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Sammanfattning 

Bakgrund 

Västerås kommun upprättar detaljplan för en förlängning av Järnbruksgatan 

genom ett skogsområde i anslutning till Erikslund handelsområde i Västerås. 

Området finns upptaget i ÖP55 [1] (FÖP Erikslund) som verksamhetsområde och 

vägområde. I samrådsversionen av ÖP63 (ny FÖP Erikslund) omnämns området 

som vägområde ”Kofotsgatan” för interntrafik [2]. I markanvändningskartan för 

ÖP63 kopplar vägen samman ett bostadsområde i norr och Erikslund 

handelsområde i söder. 

Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är att möjliggöra en samlad 

bedömning av den inverkan planens genomförande får på miljön, människors 

hälsa och hushållning med mark, vatten och andra resurser. 

Alternativ 

Alternativa lokaliseringar av vägar för att koppla samman området och förbättra 

trafiklösningarna på platsen har studerats. Ett tidigare alternativ som utretts 

under längre tid har varit en sammankoppling av väg 66 och E18 genom den så 

kallade Västerleden, till vilken förlängningen av Järnbruksgatan skulle ansluta. 

Alternativet har över tid ändrats i omfattning, sträckning och utformning till den 

nu föreslagna Kofotsgatan. 

I MKB:n jämförs planförslaget med ett nollalternativ. Nollalternativet innebär en 

situation år 2035 om planen inte genomförs. Nollalternativet innebär att marken 

även fortsättningsvis brukas som skogsmark, vilket kommer att innebära 

skogsvårdsåtgärder, förmodligen i form av gallringar med stor hänsyn till 

salamanderpopulationen i området.  

Planförslag 

Planförslaget avser att möjliggöra utbyggnad av Kofotsgatan så att denna kopplar 

samman den norra delen av Erikslund med den södra delen av området. 

Planeringen lämnar också utrymme för att utmed vägen bygga en gång- och 

cykelväg samt lösningar förhantering av vägdagvatten.  

Detaljplaneområdet omfattar ett vägområde som är ungefär 750 meter långt och 

cirka 50 meter brett. Förutom vägen ingår ytor för vägslänter och hantering av 

dagvatten, samt lekdamm för salamander i planområdet. Detaljplanen specificerar 

också platser för byggnation av groddjurspassager för främst salamander under 

vägen, liksom ledarmar till dessa. 
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Miljökonsekvenser 

Det buller trafiken beräknas medföra är begränsat och bedöms inte medföra några 

konsekvenser eller överskrida befintliga bullernormer. Luftkvaliteten bedöms inte 

påverkas av trafikökningen då mängden tillförda föroreningar är liten och vägen 

kommer att minska köbildningen i handelsområdet.  

Vägen är anpassad till områdets hydrologi, och därutöver försedd med ett extra 

dike som syftar till att tillse att den lekdamm som identifierats som viktig för 

förekomsten av större vattensalamander i området inte torkar ut eller på annat 

sätt påverkas negativt av vägens tillkomst. I samband med vägprojektets 

genomförande kommer också ytterligare en damm att anläggas väster om vägen, 

norr om den befintliga lekdammen. Detta kommer att förstärka naturvärdena på 

platsen och områdets betydelse som salamanderhabitat. Tillsammans med 

salamanderpassagerna under vägen medför det att livsmiljön för större 

vattensalamander bibehålls i området även efter detaljplanens genomförande. 

Planförslaget innebär att särskilda salamander-/groddjurspassager byggs under 

vägen vid flera platser för att sammanbinda möjliga habitat för arten större 

vattensalamander. Främst handlar det om att inte snöra av det mindre 

skogsområde vägen delar av, utan även fortsättningsvis göra det möjligt för arten 

större vattensalamander att ta sig mellan lekdammen i vägens sydvästra ände och 

potentiella vinterhabitat i skogsområdet öster om vägen.  

Planförslagets hänsyn till arten större vattensalamander bedöms vara tillräcklig för 

att säkra att arten även fortsättningsvis kan leva och vistas i området utan att 

komma till skada eller få en minskad population på grund av detaljplanens 

genomförande. 

De förändringar som planförslaget medför bedöms inte påverka möjligheterna för 

friluftsliv utan snarare tillgängliggöra området för fler besökande. 

Dagvatten ska tas omhand och fördröjning och rening ske inom 

detaljplaneområdet. Dagvattenhanteringen beräknas därför inte medföra några 

negativa miljökonsekvenser.  

Planförslaget tar hänsyn till befintliga fornlämningar genom tydlig beskrivning av 

skydd för dessa under detaljplanens genomförandefas.  

Planförslaget bedöms inte bidra till någon negativ påverkan på möjligheten att 

uppfylla miljömålen. Planförslaget bedöms heller inte innebära ökade svårigheter 

att uppfylla någon miljökvalitetsnorm (MKN). 

Sammantaget bedöms planförslaget medföra små negativa konsekvenser främst 

genom en viss ökad barriäreffekt för arten större vattensalamander. 

  



 

3 av 35 

 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till detaljplan 1829 Kofotsgatan, Erikslund, Västerås kommun  

Unr 1320002798  
 

1. Inledning  

1.1 Bakgrund och syfte 

Planområdet är beläget i västra delen av Västerås, i utkanten av handelsområdet 

Erikslund. Området är idag inte detaljplanelagt, men utpekat i kommunens 

översiktsplan, samt i fördjupad översiktsplan (ÖP55) som utvecklingsområde för 

verksamhet och handel. I utkast till ny FÖP (ÖP63) är området upptaget som 

område med bostäder och verksamheter.  

Detaljplanen möjliggör en sammankoppling av Krankroksgatan och Hallsta 

gårdsgata inom handelsområdet Erikslund. Kofotsgatan syftar till att förbättra 

trafiksituationen inom handelsområdet Erikslund och framkomligheten till IKEA 

Utmed vägen planeras också gång- och cykelbana samt belysning. Vägen planeras 

att anpassas till en eventuell framtida kollektivtrafikering med buss. 

Kofotsgatan var tidigare del i ett större planområde som även omfattade en 

genomfartsled, kallad Västerleden etapp 1. Västerledens läge har under 

planeringstiden ändrats för att minska störningen på groddjurens livsmiljö, för att 

senare uteslutas ur detaljplanen som ändras till att omfatta endast den tidigare 

tillfartsvägen, som sedan ändrats till en helt ny sträckning och väg. Projektet har 

därmed minskats i omfattning. 

Vägsträckningen för Kofotsgatan har valts för att nå syftet att koppla samman 

olika delar av Erikslunds handelsområde, men också med tanke på att planens 

genomförande ska anpassas till befintliga naturvärden så långt detta är möjligt. 

Befintliga naturvärden är i huvudsak kopplade till förekomst av den skyddade 

arten större vattensalamander, som omfattas av artskyddsförordningen.  

För alla detaljplaner ska en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 § och 

miljöbalken 6 kap 11 § (MB) tas fram, med syfte att avgöra om genomförandet av 

planen kan antas leda till betydande miljöpåverkan eller inte.  

 



 

4 av 35 

 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till detaljplan 1829 Kofotsgatan, Erikslund, Västerås kommun  

Unr 1320002798  
 

 

Figur 2.1. Vägens placering och sträckning markerat i orange. IKEA och Erikslunds 
köpcentrum i den södra änden och nytt verksamhetsområde i nordöstra änden. 
(Bild från planbeskrivningen) 

Med utgångspunkt i behovsbedömningen har Västerås kommuns byggnadsnämnd 

i beslut 2015-05-21, § 94, tagit ställning till att planens genomförande kommer 

att innebära en betydande påverkan på miljön. Planens genomförande bedöms ge 

en sådan betydande miljöpåverkan som avses i Miljöbalken (MB) 6 kap 11 §. En 

miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats enligt kraven i plan- och 

bygglagen (PBL). 

Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för detaljplan är att möjliggöra 

en samlad bedömning av den inverkan planens genomförande får på miljön, 

människors hälsa och hushållning med mark, vatten och andra resurser. Arbetet 

med miljöbedömning och MKB innebär att miljöaspekter och miljöåtgärder 

integreras i planen så att en hållbar utveckling främjas för att bland annat uppfylla 

uppsatta miljömål och krav i gällande lagstiftning. MKB:n utgör ett 

beslutsunderlag för kommunens politiker inför antagande av planen, men syftar 

också till att ge allmänheten och berörda tjänstemän en samlad bild av planens 

miljökonsekvenser. 
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2. Avgränsning 

2.1 I tid 

Den tidsmässiga avgränsningen har gjorts med utgångspunkt i detaljplanens 

genomförandetid, dvs. tio år. Nollalternativet innebär således en situation år 2027 

om planen inte genomförs. 

