 
skyddsridå av grönska anläggs av staden i samband med byg-
gandet av gatunätet. Här ordnas vid behov separat gång- och 
cykelbana med skyddande vegetation såväl mot gata som mot 
tomt.  

• Alléer eller skyddsridåer innanför cykelbana som anläggs av 
staden är beläget på tomtmark. Vegetation i dessa zoner sköts 
efter anläggandet av fastighetsägaren och regleras i komman-
de exploateringsavtal och detaljplaneläggning. 
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Gång- och cykelvägar 
• Det ska finnas ett separat och överordnat gång- och cykelväg-

nät. Särskilt prioriterat, med hög ambitionsnivå vad gäller 
upplevelsevärden, är länkar mellan bostadsområden och kvar-
ter med handel samt mellan bostadsområden och strövmarker. 

 
Kvarter 
För att möjliggöra exploatering i kuperad terräng kommer 
plansprängning eller utfyllnad av tomtmarken att utföras. En 
anpassning till befintlig marknivå för att möjliggöra ett beva-
rande av naturmarken eftersträvas. Före sprängningsarbeten 
ska områdena detaljplaneläggas. 
 

• Strävan bör vara så små höjdskillnader som möjligt mellan 
bevarad naturmark och tomt. Det är dock viktigt att marken 
lutar från byggnaderna för att undvika fuktproblem då dag-
vattnet periodvis kan stå dämt till marknivå. Riktlinjer för ut-
förande och ansvarsfördelning tas fram vid detaljplanelägg-
ning. 

• Omhändertagande av dagvatten ska i första hand ske på egen 
tomt. På tomt som gränsar mot överordnad lokalgata kan vat-
tendrag lokaliseras och samordnas med gaturummets grönska.  

• I samband med byggande som kräver omfattande sprängning 
ska skogsridå och/eller terrängridå finnas mot omgivningen 
under hela byggtiden. 

• Kvartersmark med handel ska ha gång- och cykelstråk mellan 
olika butiker och kopplade till det överordnade gång- och cy-
kelstråket. 

• Grönytor/uteplatser för pausrekreation ska finnas på tomt. 
 

Byggnader 
• Byggnader i skyltlägen, dvs längs E 18, Köpingsvägen, Hall-

stahammarsvägen och Västerleden, ska vara och utformad 
med representativ och välordnad sida mot trafikled och om-
sorgsfullt gestaltad mot lokalgata. 

 

Skyltar 
• Ett skyltprogram bör tas fram i samband med detaljplanelägg-

ning. Särskild hänsyn ska tas till områdets symbolvärde för 
staden som helhet. 
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Konsekvenser 
Miljöbedömning 

Planförslaget är ett resultat av de avvägningar och hänsyn till 
natur-, kultur och hälsofrågor som gjorts i planarbetet. Under 
arbetets gång har två alternativa väglägen studerats. De kon-
sekvenser som tas upp under Förslag belyser båda alternati-
ven. Skillnader mellan alternativen kommenteras. Det förkas-
tade förslaget benämns alternativ 2. 
 
0-alternativ 
Ett nollalternativ innebär att området inte exploateras, vilket 
innebär en utebliven utbyggnad av Västerleden, att exploate-
ring av nya bebyggelsesområden inte genomförs utöver redan 
detaljplanelagda områden i västra Skälby. Det innebär att en 
framtida expansion av Västerås hänvisas till andra områden i 
staden. 
 
Västerleden utgör en länk i en komplett ringled runt tätorten. 
Utan den utsätts befintliga trafikleder för ökad trafikbelast-
ning och sämre framkomlighet i samband med den utveckling 
som planeras i hela västra Västerås. Industriområdet Hacksta–
Saltängen bedöms få en expansiv utveckling inom den närms-
ta tiden. Trafikbelastningen bedöms då öka på Bäckbymotet, 
Skallbergsmotet och Bergslagsvägen, om inte alternativa tra-
fikleder erbjuds. Transporter av farligt gods sker på dessa vä-
gar och med en ökad trafikbelastning i korsningarna ökar ock-
så olycksriskerna. De farliga transporterna kan som alternativ 
avledas från nuvarande tätbefolkade delar av staden till Sura-
hammarsleden – E 18. En sådan avledning innebär mindre di-
rekta risker för boende men med en hög trafikbelastning fram-
för allt i korsningarna är olycksriskerna där stora. 
 
