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MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
tillhörande detaljplan för del av 
 Västerås 3:69 m.fl., Finnslätten

Sammanfattning

ABB AB och Fastighetsnämnden har gjort en gemensam ansökan om plan-
läggning av mark för verksamheter på fastigheterna Västerås 3:12, 3:69, 
Malma 2:1 och Strömkällan 1 vid Finnslättens industriområde i Västerås. 
Det aktuella planområdet är cirka 56 hektar stort. Planens syfte är att 
utöka verksamhetsområdet Finnslätten och därmed omvandla nuvarande 
mark, som främst består av produktionsskog, till industrimark som tillåter 
etablering av anläggningar som kräver en utvecklad infrastruktur och större 
markytor. Tillgången på dessa ytor är idag begränsad i Västerås. Detalj-
planen utgör den första etappen av totalt cirka 200 hektar sammanhäng-
ande industrimark. Uppdrag att ta fram detaljplan för området beslutades 
i samband med Northvolts intresse att eventuellt uppföra en batterifabrik i 
Västerås. Planområdet är den enda platsen i kommunen, och en av få plat-
ser i hela Sverige, som klarar en batterifabrik av den dignitieten, med krav 
på mark yta och tillgång till infrastruktur.

Genomförandet av detaljplanen har bedömts kunna medföra betydande 
miljöpåverkan. Det innebär att en miljöbedömning ska genomföras och en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas enligt 6 kap. 11 § miljö-
balken. Sweco har fått i uppdrag av Västerås stad att ta fram en MKB för de 
aspekter som har bedömts vara betydande.

I miljökonsekvensbeskrivningen redovisas och analyseras de miljömässiga 
konsekvenser som ett genomförande av detaljplanen kan antas medföra.

Detaljplanen kommer medföra att Strömkällan 1 och del av Västerås 3:12, 
Västerås 3:69 samt Malma 2:1 kommer att kunna slås samman och bilda en 
industrifastighet. Markanvändningen har stöd i gällande översiktsplan. 

Befintlig skogsmark kan då omvandlas till industri mark som till stor del 
kommer att hårdgöras. Del av området ligger inom den tertiära zonen för 
Västerås dricksvattentäkt. Ett genomförande av planförslaget medför risk 
för förorening av grundvattnet genom dagvatten, olyckor, spill och läckage. 
Åtgärder behöver vidtas så att inget förorenat vatten infiltreras eller leds 
mot den tertiära zonen. Centralt i området finns även ett strandskyddat 
dike. Strandskyddet kommer inte att upphävas i samband med att detaljpla-
nen vinner laga kraft, utan det kommer att prövas i en separat dispensan-
sökan vid en framtida etablering.

Nuvarande naturmiljö och rekerationsmöjligheter inom planområdet 
kommer att försvinna vid ett genomförande av planen. Som förslag till 
kompensation för detta planeras den närbelägna ”Bjudhovdaskogen” att 
utnämnas till stadsdelsskog vilket innebär att rekreationsmöjligheter samt 
naturvärden skyddas för framtiden. ”Bjurhovdaskogen” omfattas inte av 
detaljplanen och beslut om stadsdelsskog kommer att fattas av Tekniska 
nämnden.

Vid genomförda naturvärdesinventeringar har flertalet skyddsvärda 
djur och växter identifierats, såsom revlummer, duvhök och vanlig padda. 
Åtgärder för att skydda groddjur i samband med exploateringen kommer att 
genomföras.



Förlust av produktiv skog bedöms ge små negativa konsekvenser efter-
som virkesvolymen generellt ökar i landet.

Inom planområdet finns det misstänka markföroreningar. Eventuella 
åtgärdsbehov kommer att utredas och vid behov kommer förorenad mark 
att saneras före exploatering. 

Omvandling och exploatering av planområdet kommer att påverka land-
skapsbilden i viss mån. Höga byggnader bedöms dock inte bli synliga från 
riksintresseområdet Badelunda.  

Tidigare utmarkerade fornlämningar har vid undersökning utgått, vilket 
innebär att det idag inte finns några kända fornlämningar inom plan-
området. 

En stor industrietablering inom planområdet kan komma att medföra en 
trafikökning till och från området. Det riskerar att bidra till högre bullerni-
våer längs med vägarna till området. Även själva industriverksamheten kan 
medföra att bullernivåerna ökar lokalt. Vid en framtida etablering behöver 
det utredas närmare ifall riktvärden riskerar att överskridas vid närliggande 
bostäder och ifall åtgärder för att reducera buller blir nödvändiga.