2.2 I rum 

MKB:n behandlar de konsekvenser som detaljplanen medför inom planområdet, 

men behandlar också översiktligt de konsekvenser som detaljplanen kan medföra 

på kringliggande områden. Sådana konsekvenser kan exempelvis omfatta 

spridning av föroreningar i luft eller vatten till andra områden i närheten. 

2.3 I sak 

MKB:n fokuserar på de aspekter som kan medföra betydande miljöpåverkan och 

på hur planen påverkar möjligheterna till att uppfylla befintliga 

miljökvalitetsnormer, miljömål och hur den påverkar områdets ekosystemtjänster.  

Utifrån behovsbedömningen har MKB:n till detaljplanen avgränsats till att främst 

hantera påverkan på: 

• Stads- och landskapsbild 

• Naturmiljö 

• Kulturmiljö 

• Friluftsliv 

• Buller och trafik 

• Luftkvalitet 

• Risk och säkerhet 

• Vatten: Dagvattenhantering och hydrologi 

• Mark och masshantering 

3. Mål och krav 

3.1 Miljömål 

Sveriges riksdag har beslutat om 16 miljökvalitetsmål (miljömål) för en hållbar 

samhällsutveckling. Det innebär att nuvarande och kommande generationer ska 

tillförsäkras en hälsosam och god miljö utifrån sociala, ekonomiska och ekologiska 

aspekter. Många av miljömålen kopplar till olika ekosystemtjänster. 

Länsstyrelsen i Västmanlands län har utifrån de nationella miljömålen tagit fram 

regionala tilläggsmål för Västmanlands län i september 2015 (1).  

Med utgångspunkt i de nationella och regionala miljömålen har Västerås kommun 

tagit fram fokusområden (Figur 3.1) i sitt miljöprogram (2), vilka kopplar till de 

nationella miljömålen. Endast två av de nationella miljömålen har inte brutits ner 
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och antagits i kommunens miljöprogram. Dessa är Storslagen fjällmiljö och Hav i 

balans, samt Levande kust och skärgård.  

 

Figur 3.1. Flödesschema som visar på vilka miljömål som ingår under respektive 

fokusområde i Västerås kommuns Miljöprogram [3]. 

MKB:n innehåller en avstämning mot relevanta nationella, regionala och lokala 

miljömål. De nationella miljömål som har bedömts vara relevanta för den här 

MKB:n är: 

• Begränsad klimatpåverkan 

• Frisk luft 

• God bebyggd miljö 

• Ett rikt växt- och djurliv 

• Myllrande våtmarker 

• Grundvatten av god kvalitet (regionalt mål relevant) 

3.2 Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer (MKN) är juridiskt bindande styrmedel som regleras i 

miljöbalkens femte kapitel. En miljökvalitetsnorm ska tas fram på vetenskapliga 

grunder och ange den miljökvalitet som människan och/eller miljön kan anses 

tåla. För närvarande finns miljökvalitetsnormer för: 

• Luftkvalitet (utomhusluft) omfattande kvävedioxid, kväveoxider, 

svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, bly, partiklar och ozon 

• Buller  

• Fisk- och musselvatten 

• Vattenförekomster 
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MKB:n hanterar en översiktlig avstämning mot MKN. Fisk- och musselvatten har 

inte bedömts vara av relevans för planen och nämns därför inte vidare. 

4. Alternativ 

4.1 Studerade alternativ 

Flera alternativa lokaliseringar av vägar för att koppla samman området och 

förbättra trafiklösningarna på platsen har studerats, men ingen av dessa har 

bedömts som tillräcklig för det behov kommunen ser finns i området. Ett tidigare 

alternativ som utretts under längre tid har varit en sammankoppling av väg 66 

och E18 genom den så kallade Västerleden, till vilken förlängningen av 

Järnbruksgatan skulle ansluta i en annan sträckning än den idag aktuella. Även 

flera olika alternativ för Kofotsgatan har studerats under en period för att anpassa 

vägen så mycket som möjligt till områdets hydrologi. 

4.2 Nollalternativ 

Nollalternativet är ett jämförelsealternativ som innebär en situation år 2027 om 

planen inte genomförs, men övriga förändringar i kommunen genomförs. 

Miljökonsekvenserna av detaljplanens genomförande jämförs mot nollalternativet. 

5. Övergripande förutsättningar 

5.1 Kommunal planering 

Västerås kommun har en gällande översiktsplan antagen av kommunfullmäktige 

2012 [4]. För Erikslund finns en fördjupad översiktsplan (ÖP55) [1]. En ny 

fördjupad översiktsplan för området (ÖP63) är under arbete, men i pågående 

översiktsplanearbete har ingen skillnad på områdets planerade användning 

identifierats. Det planerade området är beläget inom ett område som utkastet till 

ny FÖP tar upp som naturområde, ”skyddsområde för groddjur”, med passerande 

väg [2]. Den gällande FÖP:en (ÖP55) visar i markanvändningskartan hela 

området på båda sidor av vägen som verksamhetsmark. 

Området är idag inte detaljplanelagt utan består huvudsakligen av skogsmark. 

Kofotsgatan är planerad att korsa skogsmarken för att binda samman två 

befintliga vägar inom handelsområdet. Vägområdet är anpassat till förekomsten 

groddjur, främst större och mindre vattensalamander. 

5.2 Riksintressen 

Inga riksintressen för naturvård, friluftsliv eller kulturmiljövård finns inom 

detaljplaneområdet. Däremot är väg 66 och väg E18 utpekade som riksintressen 

för kommunikation. Ingen av dessa vägar bedöms påverkas av 

detaljplaneförslaget. 
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5.3 Regional planering 

Länsstyrelsen beskriver i sin naturvårdsplan från 2015 [5] att området har mycket 

högt värde och att värden är kopplade till den artrika groddjursfaunan med bland 

annat åkergroda, vanlig groda, vanlig padda samt mindre och större 

vattensalamander. Områdets lekvatten, dammar och andra levnadsmiljöer för 

groddjur beskrivs som extra viktiga att bevara. Detaljplanearbetet har tagit detta i 

beaktande och anpassat vägens placering och utformning till just groddjur, varför 

områdets värden inte bedöms bli negativt påverkade av planen. 

6. Planförslag 

Planförslaget innebär att mark som idag utgörs av naturmark, huvudsakligen 

skogsmark, övergår till vägområde för gata samt gång- och cykelbana. Området 

som tas i anspråk av vägområdet utgörs av ett omkring 750 meter långt och cirka 

50 meter brett stråk genom till största delen kuperad skogsmark.  

Detaljplanen ger den damm som identifierats som lekdamm för groddjur skydd i 

form av bestämmelsen natur. Därutöver beskriver detaljplanen tre platser för 

faunapassager för groddjur, vilka är markerade med bestämmelsen teknisk 

anläggning: faunapassage.  

Faunapassagerna har utarbetats i samråd med hydrolog, ekolog och vägprojektör i 

arbetet med att anpassa vägen till groddjur, hydrologi och kommande trafik. 

Faunapassagerna har i projekteringsritningarna skissats som trummor med 

diameter 50 centimeter och lutning på 0,5 procent, för att fylla den funktion de är 

avsedda för. 

Enligt Grönstrukturplan för Västerås stad (2004) är Hallstaskogen (i Västerledens 

västra del) ett värdefullt grönt område och kärnområde för biologisk mångfald. 

Grönstrukturplanen nämner att planering pågår för Erikslund (ÖP 55) och att delar 

av området kommer att exploateras. Detta verkar dock inte aktuellt i den nya 

fördjupade översiktsplanen för området (ÖP63). Grönstrukturplanen anger att den 

här typen av områden ska inventeras före detaljplaneläggning och att om 

rödlistade arter förekommer ska hela eller lämpliga delar av området undantas 

från exploatering. Detta har genomförts i arbetet med framtagandet av denna 

detaljplan och har bland annat identifierat förekomst av arterna större och mindre 

vattensalamander i området. Därutöver har också arten vanlig groda funnits vid 

groddjursinventering. 

Trafiken inom Erikslunds handelsområde är idag tidvis intensiv med viss 

köbildning. Planförslaget medför en möjlighet att minska mängden köer i området 

som helhet. En bullerutredning har tagits fram för projektet med utgångspunkt i 

den beräknade trafiken år 2030. Utredningen visar att buller från vägen i 

framtiden kommer att vara ett begränsat problem i vägens närområde. Idag finns 

ingen biltrafik inom detaljplaneområdet då detta består av naturmark. Däremot 

finns i området bakgrundsbuller från väg E18 som är belägen i närheten. 
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Figur 6.1. Plankarta för Kofotsgatan med bestämmelser. Lekdammen inritad som 

natur i sydvästra delen av planen. Groddjurspassager inritade som ”teknisk 
anläggning - område för faunapassage och dagvattenhantering” på tre platser.  
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7. Förutsättningar och konsekvenser 

I detta kapitelbeskrivs nuvarande förhållanden och förutsättningar, miljöeffekter 

som uppstår vid ett genomförande av planen, de miljöåtgärder som har inarbetats 

i planförslaget samt de konsekvenser som kan uppstå som en följd av den 

föreslagna detaljplanen för de miljöaspekter som bedömts som relevanta (se 

avsnitt 2.3 Avgränsning i sak). Det är både negativ och positiv miljöpåverkan som 

bedöms och analyseras.  