Utan nya verksamhetsområden i västra Skälby blir andra lä-
gen i staden aktuella att ta i anspråk. Tänkbara lägen är Eriks-
lund, Saltängen och norra Stenby. I Erikslund står exploate-
ringen i viss mån i konflikt med attraktiva strövmarker medan 
övriga områden, inklusive förslaget i västra Skälby, kan ex-

ploateras utan konflikt med utpekad strövmark eller biologis-
ka värden. De attraktiva annonslägena vid E 18 utnyttjas inte. 
Stadens infart från väster utgörs idag av Erikslunds köpcentra. 
Bebyggelsen som annonserar staden är dold av skogsterräng 
och dyker tvärt upp när de öppna markerna tar vid.  
 
Förslag 
Naturmiljö - friluftsliv 
I Grönstrukturplan för Västerås tätort, en delutredning till 
översiktsplanen, utpekas Berghagen som stadsdelsskog för 
Skälby. Dessutom föreslås nya rekreationsstråk söderut som 
förbinder Berghagen med Johannisbergsområdet, via befintlig 
järnvägstunnel söder om planområdet. 
Bruksleden har en startpunkt norr om Skälby idrottsplats och 
via den har Skälby god kontakt med strövområden norr om E 
18.  
 
påverkan 
Planen slår fast grönstrukturplanens förslag till stadsdelsskog 
och rekreationsstråk. I alternativ 2 blir bullerpåverkan från 
Västerleden något större i stadsdelsskogen än i det valda för-
slaget. Den är i båda fallen måttlig. 
 
förslag till åtgärder 
Uppföljning i kommande detaljplaneläggning. 
 
Kulturmiljö - fornlämningar 
En mängd arkeologiska utredningar finns gjorda i området 
runt Skälby och Gilltuna. De visar att området har en lång bo-
sättningskontinuitet från bronsålderns slut fram till våra dagar. 
Inom planområdet finns Berghagens fornborg, flera gravfält, 
stensträngar och boplatsområden. På området finns även äldre 
bebyggelselämningar. 
 
påverkan 
Allt stadsbyggande i detta historiska landskap förändrar upp-
levelsen. Planförslaget lämnar dock fornborgen och området 
runt denna orörd för att ingå i stadens gröna struktur.  
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Området runt Gilltuna gamla by lämnas oexploaterat. Förtät-
ning av befintlig bebyggelse bedöms kunna inordnas i den hi-
storiska bebyggelsen.  
 
förslag till åtgärder 
Förundersökningar av tre områden utmed den planerade väg-
sträckan görs i samband med detaljplaneringen av Västerle-
den.  
 
När byggande av bostads- eller verksamhetsområden blir ak-
tuella måste en särskild arkeologisk utredning göras som fast-
ställer om fornlämningar, ej synliga ovan mark, berörs av de 
planerade exploateringsytorna. Det gäller även eventuella för-
tätningar inom Gilltuna byområde. 
 
Landskapsbild - stadsbild 
Här möter Bergslagens storskogar det öppna Mälarlandskapet. 
 
Stadsdelen utgör stadens ”port” västerifrån från E 18 och via 
Köpingsvägen. Områdets utformning har därmed stor betydel-
se för det intryck besökare får av Västerås. 
 
påverkan 
Den kuperade terrängen i norr gör området sårbart för in-
grepp. Med en skyddande ridå mot det öppna landskapet eller 
mot omgivande vägar blir påverkan lokal. 
 
Etableringar i de nya delarna av Skälby skulle kunna ge mer-
värden för annonseringen av staden om de är representativa 
och kan fungera som viktiga symboler för staden. Byggnader 
och tomter måste ges en god utformning. Exploatering i den 
kuperade skogsterrängen ställer än större krav på anpassning 
än vad gäller redan exploaterade delar vid E 18 och risken är 
stor att stadens entré här kommer att ge ett mer sargat intryck 
än idag. 
 

förslag till åtgärder 
Vid fortsatt detaljplaneläggning i området ska riktlinjerna för 
gestaltning leda arbetet med områdets utformande.  
 
Buller 
Planområdet är utsatt för vägtrafikbuller från E 18 i norr, från 
Hallstahammarsvägen i väster och för såväl vägtrafikbuller 
som tågtrafikbuller från Köpingsvägen respektive järnvägen i 
söder. Schablonmässigt har ca 300 m närmast E 18 ekviva-
lentnivåer över än 55 dB(A) men terrängen ger stora variatio-
ner. 
 
Den nya Västerleden bedöms få relativ stor andel tung trafik 
och alstrar trafikbuller inom området. 
 
påverkan 
Stora delar av området kommer att bli utsatt för buller. Områ-
dena i anslutning till befintlig bebyggelse i Skälby och vid 
Gilltuna kommer dock att vara relativt väl skyddade. 
 
förslag till åtgärder 
Bullerutredningar och åtgärdsförslag tas fram i samband med 
detaljplaneläggning. 
 