Trafiksäkerheten för gående och cyklister som nyttjar Badelundavägen 
kan komma att påverkas negativt vid ett genomförande av planen ifall inga 
åtgärder genomförs för att motverka trafikökning längs vägen.

Farliga verksamheter vid Finnslätten samt transporter av farligt gods till 
och från planområdet  bedöms inte ge upphov till ökade risker under för-
utsättning att föreslagna åtgärder och försiktighetsmått vidtas i samband 
med exploatering av planområdet.

Avståndet om 50 meter mellan planområdet och den närbelägna 70 
kV-kraftledningen bedöms vara så stort att riskerna och konsekvenserna 
för människors hälsa på grund av exponering av elektromagnetisk strålning 
från kraftledningen bedöms vara obetydliga. Även övriga säkerhetsavstånd 
enligt gällande föreskrifter innehålls.  

Vid ett genomförande av planen kan människor och  djur påverkas 
negativt av ljusföroreningar. Med planförslagets åtgärder minskar risken 
för direktbländning, dock bedöms etableringen att bidra till att ytterligare 
bleka natthimlen över Västerås tätort. 

Påverkan på luft och klimat bedöms öka i och med ett genomförande av 
planen. Dock bedöms inte några miljökvalitetsnormer för luft komma att 
överskridas. 

Planförslagets inverkan på de nationella miljökvalitetsmålen är begränsad. 
Förslaget innebär att ett nytt verksamhetsområde anläggs i anslutning till 
ett befintligt verksamhetsområde. Det främjar till viss del en långsiktigt 
god hushållning med mark och vatten genom att befintlig infrastruktur 
kan användas, gång- och cykelvägar byggs ut, underlaget för kollektiv-
trafik ökar och eventuell förorenad mark saneras. Dessa åtgärder bedöms 
på sikt  kunna ha en positiv inverkan på miljökvalitetsmålen Begränsad 
klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö och God 
bebyggd miljö. Åtgärder för fördröjning och rening av dagvatten medför 
att negativ inverkan på miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag 
och Grundvatten av god kvalitet undviks. Samtidigt innebär planförslaget 
att landskapet förändras från sluten skogsmark till öppen industrimark, 
där markanvändningen förändras på ett irreversibelt sätt. Detta kan ha en 
negativ inverkan på miljökvalitetsmålen Levande skogar och Ett rikt växt- 
och djurliv.
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INLEDNING
ABB AB och Fastighetsnämnden har gjort en gemensam ansökan om plan-
läggning på fastigheterna Västerås 3:12, 3:69, Malma 2:1 och  
Strömkällan 1, Finnslättens industriområde. ABB AB äger fastigheten 
Strömkällan 1 och Västerås stad äger de övriga fastigheterna. Detaljpla-
nen kommer medföra att fastigheterna kan slås samman och bilda en ny 
industrifastighet. Det aktuella planområdet är cirka 56 hektar stort. Syftet 
med detaljplanen är att möjliggöra etablering av anläggningar som kräver 
en utvecklad infrastruktur för framförallt el och större markytor. Detaljpla-
nen utgör den första etappen av totalt cirka 200 hektar sammanhängande 
industrimark.

Genomförandet av detaljplanen har bedömts kunna medföra betydande 
miljöpåverkan. Det innebär att en miljöbedömning ska genomföras och en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas enligt 6 kap. 11 § miljö-
balken. Sweco har fått i uppdrag av Västerås stad att ta fram en MKB för de 
aspekter som har bedömts vara betydande.

Detta dokument är en MKB tillhörande detaljplan för fastigheten Ström-
källan 1 och del av fastigheterna Västerås 3:12, 3:69 samt Malma 2:1, 
hädanefter benämnd detaljplan för del av Västerås 3:69 m.fl. Finnslätten.

Syftet med denna MKB är att redovisa och utreda direkta och indirekta mil-
jökonsekvenser som ett genomförande av planförslaget kan antas medföra. 
MKB:n ska även ange hur detaljplanen påverkar möjligheten att uppfylla de 
nationella miljökvalitetsmålen eller om målen motverkas. I MKB:n lämnas 
förslag på åtgärder för att förhindra eller minimera negativa miljöeffekter av 
föreslagna inriktningar och åtgärder i planförslaget. Området och de befint-
liga förutsättningarna beskrivs mer ingående i aktuell planbeskrivning till 
detaljplanen. I denna MKB redovisas förutsättningarna endast i den mån de 
har betydelse för de specifika konsekvenser som beskrivs. 