7.1 Stads- och landskapsbild 

7.1.1 Förutsättningar 

Området består idag av skogsmark. Från området kan besökaren få utblickar 

främst över Erikslunds handelsområde och till en del också över kraftledningsgata 

i den mån denna är röjd, samt över exploateringsområdet i nordöst. Marken är i 

huvudsak fuktig och frisk-fuktig. Delar av området utgörs av blockig terräng. 

 

 

Figur 6.2. Blockigt parti i en del av det skogsområde vägen kommer att passera 

igenom.  

7.1.2 Konsekvenser av nollalternativet 

Nollalternativet innebär att detaljplaneområdet inte byggs ut och att området 

kvarstår som skogsmark. Nollalternativet kommer att ha en begränsad påverkan 
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på landskapsbilden och då främst i form av de effekter skogsbruksåtgärder kan 

medföra. 

7.1.3 Konsekvenser av planförslaget 

Planförslaget innebär att naturmark tas i anspråk för planförslaget och att ett 

mindre skogsområde öster om den nya vägen skärs av från det större 

sammanhängande skogsområdet. De främsta verkningarna på landskapsbilden 

kommer att bli tydliga i den öppna ytan som skapas, liksom i de 

vägbanekonstruktioner som görs.  

I och med att vägen planerats till att följa landskapets naturliga höjdskillnader i 

den mån detta är möjligt är konsekvenserna av vägkroppen begränsade för 

landskapsbilden. Däremot påverkas intrycket av området från Erikslund, där 

vägen från befintlig väg norr om Erikslunds köpcentrum behöver gå i skärning. 

Detta kommer främst att påverka genom att en idag brant grusbrant får ett mer 

tillgängligt intryck. För besökaren som strövar i skogen kommer upplevelsen av 

det större sammanhängande skogsmarksområdet påverkas av det avbrott i 

skogsmarken som vägen utgör. 

Vägområdet kommer att utrustas med gatubelysning, vilket kommer att påverka 

intrycket av området främst under dygnets mörka timmar. Konsekvenserna till 

följd av belysning är negativ för naturupplevelsen, men kan samtidigt vara positiv 

för besökarens upplevelse av stadsmiljö och av trygghet. De negativa 

konsekvenserna för stads- och landskapsbilden bedöms vara små. 

7.1.4 Förslag till åtgärder 

Inga åtgärder föreslås. 

7.2 Naturmiljö 

7.2.1 Förutsättningar 

Planområdet utgörs av en skogsmark med småvatten. Det planerade vägområdet 

omges av skogsmark med huvudsakligen planterad och relativt likåldrig skog i 

yngre gallringsålder. Den planerade vägen förbinder olika delar av Erikslunds 

handelsområde. 

Länsstyrelsen pekar ut området nordväst om det aktuella planområdet som 

”större sammanhängande grönområde” i sin rapport 2005:16 om stora 

opåverkade områden i Västmanlands län [5] . Detta innebär att det utpekade 

området omfattas av Miljöbalkens 3 kapitel 2§, det vill säga de grundläggande 

hushållningsbestämmelserna. Opåverkade områden är viktiga just för att de är 

stora och sammanhängande områden utan påverkan från exploatering, och ses 

därför som en viktig resurs. Detaljplaneområdet bedöms ligga utanför det större 

sammanhängande området. 



 

12 av 35 

 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till detaljplan 1829 Kofotsgatan, Erikslund, Västerås kommun  

Unr 1320002798  
 

 

Figur 6.3. Strandskyddat dike i norra delen av planområdet. 

I anslutning till den öppna marken kring Valbergstorp finns ett vattendrag 

(åkerdike). Diket är inte biotopskyddat och omfattas sedan 2015 heller inte av 

strandskydd. Strandskyddet planeras att åter upphävas i samband med denna 

detaljplanläggningen. Strandskydd ska bl.a. säkerställa att vattenmiljöer bevaras 

för flora och fauna, liksom också de rekreativa värden strandmiljöer har.  

Enligt en inventering från år 2013 (4) förekommer större vattensalamander, 

mindre vattensalamander och vanlig groda i anslutning till planområdet. Alla vilda 

inhemska grod- och kräldjur är fridlysta i Sverige med stöd av 

Artskyddsförordningen (2007:845). Arterna är också skyddad enligt art- och 

habitatsdirektivet. Detaljplanen måste därför ta hänsyn till arternas fortlevnad. 

Större vattensalamander är mer strikt skyddad än vanlig groda och mindre 

vattensalamander, då den är upptagen i artskyddsförordningens bilaga 1 (och de 

andra i bilaga 2). Det innebär att planering måste ta större hänsyn till arten. I det 

här fallet har hänsyn tagits till alla tre arterna, då de har liknande krav i 

sammanhanget. 
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Figur 6.4. Groddjursinventeringen fann större vattensalamander i ”omr 7”, vilket 

motsvarar den lekdamm som i detaljplanen bevaras genom bestämmelsen natur. I 
samma damm fanns vid inventeringen även arterna Vanlig groda och Mindre 
vattensalamander. Större vattensalamander fanns också vid ”omr 3”, samt på två 
platser mellan denna och ”omr 4” (i vattenfyllda hjulspår efter skogsmaskin), och 
ute vid Kofotsgatan väster i de västra delarna av inventeringsområdet. 

Större vattensalamander (Triturus cristatus) har en uppvaktningsceremoni, lek, 

vilket kräver tillgång till lekdammar. Efter leken läggs äggen på blad under vattnet 

som sedan lämnas. Ynglen växer upp i dammen under sina första månader, något 

som kräver att dammen är rovdjursfri (fisklös). Också arterna vanlig groda och 

mindre vattensalamander som funnits i samma lekdamm (kallad omr. 7 i Figur 

6.4) har behov av lekdammar för sin fortplantning. Vuxna vattensalamandrar 

lever i dammar under sommarmånaderna. Resten av året spenderar de på land, 

där de under dagtid tillbringar sin tid i sprickor, skrevor och håligheter. Större 
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vattensalamander trivs där det finns god tillgång på gömställen, dammar och 

något skogsparti i närheten. Skuggning från uppväxande buskar och träd vid 

småvatten har en direkt negativ effekt på populationer av vattensalamander. 

Större vattensalamander hotas, liksom alla groddjur, främst av att småvatten fylls 

igen eller påverkas av markavvattning. Arterna påverkas också negativt av 

vattenföroreningar och läckage av gödnings- eller bekämpningsmedel.  

Större vattensalamander har påträffats vid flera lokaler i samband med 

inventering under planeringen för Västerleden. Aktuellt för Kofotsgatan är vägens 

närhet till den lekdamm som identifierats vid vägens södra ände (omr. 7 i Figur 

6.4). I samma damm fanns också arterna vanlig groda och mindre 

vattensalamander. Dessa arter skyddas också av artskyddsförordningen och är 

också de fridlysta.  

 

Figur 6.5. Den natur som finns inom området domineras av yngre gallringsskog på 
fuktig mark. Tidigare skogsbruksåtgärder har skapat små vattenmiljöer och 
surdråg i marken. 

7.2.2 Konsekvenser av nollalternativet 

Nollalternativet innebär att befintlig markanvändning med skogs- och naturmark 

inom området kvarstår, vilket inte bedöms medföra några ytterligare 

konsekvenser. Naturmiljön i området kommer att kunna utvecklas fritt och nya 

barriärer skapas inte. Goda vandringsmöjligheter kvarstår för groddjur både i 

utredningsområdet samt till angränsande natur. Nollalternativet kan medföra 

negativa konsekvenser främst för större vattensalamander om den inte brukas, då 

detta kan skapa stark skuggning. 
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7.2.3 Inarbetade åtgärder 

Dragningen av vägen och därmed planområdet har anpassats till att så långt som 

möjligt lämna de identifierade lekdammarna för groddjur i fred.  

En hydrologisk utredning har genomförts för att ta reda på hur vägen ska kunna 

byggas på ett sätt som inte dränerar vattensalamandrarnas lekdammar. 

Vägdikena ska enligt detaljplanen utformas med fördröjning och på ett sådant sätt 

att de är täta och att ingen strömning sker mellan diken och grundvatten. Rening 

av vatten ska ske innan det leds ut i befintliga våtmarker eller vidare i befintligt 

dagvattennät. 