Med den nya vägen lågt placerad i förhållande till terrängen 
eller med bullervallar begränsas bullerspridningen. I det valda 
förslaget utnyttjas terrängen som bullerskärm mot stadsdels-
skogen. 
 
Barriärverkan 
Vägområdet för Västerleden föreslås följa en sprickdal som 
idag till största delen är uppodlad. Det innebär att skogsområ-
dena väster om vägen redan är otillgängliga för friluftsliv för 
stadens invånare. Den föreslagna stadsdelsskogen har idag 
ingen koppling till Johannisbergsområdet.  
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påverkan 
Med nya gång- och cykelvägar kan nya områden göras till-
gängliga. Planen föreslår en koppling till landskapet söder om 
järnvägen och vidare till Johannisberg/Lövudden. 
 
förslag till åtgärder 
I planen föreslås nya gång- och cykelvägar och en gång- och 
cykelport som förbinder de båda sidorna av Västerleden. 
 
Luftföroreningar 
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft finns för kvävedioxid, 
kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen och par-
tiklar (PM10) enligt Miljöbalken 5:1.  
Västerås har en god luftkvalitet vid en jämförelse med andra 
städer av liknande storlek. Tätortens läge i det flacka landska-
pet vid Mälaren gör att staden genomluftas väl. Uppvärmning 
med fjärrvärme och avsaknad av tunga industrier i tätortens 
närhet bidrar också till relativt låga luftföroreningsnivåer. Den 
största källan till luftföroreningar är avgaser från trafiken. (se 
rapport ”Luftföroreningsmätningar med mobil mätstation i 
Västerås 9512-0107).  
 
påverkan 
Idag är trafiken på E 18 den föroreningskälla som främst på-
verkar luften i planområdet. En ny väg och nya verksamheter 
alstrar ytterligare trafik i området som lokalt utgör en ökning 
av luftföroreningarna. Besöksintensiva verksamheter kan ge-
nerera relativt stora trafikökningar till området. Det är svårt att 
bedöma om den beräknade avgasökningen innebär ett netto-
tillskott eller om det sker en omfördelning av luftförorening-
arna i Västerås. Vid en jämförelse med kontinuerligt inmätta 
luftföroreningsnivåer i staden bedöms planen inte medföra att 
gällande miljökvalitetsnormer överskrids. En fortsatt god luft-
kvalitet i Västra Skälby beror på vilka typer av verksamheter 
som kommer att placeras i området.  
 

förslag till åtgärder 
Uppföljning med mätningar och åtgärdsförslag och hur de på-
verkar luftkvaliteten i området ska göras, av de verksamheter 
som lokaliseras till området, vid den fortsatta planläggningen. 
 
Transport av farligt gods 
Västerleden utgör en ny, prioriterad led för farligt-gods-
transporter och innebär en ny koppling mellan E 18 och ham-
nen med omgivande tunga verksamheter.  
Saltängsvägen kommer under 2004 att få en direkt koppling 
till Köpingsvägen. 
 
I samband med att Västerleden fullföljs genom Erikslund 
kommer den föreslagna trafikleden att även kopplas till Norr-
leden.  
 
Av det totala antalet tunga fordon kan ca 2 % antas ha farligt 
gods. 
 
Den föreslagna Västerleden löper i hela sin sträckning genom 
områden som geologiskt och hydrologiskt inte utgör utpekat 
känsliga områden. 
 
påverkan 
Västerleden vid Skälby avses ta över en stor del av tunga 
transporter norr- och västerut. Det innebär att farligt-gods-
transporter som idag går på Surahammarsvägen mellan E 18 
och hamnen flyttas till Västerleden. Även trafik västerut, som 
med den nya Hustaleden kan tänkas ta vägen genom Dingtuna 
för att nå E 18, flyttas hit. Därmed flyttas risken bort från bo-
stadsområden längs Surahammarsvägen och i Dingtuna. 
 
förslag till åtgärder 
En riskanalys och riskvärdering bör göras för planområdet och 
för de områden som påverkas av förslaget. Särskild uppmärk-
samhet ska riktas mot områden inom 100 m från väg eller 
järnväg upplåten för farligt gods. Vid detaljplaneläggning ska 
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hänsyn tas till farligt gods-leden så att personintensiva verk-
samheter inte anläggs inom riskområdet. 
 