ORGANISATION
Beställare  Teknik- och fastighetsförvaltningen,
    Västerås stad
Uppdragsledare  Jennie Brundin
Handläggare  Hanna Frisk, Gustav Wredh, Matthias Borris
Kvalitetsgranskare  Jennie Brundin

OMRÅDESBESKRIVNING
Planområdet

Planområdet är beläget cirka 5 kilometer nordost om Västerås centrum. 
Området har ett exponerat läge i Västerås och är något av det första resenä-
rer möts av vid inresa med tåg norrifrån. Området avgränsas av Lugna gatan 
i väster, Tillbergaleden i öster och av en kraftledningsgata vid en avstängd 
del av Lundaleden i söder (se figur 1). Lugna gatan och Lundaleden är utpe-
kade som sekundära leder för farligt gods. 

Sydväst om planområdet ligger det befintliga verksamhetsområdet 
Finnslätten där industriföretag såsom ABB AB, Westinghouse, Bombar-
dier med flera har större verksamheter. Westinghouse bedriver en kärn-

FIGuR 1. Motstående sida: 
Planområdets lokalisering i 

nordöstra delen av Västerås, öster 
om Mälarbanan och längs med 

Tillbergaleden. Planområdet ligger 
i anslutning till sedan tidigare 

detaljplanelagda områden i staden.

ÖVERSIKT VÄSTERÅS       PLANOMRÅDET

Mälarbanan

E18

VÄ
G 

56

Mälaren

GÄLLANDE 
DETALJPLANER
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bränslefabrik som är klassad som farlig verksamhet enligt 2 kap. 4 § i 
Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. 

I planområdets sydvästra hörn har NCC bedrivit ballastverksamhet. På 
denna plats har det tidigare funnits ett stationärt asfaltverk som är ett 
inventerat MIFO- objekt, klassat som riskklass 2 (stor risk). Asfaltverket är 
idag nedlagt och det finns endast ett laboratorium och ett upplag på plat-
sen. Söder om planområdet samt kraftledningsgatan finns även en nedlagd 
deponi, Lundatippen, som är klassad som riskklass 2 (stor risk).

Väster om planområdet är Mälarbanan (järnväg) belägen. I direkt anslut-
ning till Mälarbanan har Bombardier Sweden Transportation AB verksam-
het med ett antal stickspår som ansluter till deras fastighet. Det aktuella 
planområdet är inte anslutet till Mälarbanan. Utredning pågår angående 
eventuell spåranslutning i senare etapper.

Den norra delen av planområdet ligger inom den tertiära skyddszonen för 
Västerås dricksvattentäkt. Planområdet angränsar även direkt till den 
sekundära skyddszonen. Inom planområdet finns också ett mindre dike som 
omfattas av strandskydd.

Större delen av planområdet utgörs av produktionsskog och partier av 
lövrik igenväxningsskog, skogsbryn och gräsmarker. I samband med natur-
värdesinventering har skyddsvärd flora och fauna påvisats inom planområ-
det. 

Ett par hundra meter nordost om planområdet ligger Badelundaåsen som 
är ett utpekat riksintresse för kulturmiljövården då området bland annat 
är rikt på fornlämningar. Jämfört med planområdet är Badelundaåsens 
kulturlandskap av en helt annan småskalig karaktär med öppna jordbruks-
landskap, moränhöjder och skogsbryn. Åt öster breder en fullvuxen skog ut 
sig som avgränsar riksintresseområdet från planområdet. 

I planområdets norra del har det nyligen placerats ut tillfälliga bostads-
moduler. Vid ett genomförande av planen kommer dessa att flyttas till en 
annan plats i kommunen. 

Övrig bostadsbebyggelse i närheten av planområdet ligger cirka 100 
meter norr om planområdet vid vägkorset för Badelundavägen och Till-
bergaleden (båda väg 702). Bostäder finns även cirka 300 meter öster om 
planområdet längs Badelundavägen och cirka 500 meter sydöst om plan-
området vid Lunda. I övrigt omges området av skogsmark och till viss del av 
jordbruksmark.