Detaljplanen anger att groddjurspassager ska anläggas på strategiska platser i 

terrängen för att vattensalamandrarna ska kunna passera mellan de identifierade 

landmiljöerna och lekdammarna på ett säkert sätt. Områden där passagerna med 

fördel placeras är markerade i plankartan. Groddjurspassagerna kommer att 

utrustas med fångstarmar, en typ av barriär, för att öka överlevnaden. 

Fångstarmar, t ex en låg ”mur”, har som funktion att hindra groddjuren från att ta 

sig upp på vägkroppen och leder dem istället utmed denna och mot 

groddjurspassagerna. 

De planerade groddjurspassagerna är belägna på platser där de kan anläggas 

fördelaktigt i förhållande till vattensalamandrarnas habitat, övervintringsplatser, 

lekområde samt möjligt vattensalamanderhabitat. Passagerna är planerade som 

betongtrummor med en diameter om 50 centimeter och en lutning på 0,5 procent. 

Totalt planeras tre groddjurspassager (Figur 6.1). 

Den mest sydligt belägna vattensalamanderpassagen övergår efter passage under 

vägen i ett uppbyggt dike ned mot leklokalen för att säkra vattentillgången i 

denna. För att förstärka detaljplanens inriktning mot skyddsåtgärder för större och 

mindre vattensalamander planeras också en damm väster om vägen för att ge 

vattensalamandrarna ytterligare möjligheter till lek. En av groddjurspassagerna 

planeras i närheten av denna. Dammen planeras i en lågpunkt i den lokala 

terrängen och kan vara självförsörjande på vatten och därför inte avhängig av ett 

större avrinningsområde än det som är aktuellt efter vägbyggnationen.  

7.2.4 Konsekvenser av planförslaget 

Detaljplanens genomförande innebär att naturmiljö inom detaljplanens område 

ianspråktas för vägändamål. Huvudsakligen undviker vägens sträckning de 

punkter som identifierats som bärare av högre naturvärden, men kan komma att 

påverka naturmiljöer genom ändrad hydrologi i området.  

Detaljplaneförslagets genomförande medför att en barriär skapas inom ett område 

med identifierad förekomst av större vattensalamander, mindre vattensalamander 

och vanlig groda. Barriäreffekter påverkar groddjur eftersom de rör sig långsamt 

och dessutom gärna uppehåller sig på vägbanan för att dra nytta av vägkroppens 

värme och därmed löper hög risk för att bli överkörda.  

Den vägkropp detaljplanen medger omfattar groddjurspassager med ledarmar för 

att groddjuren ska kunna passera riskfritt under vägen. Groddjurspassagerna 
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kommer att minska antalet vattensalamandrar som tar sig upp på vägen, 

samtidigt som de enkelt kan ta sig till sina lekområden. Vägen är också anpassad 

till områdets hydrologi och lekdammen säkras genom särskilt dike och 

planbestämmelser. 

Den största risken med detaljplanens genomförande är att den befintliga 

lekdammen får en skada i det lerbottenskikt som håller vatten kvar i dammen, 

och därmed dränerar dammen på vatten, i samband med sprängningar eller 

schaktningar för vägbyggnationen. För att undvika detta har kommunen 

rekommenderats (i tillägg till PM:et Utredning av hydrologisk påverkan 

salamanderhabitat, Västerås) att närmare undersöka utbredningen av leran i 

dammens närhet genom en geologisk markundersökning. Genomförs en sådan 

undersökning och åtgärder vidtas för att minska riskerna i samband med 

genomförandet bedöms riskerna för detta vara små.  

Åkerdiket vid Valbergstorp kommer att korsas av Kofotsgatan. Diket är inte 

biotopskyddat och har sedan 2015 upphävt strandskydd. Strandskyddet 

återinträder i samband med ny detaljplaneläggning. I samband med detaljplanen 

bör strandskyddet åter upphävas. Strandskyddets syften är att gynna biologisk 

mångfald och rekreativa värden. Dikets rekreativa värden bedöms vara 

begränsade och vägen ökar snarare än minskar tillgängligheten till vattnet, varför 

strandskyddets rekreativa syften bibehålls även om det återupphävs.  . 

Upphävande av strandskyddet bedöms heller inte påverka naturmiljön i stort, eller 

förekomsten av större eller mindre vattensalamander negativt. 

Sammanfattningsvis innebär planens genomförande små konsekvenser för 

områdets naturmiljö. De naturvärden som identifierats kopplas främst ihop med 

förekomsten av groddjur (större vattensalamander, mindre vattensalamander och 

vanlig groda). I och med vägens anpassning till hydrologin och naturmiljön samt 

byggnation av groddjurspassager, bedöms de negativa konsekvenserna för 

naturmiljön vara små. 

7.2.5 Förslag till åtgärder 
• Att i rimlig utsträckning spara avverkade träd, och deras grenar, som död 

ved på lämpliga platser i anslutning till detaljplaneområdet. Död ved får 

gärna vara grov och av olika trädslag, samt med hög andel löv. Mängden 

obarkad granved får inte överstiga skogsvårdslagens rekommenderade 5 

kubikmeter per hektar. 

• Tillse att de miljöer som är viktiga för vattensalamandrarna skyddas under 

genomförandefasen, genom att förhindra utslamning i småvatten och inte 

ha maskinuppställning eller drivning i naturmarken i anslutning till 

planområdet. Överkörning av vattensalamandrar bör undvikas genom att 

planera genomförandet under den period groddjuren uppehåller sig i 

dammar (april-augusti).  

• I närheten av befintlig lekdamm samt skapad damm kan med fördel 

övervintringsgropar förvattensalamander skapas. Dessa utgörs av gropar i 

en storlek så att de blir frostfria i botten (cirka 2*2 meter), vilka sedan 

fylls upp med stenblock, större stenar och bråte i form av 
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trädrester/trädstammar. Materialen tas med fördel från 

detaljplaneområdet i samband med genomförandet av detaljplanen. 

Övervintringsgroparnas exakta läge bör samrådas med ekologiskt 

sakkunnig. 

• Kommunen rekommenderas att genomföra den föreslagna geologiska 

utredningen innan sprängningsarbeten utförs i närheten av 

salamandrarnas leklokal i planområdets södra del. 

• Området kring leklokalen får gärna röjas och framöver skötas på ett 

sådant sätt att denna blir mer attraktiv för arten större vattensalamander. 

• Salamanderpassager bör inventeras årligen för att tillse att de inte är 

igentäppta eller fulla av vegetation eller bråte, utan fortfarande fyller sin 

funktion. Fångstarmarna bör tillses vid samma tillfälle och skötselåtgärder 

insättas vid behov. 
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7.3 Kulturmiljö 

7.3.1 Förutsättningar 

Planområdet berörs inte av riksintresse för kulturmiljö. Riksantikvarieämbetets 

fornlämningsregister  [7] visar att det finns registrerade fornlämningar i 

planområdets närhet. Ett par fornlämningar, RAÄ Dingtuna 109:1 och RAÄ 

Dingtuna 1098, finns i detaljplanens närområde: en stenhägnad och en övertorvad 

stensättning (Figur 6.6). Sydost om området finns ytterligare en fornlämning i 

form av en rund stensättning. 

En arkeologisk utredning har genomförts för att närmare studera 

fornlämningsbilden i området under 2016 [8]. Den arkeologiska utredningen 

beskriver att området tidigare utgjort utmark för byarna Hallsta och Bälby, samt 

att en del i vägkorridorens norra del nyttjats som åker.  

 

Figur 6.6. Intressekarta kulturmiljö. Närmast detaljplaneområdet finns främst två 
områden med identifierade fornlämningar. Det första området (1) innehåller en 
övertorvad stensättning samt en stenhägnad. Det andra området (2) innehåller en 

stensättning. De fornlämningar som är synliga norr om område 2 och öster om 
område 1 är undersökta och borttagna. [7] 

Vid en inventering på platsen identifierades fyra möjliga äldre bosättningar, men 

vid grävning fanns inga indikationer på fornlämning vid dessa. Utöver de redan 

registrerade fornlämningarna, RAÄ Dingtuna 109:1 och RAÄ Dingtuna 1098, har 

den arkeologiska utredningen inte funnit ytterligare förekomst av fornlämningar. 
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Den arkeologiska utredningen föregicks av en arkeologisk utredning etapp 1 under 

2013. [9] Enligt denna kunde inga ytterligare fornlämningar förväntas då området 

fungerat som utmark under historisk tid. Utredningen visar också att utmarken 

nyttjats till bland annat täktverksamhet och stenbrytning, istället för det mer 

vanliga utmarksbetet. 

7.3.2 Konsekvenser av nollalternativet 

Nollalternativet innebär att befintlig användning kvarstår, vilket inte bedöms 

medföra några ytterligare konsekvenser då eventuella tidigare forn- eller 

kulturlämningar förmodas ligga kvar. 