Transporter  
För hela Västerleden från Surahammarsvägen till Köpingsvä-
gen har Vägverket Konsult, 2002-10-15, genomfört en beräk-
ning av samhällsnyttan av en ny led. Resultatet visar på en 
”nettonuvärdekvot” på –2,4. (0 innebär att nyttan och inve-
steringen är lika stora, 1 innebär att nyttan är dubbelt så stor 
som investeringen). I beräkningen förutsätts vägen ges en 
bredd av 9 m, en ny trafikplats vid E 18 samt rondeller vid an-
slutningarna mot Surahammars- respektive Köpingsvägen. 
Västerleden har bedömts få ett trafikflöde på 2000 for-
don/dygn vilket är den trafikmängd som alstras som mest av 
dagens verksamheter. Varje tillkommande bebyggelseområde 
inom planområdet och i Sjöhagen - Hacksta ger ett ökat flöde, 
med stor andel tung trafik. 
 
Nya verksamhets- och bostadsområden i västra Skälby alstrar 
en utökad trafikbelastning på omgivande vägsystem.  
 
påverkan 
Transporter till och från de planerade verksamhets- och bo-
stadsområdena och på den nya Västerleden kommer inte att ge 
nämnvärda störningar för boende i nuvarande stadsdelar.  
 
Västerleden avses avlasta befintliga trafikleder, främst Sura-
hammarsvägen och Köpingsvägen väster om området, inför 
det utökade trafikarbetet som blir följden av utveckling av 
hela västra Västerås. 
 
förslag till åtgärder 
- 
 
Ytvatten 
Huvuddelen av planområdet är beläget inom Kapellbäckens 
avrinningsområde. Befintligt dagvattensystem är utbyggt för 

att kunna ta emot dagvatten från idag bebyggda områden och 
från naturmarken norr om E 18.  
 
påverkan 
Exploateringen innebär en avsevärt högre belastning av för-
orenat dagvatten på Kapellbäcken och Mälaren. En ytterligare 
belastning på ledningsnätet är inte möjligt utan särskilda åt-
gärder. 
 
förslag till åtgärder 
En begränsning av mängden dagvatten och en rening av vatt-
net föreslås i planen. Dagvattenanläggningar måste utformas 
som sammanhängande system  där de ingående delarna sam-
verkar från den enskilda fastigheten till recipienten. Redan 
inom respektive fastighet ska åtgärder vidtas för att fördröja 
och vid behov rena dagvattnet. Det kan dessutom krävas ytter-
ligare fördröjningsmagasin i dagvattensystem på stadens 
mark. Det föreslås främst i grönytor längs vägarna. Dessa åt-
gärder ska följas upp i kommande detaljplanering.  
 
Grundvatten 
Området berörs inte av större grundvattentillgångar eller 
sprickzoner. 
 
påverkan 
Risk för påverkan på grundvattnet av föreslagen exploatering 
bedöms som liten. 
 
förslag till åtgärder 
- 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Läget vid E 18 och infart till stora verksamhetsområden och 
hamnen ger området goda förutsättningar för näringslivets ny-
etableringar. Företag som söker efter välexponerade platser 
ges förutsättningar att etablera sig eller expandera i Västerås. 
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Kostnader för va-, el och fjärrvärmeförsörjningen fram till 
området bedöms bli normala eller låga då anslutande nät har 
kapacitet för tillkommande bebyggelse. Även de interna kost-
naderna för den tekniska servicen bedöms bli normala eller 
något över det normala med hänsyn till den norra bergiga de-
len.  

Förutsättningar 
Gällande planer och ställningstaganden 

I kommuntäckande översiktsplan, ÖP 52, antagen av fullmäk-
tige 98-03-26 §46, är hela området från Skälby till Hallsta-
hammarsvägen utpekad som mark för tätortsutbyggnad. Detta 
redovisas på planöversikt för stadens expansion, 1997, där 
området mellan Västerleden och Hallstavägen anges som möj-
ligt exploateringsområde på sikt. I Strategisk plan för Västerås 
2003-2006 slås fast att Västerleden ska vara färdigbyggd år 
2006. 
 
I ÖP 52 fastslås också att mark bör reserveras för ytterligare 
lokaltågstationer mellan Dingtuna och Västerås central och att 
detta bör uppmärksammas i kommande översiktsplanearbete. 
 
I bostadsförsörjningsprogram för 2005 - 2007 utpekas inga 
nya bostäder inom planområdet. Ett måttligt småhusbyggande 
samt en gruppbostad bedöms byggas 2004-05 inom detaljpla-
nelagda delar i västra Skälby. 
 