7.3.3 Inarbetade åtgärder 

Partiet med stensträngar och stensättning ska stängslas in under byggtiden och 

ingen körning, grävning, upplag av arbetsmaterial etc. får förekomma inom 

fornlämningsområdet. Planbeskrivningen förtydligar också att instängslingen av 

fornlämningsområdet måste vara rejäl och omöjlig att missa då man utifrån 

tidigare erfarenheter sett att utmärkning med band eller flagglinor inte varit 

tillräckligt. 

7.3.4 Konsekvenser av planförslaget 

Planen bedöms inte påverka några fornlämningar negativt då inga sådana 

påträffats inom området. De fornlämningar som finns registrerade i 

Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister är belägna strax utanför planområdet 

och planbeskrivningen tydliga direktiv för hur fornlämningarna ska skyddas under 

arbetet med planens genomförande. Vid eventuella fynd vid pågående arbete ska 

detta avbrytas och möjlig fornlämning anmälas till länsstyrelsen. Planens 

genomförande bedöms därför inte ha några negativa konsekvenser för 

kulturmiljön i området. 

7.3.5 Förslag till åtgärder 

Inga ytterligare åtgärder föreslås.  

7.4 Friluftsliv 

7.4.1 Förutsättningar 

Förutsättningarna för friluftsliv inom området är goda då den detaljplanelagda 

marken ligger i anslutning till ett större grönområde. Skogen i området används 

för rekreation i form av bland annat vandring, löpturer, mountainbike, 

svampplockning och jakt. De huvudsakliga rekreativa värdena i området är 

upplevelsen av den lite fuktiga skogsmiljön. Väster om vägområdet passerar 

Bruksleden som går från Västerås till Avesta och Malingsbo.  

Området är av stor betydelse för närrekreation för dem som bor i Bäckby och 

Skälby. Området nås idag via befintlig gång-/cykeltunnel under E18. 

Tillgängligheten från Erikslund handelsområde är delvis begränsad, främst 
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eftersom området ligger ovanför en starkt sluttande slänt sett från 

handelsområdet i den planerade vägens södra ände (Figur 6.7).  

Idag finns kollektivtrafik genom Erikslund fram till IKEA och gång- och cykelbanor 

finns utmed de flesta gator i området. Därutöver finns de större vägarna E18 och 

väg 66, liksom lokalvägnätet som ökar tillgängligheten till området. 

Tillgängligheten till området från andra delar av kommunen är därför god. 

I åkermarken söder om Valbergstorp finns ett vattendrag som omfattas av 

strandskydd om 25 m på båda sidor. Strandskyddet ska bl.a. säkra allmänhetens 

tillgång till vattenmiljöer. Diket bedöms ha få kvaliteter för friluftslivet och verkar 

inte nyttjas särskilt för rekreation i någon högre utsträckning. 

 

 

Figur 6.7. Slänten där planområdet ansluter till Erikslund och Krankroksgatan i 

sydväst. 

7.4.2 Konsekvenser av nollalternativet 

Nollalternativet innebär att befintlig markanvändning med skogsbruk kvarstår, 

vilket inte bedöms medföra några ytterligare konsekvenser för friluftslivet. 

Nollalternativet bedöms vara positivt för friluftslivet. 

7.4.3 Konsekvenser av planförslaget 

Planområdet kommer att ta i anspråk ett smalt område med naturmark och i och 

med detta kommer planområdet att skära av ett mindre skogsområde från ett 
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större område med sammanhängande skogsmark. Besökaren till området kan 

komma att behöva passera vägen på sin promenad/vandring.  

Den väg som detaljplanen syftar till att bygga medför att den branta grusklädda 

slänt som idag finns i den södra delen av området ned mot Erikslund, kommer att 

behöva jämnas ut och mjukas upp. En vägskärning i slänten kan i och med att 

den svårtillgängliga slänten flackas ut komma att öka tillgängligheten till 

naturområdet söderifrån för främst vandrare och cyklister. En flackare slänt i den 

södra delen medför också att stora parkeringsytor blir möjliga att nyttja för 

besökare till området, varför tillgängligheten även för den bilburne ökar.  

Detaljplanen omfattar en gång- och cykelväg längs Kofotsgatan, vilket bedöms 

medföra något bättre förutsättningar för rekreation och på sikt förbättrad 

folkhälsa.  

Vägen bedöms vara både positiv och negativ för friluftslivet. Negativ utifrån att 

den minskar den upplevda känslan av ett större sammanhängande skogsområde i 

och med att besökaren kan behöva passera över vägen, och positiv utifrån att 

tillgängligheten till området ökar, främst i och med anläggandet av den planerade 

gång- och cykelbanan. Den sammantagna negativa konsekvensen av vägen 

bedöms som liten. 

7.4.4 Förslag till åtgärder 

Om de åtgärder som genomförs för att minska påverkan på arten större 

vattensalamander skyltas tydligt utmed den planerade gång- och cykelvägen kan 

förståelsen för dessa arter och för vägens anpassning öka hos de besökande. En 

sådan skyltning placeras gärna på platser där förbipasserande kan tänkas stanna, 

och gärna under belysningsarmaturer så att de är läsbara även under dygnets 

mörka timmar. 

7.5 Buller och trafik 

7.5.1 Förutsättningar 

Buller definieras som oönskat ljud och upplevelsen av störningen är i hög grad 

individuell. Buller påverkar hälsa och välbefinnande i form av t.ex. störd sömn 

eller nedsatt prestationsförmåga. Buller har också en långsiktig påverkan i form av 

ökad stress som kan ge upphov till hjärt- och kärlsjukdomar. 

Två mått används för att beskriva buller; ekvivalent nivå som är ett medelvärde 

för ett dygn, och maximal nivå som avser den högsta ljudnivån från enstaka 

fordon. Den ekvivalenta ljudnivån blir högre ju fler fordon som passerar, men den 

maximala nivån är istället beroende av det fordon som bullrar mest. 

Vid väsentlig ombyggnad av infrastruktur eller vid nybyggnad av bostäder gäller 

riktvärden angivna av riksdagen (prop. 1996/97:53):  

• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus  
• 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 
• 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)  
• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 



 

22 av 35 

 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till detaljplan 1829 Kofotsgatan, Erikslund, Västerås kommun  

Unr 1320002798  
 

Naturvårdsverket anser därutöver att följande värden ska eftersträvas: 

• 55 dBA ekvivalentnivå, vardagsmedeldygn, rekreationsområden i tätort 

• 40 dBA ekvivalentnivå, vardagsmedeldygn, friluftsområden där låg 

ljudnivå utgör en särskild kvalitet  

Västerås har antagit en handlingsplan mot buller, Dnr 2014/944-TN. Denna plan 

anger att bostäder ej bör utsättas för ekvivalenta trafikbullernivåer över Leq 55 

dBA och maximala trafikbullernivåer på uteplats över Lmax 70 dBA. 

Rekreationsområden ska inventeras för att hitta tysta områden under 40 dBA. 

Etableringen av IKEA har inneburit stora trafikökningar på delar av E18. 

Trafiksituationen inom östra Erikslund är idag bitvis besvärlig med bland annat 

köbildning. Hallsta Gårdsgata som nås via Bäckbymotet utgör idag huvudinfart till 

området. Skälbymotet byggdes under år 2010 ut till en fullständig trafikplats för 

att underlätta trafiksituationen.  

Trafikflödet på E18 söder om Erikslund var år 2011 26300-31200 fordon/dygn 

(f/d). På väg 66 (Surahammarsvägen) var trafikflödet ca 10000 f/d norr 

respektive 14000 f/d söder om Norrleden (år 2011). Norrleden hade år 2012 en 

trafikmängd om ca 11000 f/d. Trafikmängderna väntas i framtiden öka på grund 

av utökad exploatering i området kring Erikslund. För att möjliggöra en fortsatt 

god tillgänglighet för biltrafik behöver vägnätet byggas ut så att handelsområdets 

norra del ansluter till dess södra del. 

7.5.2 Konsekvenser av nollalternativet 

Nollalternativet innebär att befintlig markanvändning kvarstår. Att inte bygga 

Kofotsgatan kan medföra att trafiken står stilla längre tid på vägarna inom 

handelsområdet och där ger upphov till bakgrundsbuller. Buller från 

handelsområdets trafik bedöms dock överskuggas av befintligt buller från väg 

E1818 och väg 66. Nollalternativet bedöms inte medföra några negativa 

konsekvenser. 

7.5.3 Konsekvenser av planförslaget 

Planförslaget medger byggnation av vägområde med vägbana, samt gång- och 

cykelväg utmed denna. Planförslaget kommer att medföra trafikbuller, men en 

bullerutredning visar att det inte medför höga nivåer av buller. Beräkningarna i 

bullerutredningen är genomförda med en beräknad trafik år 2030 och en hastighet 

av 70 km/h. Alla ljudnivåer är beräknade vid en nivå två meter ovan marknivå. 