Utbyggnad av E 18 till motorvägsstandard mellan Västjädra 
och västra Skälby är beslutad till 2006-2007. 
 
Västerledens sträckning från Surahammarsvägen genom 
Erikslund inklusive anslutningen till E 18 finns redovisat i 
Översiktsplan för Erikslund, Öp 55. 
 
Förstudie Utredningsplaner för Västra Västerås, Västra Skäl-
by, finns framtagen av teknik- och idrottsförvaltningen i feb-
ruari 2002. 
 
Ett förslag till vägsträckning av Västerleden vid Skälby finns 
framtaget av Vägverket Konsult i mars 2001.  
 
Översiktsplan för utveckling av Västerås tätort, Öp 54, inklu-
sive delutredning Grönstrukturplan för Västerås tätort, bearbe-
tas nu inför antagande. Skogsområdena väster om Skälby id-
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rottsplats utpekas som stadsdelsskog för Västra Skälby och 
har stora värden för staden som helhet. Gröna länkar ska upp-
rätthållas/skapas såväl norrut som söderut mot Lundbyskogen. 
 
Områdesbestämmelser för område väster om Skälby finns från 
1989. Dessa är till stor del överspelade i och med den detalj-
plan som togs fram 1993 för i stort sett hela området. I detalj-
plan, Dp 1216 samt 1450, har området givits en annan trafik-
matning och delvis ett annat innehåll.  
 
Arkeologiska utredningar av olika karaktär finns för olika de-
lar av planområdet. Stora delar av planområdet omfattas av 
fosfatkartering och arkivstudie utförd 1989-92, RAÄ UV 
Uppsala 1996. Fältinventeringar finns också gjorda av Väst-
manlands läns museum på delar av området. Området närmast 
E 18 redovisas i rapport 2001:18 och områdets nordöstra del i 
rapport 2001:24. Arkeologisk särskild undersökning, slutun-
dersökning, UV 1997:56 är gjord för detaljplanelagt område 
öster om denna plan. Även områden i direkt anslutning till de-
taljplanen, öster om Almelund-Berghagen-Karlshäll, omfattas 
av denna undersökning. Dessa områden omfattas av denna 
plan. 
Västmanlands läns museum har under planarbetets gång ge-
nomfört en arkeologisk utredning etapp 1 för hela planområ-
det, Kulturmiljöavdelningen rapport A, 2003:A43. I samband 
med grävning för fjärrvärmeledning längs Hallstahammarsvä-
gen och Köpingsvägen har fynd i kulturlager påträffats.  En 
särskild arkeologisk utredning, etapp 2, har därefter genom-
förts för områden berörda av de två föreslagna väglägena för 
Västerleden samt för Västerledens trafikplats på E 18, Kul-
turmiljöavdelningen rapport A, 2004:A12. 
 

Markbehov 
Markefterfrågan varierar beroende på marknadssituationen. 
Under åren 1966 till 2000 har detaljplaner för verksamheter 
tillkommit för ca 615 ha mark inklusive gator och grönområ-
den. Av dessa är det fortfarande ca 150 ha som inte tagits i an-

språk. Den genomsnittliga åtgången per år har varit 12,8 ha. 
Under senare år har efterfrågan visat sig vara betydligt lägre. 
 
För närvarande expanderar näringslivet och Mälarhamnar AB, 
ICA AB, ABB, Mälarenergi AB m fl ställer krav avseende så-
väl markytor som trafiklösningar. Dessa företag är idag loka-
liserade i Hacksta- och Sjöhagenområdet och kommer primärt 
att växa inom det området. Erikslund fortsätter att utvecklas 
som ett externt handelscentrum, bl a planeras för en ny ICA 
Maxi-butik där, och ny verksamhetsmark planeras i anslutning 
till E 18.  
 

Markägare 
Västerås stad är markägare av hela planområdet så när som till 
fastigheterna Ytterhälla 1:7, 1:8, 1:11 samt Västerås 2:35. Av-
styckning av bostadshus på fastighet Västerås 2:34 pågår. 
 

Naturlandskapet 
Mark – grundförhållanden 
Området består i sin norra del av kuperad skogsterräng medan 
södra delen är lermarker.  
För befintligt bebyggelseområde i västra Skälby visar geotek-
niska undersökningar att området består av lera med upp till 
10 m mäktighet. På grund av grundvattensänkning är den del-
vis överkonsoliderad. 
 
Vatten – grund- och ytvatten 
Ytvattenavrinning av största delen av området sker idag sö-
derut via diken som leds via Kapellbäcken till Djuphamnen. 
Området väster om höjdpartiet vid Gilltuna avvattnas västerut 
till Asköbäcken medan dagvatten inom utbyggd del av västra 
Skälby leds via dagvattensystem till Djuphamnen. 
 