Den bullerutredning [10] som tagits fram för projektet visar att det föreslagna 

trafikalternativet inte skapar höga ljudnivåer. Den beräknade nivån för ekvivalent 

trafikbuller (Leq) är 55 dBA på ett genomsnittligt avstånd av 35 m från vägmitt. 

De maximala trafikbullernivåerna (Lmax) är beräknade till 70 dBA på ett 

genomsnittligt avstånd av 35 m från vägmitt. 

Inga bostäder finns i närheten av planområdet, varför inga boende kan förväntas 

störas av det buller som uppstår i samband med planens genomförande på 

platsen. Detaljplanen påverkar inte möjligheterna att nå de mål för buller som 

Västerås kommun antagit i sin handlingsplan för buller. Buller från 
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detaljplaneområdet påverkar främst friluftslivet i närmiljön. Det buller detaljplanen 

ger upphov till bedöms sammantaget ha en liten negativ konsekvens för miljön. 

7.5.4 Inarbetade åtgärder 

Bullerutredningen föreslår hastighetssänkning som en åtgärd för att minska 

bullret. Den hastighetssänkning som föreslås är en minskning från 70 km/h till 60 

km/h. Planarbetet har redan arbetat utifrån att hastigheten på vägen ska sänkas 

till 60 km/h, varför den föreslagna åtgärden måste anses vara inarbetad i planen. 

7.5.5 Förslag till åtgärder 

Inga åtgärder föreslås. 

7.6 Luftkvalitet 

7.6.1 Förutsättningar 

Luftkvalitetsförordningen (2010:477) anger normer för ämnena 

kvävedioxid/kväveoxid, svaveldioxid, bly, partiklar (PM10 och PM2,5), bensen, 

kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och benso(a)pyren i utomhusluft.  

MKN gäller generellt för luften utomhus. Undantaget är luften i tunnlar och på 

arbetsplatser dit allmänheten inte har tillgång. Normerna ska inte heller tillämpas 

för luften på vägbanan som enbart fordonsresenärer exponeras för. De ska dock 

tillämpas för luften som cyklister och gående exponeras för på trottoarer och 

cykelvägar längs med vägar. 

De områden i Sverige där gällande MKN för luftkvalitet överskrids är 

huvudsakligen i storstadsregioner och i trånga gatumiljöer. Vanligtvis är det 

problem med kvävedioxid och partiklar mindre än 10 mikrometer (PM10). 

Koncentrationen av luftföroreningar beror på en rad faktorer som exempelvis 

fordonstyp, trafikmängd, gaturummets utformning och topografi. Partiklar 

härstammar huvudsakligen från avgasutsläpp men också från slitage av 

vägbeläggning, sand, dubbdäck, bromsar osv. Vägar på landsbygd medför 

vanligtvis inga problem med luftkvaliteten annat än i vägmitt vid höga 

trafikmängder.  

7.6.2 Konsekvenser av nollalternativet 

Nollalternativet innebär att befintlig markanvändning kvarstår och att Kofotsgatan 

inte byggs. Detta kan ge konsekvenser i form av ökade trafikutsläpp utmed andra 

vägar inom Erikslund i samband med köbildning, som Kofotsgatan syftar till att 

minska.  

Nollalternativet innebär en belastad trafiksituation i Erikslund och då främst i 

anslutning till Skälbymotet. En belastad trafiksituation innebär högre halter av 

luftföroreningar och partiklar jämfört med en obelastad trafiksituation pga. lägre 

hastighet och fler inbromsningar hos fordonen. Ett stort antal människor rör sig 

inom Erikslund och kan påverkas, men eftersom området är ett handelsområde 
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och ingen antas uppehålla sig under längre tid i utomhusmiljön bedöms den 

negativa konsekvensen som liten.  

7.6.3 Konsekvenser av planförslaget 

Planförslaget medför en ökning av trafiken till platsen. Planområdet ligger 

samtidigt vindexponerat i ett läge där risken för att luftföroreningar ansamlas 

sannolikt är liten. Planförslaget bedöms därför inte bidra till att MKN riskerar att 

överskridas.  

Människor kommer att vistas tillfälligt i anslutning till Kofotsgatan som gående, 

cyklister och friluftsutövare. Kofotsgatan bedöms under normalförhållanden ha så 

pass låga trafikmängder att halterna av partiklar och kvävedioxid inte ligger i 

närheten av miljökvalitetsnormerna. Under extremt högbelastade timmar och 

dåliga väderförhållanden kan halterna av luftföroreningar stiga, men det bedöms 

handla om ett fåtal tillfällen per år.  

Detaljplanen bedöms medverka till ökad trafik och totalt sett ökade utsläpp av 

miljö- och hälsoskadliga ämnen. Bedömningar visar dock att gällande riktvärden 

för luft klaras vilket också är ett lokalt miljömål.  

Sammantaget bedöms den negativa konsekvensen av luftföroreningar för 

människors hälsa som liten. 

7.6.4 Förslag till åtgärder 

Inga särskilda åtgärder föreslås. 

7.7 Risk och säkerhet 

7.7.1 Förutsättningar 

Med risk och säkerhet avses dels sådana anläggningar som kan påverka risk och 

säkerhet inom planområdet och dels anläggningar inom planområdet som kan 

påverka omgivningen.  

Detaljplaneområdet korsas av två större kraftledningar på 135 kV respektive 220 

kV. Båda ledningarna är luftledningar.  

7.7.2 Konsekvenser av nollalternativet 

Nollalternativet ger inga ändrade förhållanden vad gäller risk eller säkerhet. De 

risker som finns att vistas och utöva friluftsliv i och i närheten av 

kraftledningsgator förblir oförändrade och besökaren kan endast undvika dessa 

risker genom att välja att inte vistas i och i närheten av denna. 

7.7.3 Inarbetade åtgärder 

Detaljplanen har tydligt fokus på att hantera de risker som finns i samband med 

både vistelse i närheten av kraftledningar och arbete vid kraftledningar. De 

åtgärder som beskrivs är bland annat att eventuella tillkommande 

kollektivtrafikhållplatser ska anläggas utanför kraftledningens närområde, att fri 
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passage under kraftledningen ska kunna ske även efter vägens tillkomst och att 

maskiner under genomförandefasen ska medvetandegöras om de regler som 

gäller för arbete i kraftledningsgatan. Därutöver beskrivs att ledningsägare ska 

samrådas och informeras om arbeten i kraftledningens närområde. 

7.7.4 Konsekvenser av planförslaget 

Detaljplanen har starkt fokus på att hantera de risker närheten till kraftledningen 

medför. Vägen är också anpassad för att cykel- och gångtrafik ska kunna ske på 

separat gång- och cykelväg för att ge de oskyddade trafikanterna en ökad 

trafiksäkerhet. Planförslaget bedöms därför inte medföra några negativa 

konsekvenser kopplade till risk eller säkerhet. 

7.7.5 Förslag till åtgärder 

Inga förslag till åtgärder. 

7.8 Vatten 

7.8.1 Förutsättningar 

Miljökvalitetsnormerna för vatten utgör kvalitetskrav och syftar till att 

vattenförekomster ska uppnå hög eller god ekologisk status samt god kemisk 

ytvattenstatus senast 2021, om de inte omfattas av bestämmelser om 

konstgjorda eller modifierade vattenförekomster eller av bestämmelser om 

undantag (tidsfrist eller mindre strängt krav). Statusklassningen på de 

vattenförekomster som har miljökvalitetsnormer får inte försämras, och heller inte 

förutsättningarna för att nå de satta miljökvalitetskraven. Det finns inga 

vattenförekomster med miljökvalitetsnormer inom eller i närheten av 

detaljplanens område. 

Dagvattenhanteringen i området sker främst i svackdiken där fördröjning och viss 

rening av vägdagvatten sker. Vid vattenöverskott förs detta vidare till 

dagvattennätet, men i huvudsak sker omhändertagande av dagvatten lokalt och 

intill vägen. Dagvattenhanteringen är planerad på ett sådant sätt att vägdagvatten 

inte ska föras ut i de vatten och områden som är viktiga för arten större 

vattensalamander. Dagvatten är således separerat i särskilda diken. 

Vattenfrågorna för detaljplanen rör därför huvudsakligen påverkan på områdets 

hydrologi. Vattnet inom området tillhör två mindre avrinningsområden och den 

lekdamm för vattensalamandrar som är belägen i planområdets södra del är 

beroende av vattentillförsel. Lekvattnet är också beroende av den lera som den är 

belägen på och som hindrar vattnet från att dräneras från platsen.  

7.8.2 Konsekvenser av nollalternativet 

Nollalternativet innebär att dagens markanvändning kvarstår, vilket inte bedöms 

påverka vattenkvaliteten i området negativt. 
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7.8.3 Inarbetade åtgärder 

Detaljplanen anger att dagvatten från vägområdet ska fördröjas och renas lokalt 

och inom området. Fördröjningen ska ske i täta diken med avskilda sektioner och 

passera filterbrunn före avledning till omgivande naturmark. Där så är möjligt ska 

trösklar med överfall skapas för att öka den biologiska reningseffekten och 

begränsa spridning av föroreningar vid en eventuell olycka på vägen. Vidare anges 

att störningar på vattenbalansen inom den naturmark som ansluter till 

detaljplaneområdet ska minimeras. 

Den väg som detaljplanen ger möjligheter för är planerad på ett sådant sätt att 

hydrologin i de för groddjur viktiga punkterna inte störs. Genom anläggande av ett 

dike säkras vattentillgången för den damm där större vattensalamander leker. 

Samtidigt säkras också en passage för vattensalamandrarna under vägen.  

Enligt den genomförda hydrologiska utredning som tagits fram för området är det 

främst att vägkroppen  snör av tillrinningen av vatten till lekdammen och att 

lekdammen dräneras på vatten i samband med genomförandet som utgör risker 

med detaljplanen. Vägen har anpassats hydrologiskt och tillrinningen till dammen 

säkerställts genom att ett dike placerats ut som sammanbinder områdena öster 

och väster om vägen. Därutöver har i tillägg till hydrologiskt PM riskerna med att 

lerskiktet under dammen skadas under genomförandet beskrivits. Åtgärder som 

kan vidtas för att minska detta har föreslagits. Genom att genomföra den 

avgränsning av lerans utbredning som föreslås kan risken att dränera lekdammen 

minimeras. 

7.8.4 Konsekvenser av planförslaget 

Exploatering enligt planförslaget innebär att andelen hårdgjord yta blir väsentligt 

större jämfört med nuvarande situation. Det medför i sin tur bland annat att 

avrinningen vid nederbörd ökar. Vidare ger trafiken till och från området upphov 

till nya föroreningar inom området.  

Den föreslagna dagvattenhanteringen innebär att vattnet fördröjs och renas inom 

vägområdet. Lokal rening och fördröjning av vägdagvatten i dike vid höga flöden 

för att säkra att vatten renas före utlopp bedöms vara positivt för 

vattenkvaliteten. Diken för vägdagvatten är också skilda från det dike som skapas 

för att säkra hydrologiska förhållandena i lekdammen för större vattensalamander. 

Inga vattenförekomster finns inom planområdet, eller i närheten av det. Det 

dagvatten som skapas inom detaljplaneområdet tas om hand och renas lokalt. Det 

vägdagvatten som inte är möjligt att omhänderta lokalt tas omhand genom 

dagvattennätet och passerar genom oljeavskiljare. Inga vattenförekomster 

bedöms därför påverkas av detaljplaneförslaget. 

Förslagen i det hydrologiska PM för salamanderhabitat som tagits fram under 

detaljplanearbetet identifierar flera viktiga åtgärder för att minska konsekvenserna 

av detaljplanens genomförande. Detaljplanen tar i stort hänsyn till de 

rekommendationer som föreskrivs i detta PM. Skyddsåtgärderna för groddjuren i 

området, särskilt för större vattensalamander bedöms vara tillräckliga. 
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Höjdsättningen av vägen liksom dess diken är viktig för att hydrologin i området 

inte ska påverkas negativt. Anpassas vägen och dess diken till hydrologin enligt 

vad som föreslås i PM:et om hydrologi och salamanderhabitat, samt tillägg till 

detta, bedöms de negativa konsekvenserna för vattenmiljön i området vara små. 

7.8.5 Förslag till åtgärder 

Utredningen om hydrologi och salamanderhabitat föreslår mätning av 

grundvattennivåer och ytvatten före projektets genomförande så att projektet kan 

ha en fullgod förståelse för hydrologin på platsen. Kommunen föreslås genomföra 

de i det hydrologiska PM:et föreslagna åtgärderna. 

7.9 Mark och masshantering 

7.9.1 Förutsättningar 

Området utgörs av naturmark. För att bygga den planerade vägen inom 

detaljplaneområdet krävs markarbeten, främst för att anpassa vägens lutning och 

bredd till trafik och gällande regler för kollektivtrafikanpassning. 

7.9.2 Konsekvenser av nollalternativet 

Nollalternativet innebär att befintlig markanvändning kvarstår, vilket innebär att 

markens hydrologiska funktion bibehålls. Skogsbruksåtgärder kan komma att 

påverka grundvattennivån genom minskad eller ökad avdunstning från området. 

7.9.3 Inarbetade åtgärder 

Vägens sträckning anpassas efter terrängen och vägkroppen byggs på ett sådant 

sätt att de delar av hydrologin i området som är viktiga för de större 

vattensalamandrarnas habitat och miljö inte påverkas.  

Dagvattenhanteringen anpassas för att vattenkvaliteten i områdets dammar ska 

bibehålla eller höja sin kvalitet. Vägdagvatten är åtskilt från det vatten som tillförs 

vattensalamandrarnas leklokal i den södra delen av planområdet. 

Vid arbete med vägen återvinns massor på plats i så hög utsträckning som 

möjligt. Eventuella överskott fraktas från platsen. 

7.9.4 Konsekvenser av planförslaget 

Planförslaget innebär ett förmodat överskott av massor i form av bland annat 

jord/morän och sprängsten. Överskott fraktas från platsen, men bedöms kunna 

användas eller lagras inom kommunen. Transport av massor förmodas ske 

företrädesvis under dagtid vid byggnationen, och ingen bor i närheten av 

detaljplaneområdet. Buller från transporter samt allmän masshantering på platsen 

bedöms därför ge upphov endast till en liten negativ konsekvens. 

7.9.5 Förslag till åtgärder 

Befintliga dammar, främst de med identifierad förekomst av vattensalamandrar, 

skyddas under genomförandefasen från slamning och föroreningar. I den händelse 



 

28 av 35 

 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till detaljplan 1829 Kofotsgatan, Erikslund, Västerås kommun  

Unr 1320002798  
 

skräp flyger från byggplatsen till dammen eller på annat vis hamnar i denna bör 

detta städas undan så snart som möjligt. 

Delar av överblivna massor i form av grövre stenar kan återanvändas på platsen 

för att skapa de föreslagna övervintringslokalerna i närheten av både den 

befintliga leklokalen och den grävda dammen på ett kostnadseffektivt sätt.  
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8. Samlad bedömning 

8.1 Sammanfattande miljökonsekvenser 

Detaljplanen syftar till att lösa trafiksituationen i Erikslund, som stundtals är 

pressad, och minska köbildningen i området. Planförslaget medför en trafikökning. 

Ökningen sker i anslutning till ett befintligt verksamhetsområde och inom ett 

område som är bullerstört från väg E18 och väg 66.  

Det buller trafiken beräknas medföra är begränsat och bedöms inte medföra några 

konsekvenser eller överskrida befintliga bullernormer. Luftkvaliteten bedöms inte 

påverkas av trafikökningen då mängden tillförda föroreningar är liten och vägen 

kommer att minska köbildningen i handelsområdet. Detaljplanen bedöms därför 

bidra med en minskad mängd luftföroreningar vilka kan kopplas till stillastående 

trafik i trånga områden.  

Planområdet är idag inte planlagt utan består av skogsmark/naturmark med 

kända förekomster av större vattensalamander, mindre vattensalamander och 

vanlig groda som skyddas genom artskyddsförordningen. Den största 

miljökonsekvensen av vägen utgörs av det markanspråk vägen för med sig. 

Därutöver påverkas miljön genom att vägen medför en ökad barriäreffekt mellan 

salamanderområdena. 

Planförslaget innebär att särskilda groddjurspassager byggs under vägen vid flera 

platser för att sammanbinda möjliga habitat för arten större vattensalamander. 

Främst handlar det om att inte snöra av det mindre skogsområde vägen delar av, 

utan även fortsättningsvis göra det möjligt för arten större vattensalamander att 

ta sig mellan lekdammen i vägens sydvästra ände och potentiella vinterhabitat i 

skogsområdet öster om vägen.  

För att tillse att den damm som i groddjursinventeringen identifierats som 

lekdamm för större vattensalamander byggs ett särskilt dike som skapar 

möjligheter för vatten att passera under vägen och ge ett tillskott av vatten även 

under torrare perioder. Detta bedöms som positivt för arten större 

vattensalamander och dess fortlevnad i området. 