Den kommuntäckande översiktsplanen, Öp 52, anger som mål 
för vatten att yt- och grundvattentillgångar ska skyddas och 
bevaras så att den framtida vattenförsörjningen tryggas. 
Vångstadalen, som begränsar planområdet i väster, är utpekad 
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som inströmningsområde för grundvatten. För att leva upp till 
de angivna målen innebär det att infiltration av regnvatten bör 
upprätthållas men också att kvaliteten på det vatten som når 
grundvattnet måste garanteras. 
 
Biologisk mångfald 
I Grönstrukturplan för Västerås tätort utpekas skogsområdet 
omedelbart väster om befintlig bebyggelse i Skälby som ett 
kärnområde för växt- och djurliv. Skogsmarken inom hela 
planområdet består till övervägande del av barrskog, delvis 
med hög ålder, och med inslag av hällmarker. Områden med 
blandskog finns också och i övergångar till det gamla odlings-
landskapet finns löv- och ädellövinslag, dvs artrika områden 
med potential att utvecklas mot än större artrikedom. 
 
Rekreation 
Skogsområdet omedelbart väster om befintlig bebyggelse i 
Skälby utpekas i grönstrukturplanen som stadsdelsskog för 
befintlig och tillkommande bebyggelse. Skogsområdet, Berg-
hagen, inrymmer en fornborg och ligger i direkt anslutning till 
Skälby idrottsplats och nära Håkantorpsskolan. Mellan skola 
och idrottsplats utpekas bl a några mindre skogspartier som 
grannskapspark för befintlig och kommande bebyggelse. 
I grönstukturplanen utpekas rekreationsstråk, dvs gång- och 
cykelvägar som kompletterar stadens gång- och cykelvägnät 
med park- och naturmarksstråk och där upplevelsevärdena 
prioriteras. Inom planområdet föreslås rekreationsstråk som 
ansluter till befintliga gång- och cykelvägar och som ska bin-
da samman Berghagen söderut mot Johannisbergsområdet och 
norrut mot Hallstaskogen och Bruksleden.  

 
Kulturlandskapet 

Fornlämningar 
Skälby- och Gilltunaområdet har en lång bosättningskontinui-
tet från bronsålderns slut till historisk tid. Inom planområdet 
finns Berghagens fornborg, flera gravfält, stensträngar och 
boplatsområden. På området finns även äldre bebyggelseläm-
ningar. Det finns skäl att anta att det finns en medeltida gård 
norr om Gilltunas 1700-tals bytomt. Äldre bebyggelse kan 
finnas i hagen sydväst om Gilltuna gård och även i anslutning 
till Almelund i planområdets östra del. 
 
Skriftliga belägg rörande Gilltuna finns från slutet av 1300-
talet. Före sekelskiftet 1400 bör gården ha tillhört kyrka, klos-
ter eller frälse och bedöms ha varit en relativt stor gård. Even-
tuellt kan också en föregångare till Långängskrogens gästgi-
veri ha varit lokaliserad här under slutet av 1600-talet. Under 
slutet av 1700-talet var Gilltuna fideikommiss, ägt av greve 
Cronstedt. Gilltuna mangård låg då strax norr om dagens, på 
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platsen för nuvarande ladugårdsbyggnader. Vägarna runt går-
den har till stora delar medeltida sträckningar. Flera övergivna 
torplägen med tillhörande åker- och ängsmarker finns i områ-
det. 
 
Västmanlands läns museum har parallellt med planarbetet ge-

nomfört en arkeologisk utredning etapp 1 för hela planområ-
det, Kulturmiljöavdelningen rapport A, 2003:A43. Utredning-
en omfattade sammanställning av tidigare utredningar och en 
kompletterande fältinventering. Syftet var att skapa en hel-
hetsbild över planområdets forn- och kulturlämningar och ut-
reda om fasta fornlämningar berörs av planerade väg- och be-
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byggelseexploateringar. Denna utredning identifierade fyra 
större områden med ett flertal indikationer från både förhisto-
risk tid och medeltid fram till våra dagar. Inom dessa områden 
bedöms ytterligare fornlämningar finnas. Vid ledningsgräv-
ning utmed Hallstahammarsvägen identifierades två områden 
som kräver förundersökning för att avgränsa fornlämningsom-
rådet vid fortsatt detaljplaneläggning. 
 