Utöver groddjurspassager tar detaljplaneläggningen också hänsyn till 

salamandrarna genom att bevara den befintliga lekdammen, genom att tillse att 

denna tillförs vatten från vägens östra sida. I samband med vägprojektets 

genomförande kommer också ytterligare en damm att anläggas väster om vägen, 

norr om den befintliga lekdammen. Detta kommer att förstärka naturvärdena på 

platsen och områdets betydelse som salamanderhabitat. Tillsammans med 

groddjurspassagerna under vägen medför det att livsmiljön för större 

vattensalamander i stort bibehålls i området även efter detaljplanens 

genomförande.  

Planförslagets hänsyn till arten större vattensalamander bedöms vara tillräcklig för 

att säkra att arten även fortsättningsvis kan leva och vistas i området utan att 

komma till skada eller få en minskad population på grund av detaljplanens 

genomförande. 
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Samtidigt som detaljplanen innebär att barriäreffekterna för salamandrarna ökar, 

kan den planerade gång- och cykelbanan medföra att fler besökare kan ta sig till 

området och uppleva naturen i området, skogen och de arter som är kopplade till 

naturtyperna i närområdet. De förändringar som planförslaget medför bedöms inte 

påverka möjligheterna för friluftsliv utan snarare tillgängliggöra området för fler 

besökande. 

Dagvatten ska tas omhand lokalt och fördröjning och rening ska ske inom 

detaljplaneområdet. Dagvattenhanteringen beräknas därför inte medföra några 

negativa miljökonsekvenser.  

Planförslaget tar hänsyn till befintliga fornlämningar genom tydlig beskrivning av 

skydd för dessa under detaljplanens genomförandefas.  

Risker kopplade till kraftledningar förekommer inom området. Detaljplanen tar 

stor hänsyn till dessa genom en lång och tydlig beskrivning av säkerhetsåtgärder 

vid planläggning och vid arbete i närheten av kraftledning. Riskerna med 

detaljplanen och dess genomförande bedöms därför vara mycket små.  

Området kommer för att förberedas för verksamheten att kräva markarbeten i 

form av sprängning, schaktning och utfyllnad. Massorna bedöms kunna användas 

lokalt inom projektet, och eventuella överskottsmassor inom kommunen. Vid 

genomförande av detaljplanen, främst schaktning och sprängning, bör arbetet 

planeras på ett sådant sätt att lerskiktet under salamandrarnas lekdamm inte 

riskerar att skadas, då detta skulle kunna dränera lekdammen på vatten. Arbeten 

med vägen bör dessutom anpassas till de tidpunkter på året då salamandrarna 

antingen befinner sig i dammarna eller i vinterdvala och inte under vår och 

senhöst då de vandrar genom området. 

Planförslaget bedöms inte bidra till någon negativ påverkan på möjligheten att 

uppfylla miljömålen. Planförslaget bedöms heller inte innebära ökade svårigheter 

att uppfylla någon miljökvalitetsnorm (MKN). 

Sammantaget bedöms planförslaget medföra små negativa konsekvenser främst 

genom en viss ökad barriäreffekt för arten större vattensalamander. De 

skyddsåtgärder som är inarbetade i detaljplanen bedöms vara tillräckliga för att 

upprätthålla artens gynnsamma bevarandestatus och artens habitat i området. 

  



 

31 av 35 

 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till detaljplan 1829 Kofotsgatan, Erikslund, Västerås kommun  

Unr 1320002798  
 

8.2 Avstämning mot miljömål 

Nedan görs en avstämning mot relevanta nationella miljökvalitetsmål. I de fall det 

har varit motiverat har även motsvarande regionala och lokala miljömål 

kommenterats. 

Begränsad klimatpåverkan 

”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 

klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan 

på klimatsystemet inte blir farlig”. 

Målet finns preciserat i de regionala miljömålen samt i de lokala miljömålen inom 

området ”Klimatpåverkan”. 

Kommentar: Planförslaget innebär att transport med bil underlättas. Biltransporter 

innebär utsläpp till luften som påverkar klimatet. Ur denna aspekt är planförslaget 

negativt för miljömålet. Planförslaget innebär dock att köbildningen inom 

handelsområdet minskar, vilket bedöms minska mängden stillastående eller nära 

stillastående trafik. Lokalt kan därför utsläppen och luftkvaliteten inom 

handelsområdet förbättras och detaljplanens genomförande bidra till att målet 

uppnås.  

Frisk luft 

"Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden 

inte skadas." 

Målet finns preciserat i kommunens miljöprogram samt i kommunens 

handlingsplan för utomhusluft. 

Kommentar: Planförslaget innebär inga utsläpp av luftföroreningar i sådana nivåer 

att de är hälsofarliga. Miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet överskrids inte, 

däremot innebär planförslaget en viss ökning av utsläppen av trafikrelaterade 

luftföroreningar på platsen. Däremot är bedömningen att denna trafik inte ökar, 

utan endast förflyttas till annan plats inom handelsområdet. Planförslaget innebär 

en viss ökad svårighet att uppnå miljömålet, men jämfört med alternativa 

placeringar en bättre möjlighet till minskad tomgångskörning av bilar i köer. 

Enligt Västerås stads handlingsplan för utomhusluft (antagen 2013) ska samtliga 

ämnen som redovisas i handlingsplanen och som har tröskelvärden vara under 

den övre utvärderingströskeln senast år 2020. Genomförandet av planen bör inte 

medföra att de gränsvärden som satts i Västerås handlingsplan för utomhusluft 

överskrids. 
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God bebyggd miljö 

"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 

livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 

kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 

lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 

hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas." 

Målet finns preciserat i de regionala miljömålen inom området ”Mark, byggande 

och boende”. 

Kommentar: Planförslaget utformas inom ett område med naturmark i nära 

anslutning till befintligt handelsområde. Placeringen av vägen underlättar 

transporter inom området och bidrar i och med sin gång- och cykelbana till att 

underlätta för gående och cyklister att ta sig mellan olika platser inom området. 

Gång- och cykelbanan skapar förutsättningar för vardagsmotionärer att röra sig 

mellan handelsområdet och närliggande bostadsområden (både Skälby och i 

översiktsplanen utpekade dito), samt att ta sig ut i skogsområdet. Planen bidrar 

till målet genom att ta tillvara möjligheterna till rekreation i området.  

Ett rikt växt- och djurliv 

"Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 

nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt 

deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt 

livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till 

en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, 

livskvalitet och välfärd." 

Målet finns preciserat i de regionala miljömålen inom området ”Natur och biologisk 

mångfald”. 

Kommentar: Inga områden utpekade i naturvårdsplan eller grönplan påverkas av 

planförslaget. En vägbyggnation på naturmark medför dock alltid att 

markanvändningen ändras och att en påverkan på naturmiljön sker lokalt. 

Området kommer att hårdgöras och vägkropp byggas inom planområdet. Genom 

att endast ta i anspråk det som behövs för vägområdet skonas omkringliggande 

natur. Omhändertagande och rening av dagvatten kommer enligt detaljplanen att 

hanteras inom vägområdet. De skyddade arterna större vattensalamander, mindre 

vattensalamander och vanlig groda påverkas av planen, men i liten utsträckning 

då groddjurspassager med ledarmar byggs igenom vägkroppen för att 

vattensalamandrar och grodor ska kunna passera vägen utan risk. 

De föreslagna skyddsåtgärderna för groddjur bedöms överensstämma med 

intentionerna i de lokala miljömålen för naturvärden. 
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8.3 Avstämning mot miljökvalitetsnormer 
Detaljplanens genomförande bedöms inte påverka gällande miljökvalitetsnormer 

för vatten, buller eller luft negativt. Trafiken kommer att ge upphov till ökat buller 

och luftföroreningar, men då inga bostäder är belägna i närheten av vägen är 

risken för människors hälsa liten. Inga vattenförekomster finns i detaljplanens 

närområde. Dagvattenhanteringen inom området kommer att vara god förutsatt 

att förslagen i dagvattenutredning och hydrologisk utredning genomförs. Risken 

för att miljökvalitetsnormer för vatten påverkas är därför mycket liten. 

9. Kontroll och uppföljning 

Av Miljöbalken 6 kapitlet 12§ framgår att ”en miljökonsekvensbeskrivning för en 

plan bland annat ska innehålla en redogörelse för de åtgärder som planeras för 

uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet 

av planen eller programmet medför”. 

Ämnesområden som bedöms behöva kontrolleras och följas upp i fortsatt arbete 

med projektering är främst hantering av dagvatten, hydrologi och 

groddjurspassager, liksom även att hänsyn tas till våtmarker och fornlämningar 

under genomförandeperioden.  

En återinventering av groddjur, med fokus mot vattensalamander, bör genomföras 

efter planen är genomförd.  

Efter planens antagande sker uppföljning av miljöfrågor genom fortlöpande 

miljöprövning och bygglovshantering. 
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