En särskild arkeologisk utredning, etapp 2, genomfördes där-
efter under hösten 2003 för områden berörda av de två före-
slagna vägalternativen för Västerleden samt för Västerledens 
trafikplats på E 18. Utredningen genomfördas av Västman-
lands läns museum, Kulturmiljöavdelningen rapport A, 
2004:A12. Syftet var att fastställa om fornlämningar, ej synli-
ga ovan mark, berörs av de planerade vägsträckningarna eller 
av trafikplatsen. Totalt genomfördes 112 sökschakt i åker- och 
ängsmark och grävdes 80 provgropar i skogsmark. Förhisto-
riska boplatslämningar, ett stensträngsystem, äldre odlings-
mark och en stenkonstruktion påträffades. Dock påträffades 
långt färre lämningar än den tidigare utredningen aviserat. Det 
vägläge som föreslås och som i samrådsförslaget benämnts alt 
1 är relativt fritt från fornlämningar. Tre områden längs väg-
linjen och ett inom trafikplatsen kräver förundersökning för 
att avgränsa fornlämningsområdet i samband med detaljplane-
läggning respektive arbetsplan för väg. 
 
Öster om planområdet finns en stor boplats, vid Västra Skäl-
by, som delvis slutundersöktes 1990-92 och som daterar sig 
till äldre järnålder. Även söder, väster och norr om planområ-
det finns kända lämningar från järnåldern i form av gravar, 
boplatslämningar, stensträngar mm.  
 
I område i anslutning till befintlig detaljplan för Västra Skälby 
utpekas områden som bör undantas från exploatering eller 
slutundersökas. Småhusbyggande bedömdes då inte kunna 
bära arkeologiska utgrävningar. Översiktliga bedömningar vi-
sar dock att skötselkostnaden för överstora parkytor som spa-

ras inom ett planområde så småningom riskerar överstiga ut-
grävningskostnaden. 
 

Riksintressen 
Planen tangerar riksintresse för kommunikationer, E 18 Den 
planerade trafikplatsen är förenlig med riksintresset. Även op-
tokablar utmed E 18 utgör riksintresse. 

Trafik 
Västerleden kommer i framtiden att ingå som en del av en ytt-
re ringled runt Västerås. Vägen planeras anslutas mot den be-
fintliga Norrleden vid Surahammarsvägen, löpa vidare mot 
sydväst och ansluta med ett nytt, komplett mot på E 18 väster 
om nuvarande bebyggelse i Skälby. Därifrån föreslås vägen 
löpa söderut och ansluta till Köpingsvägen vid Hustale-
den/Saltängsvägen och befintlig vägport under järnvägen. 
Saltängsvägen kommer under 2004 att förlängas till Hustale-
den och därmed kopplas till Köpingsvägen. 
 
Genom Saltängsvägens/Hustaledens anslutning via Västerle-
den till E 18 förbättras tillgängligheten avsevärt för Hacksta 
och Djuphamnsområdet, särskilt för den tunga trafiken. Detta 
gäller t ex ICA:s, Mälarenergis, Foris och Mälarhamnars be-
hov av goda trafiklösningar och innebär också en avlastning 
av den hårt trafikerade Johannisbergsvägen. 
 
Västerleden förutsätts användas för transport av farligt gods. 
 
Befintlig bebyggelse i västra Skälby trafikförsörjs med säck-
gator som mynnar på Järnbruksgatan respektive Köpingsvä-
gen. Områdena har inte någon biltrafikförbindelse sinsemellan 
vilket är en brist. Det är även önskvärt att ge de befintliga om-
rådena en ny koppling mot Västerleden. 
 
Befintlig busslinje nr 11 vänder längst in på Skälbygatan. 
Busslinje nr 15 vänder i norra delen av Järnbruksgatan. Låg-
trafiklinje nr 91 passerar nu Järnbruksgatans södra del. Någon 
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linje bör förlängas, eventuellt på ny bussgata, mot Västerle-
den.  
 
Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Vatten och avlopp är utbyggt för en andra etapp bostäder 
inom detaljplan för västra Skälby. För att klara VA-
försörjningen av planområdet måste VA-nätet förstärkas. 
 
Dagvatten 
Huvuddelen av planområdet är beläget inom Kapellbäckens 
avrinningsområde som omfattar stadsdelarna Sjöhagen, 
Hacksta, Råby, Bäckby, Skälby och Erikslund. Befintligt dag-
vattensystem är utbyggt för att kunna ta emot dagvatten från 
idag bebyggda områden och från naturmarken norr om E 18. 
En ytterligare belastning på ledningsnätet, från omfattande 
tak-, parkerings- och trafikytor, är inte möjlig utan att särskil-
da åtgärder vidtas. 
 
Fjärrvärme 
Fjärrvärme finns framdraget till befintlig bebyggelse på Skäl-
by. Fjärrvärmeledning till Hallstahammar finns i den södra 
delen av planområdet. Därmed finns inga kapacitetsproblem 
till planområdet. 
 
El 
Elförsörjningen måste byggas ut vid exploatering, men inga 
kapacitetsproblem finns. 
 
Tele 
TeliaSonera har en optokabel samt två landskablar i planom-
rådets södra del, utmed Köpingsvägen. Man har även åtta op-
tokablar utmed E 18:s södra sida. Dessa kablar är av riksin-
tresse och bör behålla sitt nuvarande läge.  
 
Bredband 
Kapacitet finns att bygga ut stadsnätet vid exploatering. 

 
Olycksrisker 

Inom planområdet finns idag inte några verksamheter som kan 
innebära risk för människors liv och hälsa. Däremot föreslås 
Västerleden bli väg för transport av farligt gods och kommer 
att förbinda hamnen, Saltängen och Sjöhagen, vilka alla inne-
håller många riskfyllda verksamheter, med E 18 och andra 
fjärrtrafikleder. 
 
Inom de planerade verksamhetsområdena kan verksamheter 
som kan medföra risker tänkas lokaliseras.  
 
Riskutredning bör utföras i samband med detaljplaneläggning 
eller när arbetsplan för väg tas fram för att belysa hur nya och 
befintliga områden för bostäder och för detaljhandel, sam-
lingslokaler, skola, vård och omsorg kan lokaliseras i förhål-
lande till riskfyllda verksamheter och till föreslagen väg för 
farligt gods. Svårutrymda verksamheter bör inte tillåtas i an-
slutning till dessa. Särskild uppmärksamhet ska riktas mot 
områden inom 100 m från väg eller järnväg upplåten för far-
ligt gods. 
 
Förutsättningar för räddningsingripanden 
Framkörningstider 
För industriell verksamhet och för samlingslokaler med kom-
plicerad utrymning får räddningsstyrkans framkörningstid inte 
överskrida 8 minuter. Denna tid klaras inom området. 
 
Brandvattenförsörjning 
Industriell verksamhet med normal brandbelastning och han-
delsområde med samlingslokaler ska brandvattenförsörjas från 
brandpostnät med minsta kapacitet 1200 l/min. 
Område för bostäder med maximalt 4 våningar ska brandvat-
tenförsörjas från brandpostnät med minsta kapacitet 600 
l/min.  
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Genomförande 
Etapper 

Byggandet av Västerleden är strategiskt viktigt för utveck-
lingen av näringslivet i västra Västerås. Vägen och korsning-
arna med E 18 och Köpingsvägen är prioriterade och föreslås i 
strategisk plan för Västerås vara klara under 2006. Utbyggnad 
av tvåfältighet på E 18 mellan Västjädra och Västerås och en 
ny trafikplats är en förutsättning för byggandet av Västerle-
den. Vägverket planerar nu byggstart av E 18 till hösten 2007 
med färdigställande våren 2009. I stadens nuvarande plane-
ring beräknas byggstart av Västerleden till 2007 och färdig-
ställande till årsskiftet 2008/2009. 
Vägen kan i sin tur medföra ett ökat bebyggelsetryck för 
verksamheter och bostäder i området. I första hand bedöms 
bostadsexploatering i anslutning till befintlig bebyggelse vara 
aktuell. 
 

Kostnadsbedömningar 
Kostnadsuppskattningar för Västerledens olika delar är utförd 
av Vägverket konsult. I kostnaderna ingår projektering och 
byggledning men inte fastighetsbildningskostnader, marklö-
sen, gc-vägar, arkeologiska undersökningar och mer omfat-
tande grundförstärkningsåtgärder. Priser i 2002 års nivå. 
 
Någon ekonomisk bedömning av exploatering för bostäder 
och verksamheter är inte genomförd då ingen utbyggnad av 
dessa ytor bedöms ske inom den närmsta 5-10-årsperioden. 
 
Västerleden inom denna plan, delen E 18 – Kö-
pingsvägen  
9 m bred väg, 1400 m x 9 kkr/m (12,6 Mkr)  
samt cirkulationsplats 2,4 Mkr 15 Mkr 
 
Trafikplatsen på E 18 
Trafikplats på E 18 för Västerleden  

Bro 13x30 m (5Mkr), ramper (Mkr) samt 2 
droppar (5 Mkr) 19 Mkr 
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Bilaga 1
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Bilaga 2 
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