Gällande planer

För planområdet gäller Västerås Översiktsplan 2026 (antagen av kommun-
fullmäktige 2012-12-06). I översiktsplanen pekas planområdet ut som 
ett område för verksamheter. Syftet med detaljplanen överensstämmer 
därmed med den aktuella översiktsplanen. Området är sedan tidigare delvis 
detaljplanelagt. I planområdets södra del anger detaljplan SPL905 marken 
som gata, gatutrafik, industri, park eller plantering samt transformatorsta-
tion. 

ÖVERSIKTSPLAN
Västerås stad, 2012.
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AVGRÄNSNINGAR

Geografisk avgränsning

Planområdet omfattar cirka 56 hektar och innefattar fastigheten Ström- 
källan 1 och del av fastigheterna Västerås 3:12, 3:69 samt Malma 2:1. ABB 
AB äger fastigheten Strömkällan 1 och Västerås stad äger de övriga fastig-
heterna. Den geografiska avgränsningen visas i figur 2. 

Saklig avgränsning

Avgränsning av miljöaspekter har utförts i samråd med Länsstyrelsen i 
Västmanlands län vid möte den 25 augusti 2017. De miljöaspekter som 
behandlas inom ramen för MKB-arbetet redovisas och motiveras nedan.

 � Vatten: Andelen hårdgjord yta kommer att öka genom planförslaget. 
Planområdet ligger inom den tertiära skyddszonen för Västerås 
dricksvattentäkt. Planen kan påverka Västerås dricksvattentäkt 
negativt. Planen skulle kunna påverka Mälarens och Svartåns 
vattenkvalitet (miljökvalitetsnorm). En dagvattenutredning har 
genomförts.

 � Strandskydd: Inom planområdet finns ett strandskyddat dike. 
Strandskyddet kommer inte att upphävas i samband med att 
detaljplanen vinner laga kraft, utan det kommer att prövas i en 
separat dispensansökan vid en framtida etablering.

 � Naturmiljö och grönstruktur: Skogsmark kommer att omvandlas till 
industrimark. Andelen hårdgjord yta och grönstrukturen kommer att 
förändras genom planförslaget. Delar av planområdet ligger inom 
område markerat som ”Värdefulla gröna områden” i Västerås stads 
grönstrukturplan. En naturvärdesinventering har genomförts.

 � Rekreation och friluftsliv: Rekreationsmöjligheterna inom 
planområdet kommer att minska genom planförslaget. 

 � Förorenade områden: Inom och i närheten av planområdet har det 
bedrivits verksamheter som har eller misstänks ha kunnat orsakat 
föroreningar. Miljötekniska markundersökningar har genomförts. 

 � Kulturmiljö: Planen medför förändringar i landskapsbilden 
vilket kan komma att påverka Badelundaåsen (riksintresse 
för kulturmiljövård). Det finns inga kända fornlämningar inom 
planområdet.

 � Landskapsbild: Planen medför förändringar i landskapsbilden då 
området omvandlas från skogsmark till industrimark. Landskapets 
struktur kommer att förändras från slutet till mer öppet.

 � Markanvändning: Skogsmark kommer att omvandlas till 
industrimark och andelen hårdgjord yta kommer att öka.
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 � Risker, störande ljus och elektromagnetiska fält: Omgivningen 
kan komma att påverkas av transporter av farligt gods, störande 
ljus m.m. Omfattningen kommer att variera beroende på vilken 
eller vilka verksamheter som etableras inom planområdet. I 
närheten finns verksamheter som kan medföra påverkan ur ett 
riskperspektiv. En riskutredning har genomförts med avseende på 
transporter med farligt gods och farliga verksamheter.  

 � Buller: Omgivningen kan komma att påverkas av buller från 
ökade trafikmängder och av buller till följd av ny verksamhet. 
Omfattningen kommer att variera beroende på vilken eller vilka 
verksamheter som etableras inom planområdet.

 � Luft och klimat: Trafik och utsläpp till luft till följd av nya 
verksamheter kan komma att påverka luftkvaliteten i området.

Tidsmässig avgränsning

De bedömningar som görs för nollalternativ och planförslag utgår från 
jämförelseåret 2028, då detaljplanen förväntas vara fullt genomförd. Vissa 
miljökonsekvenser kan dock sträcka sig längre än till planeringsperiodens 
slut. I den mån det är möjligt, rimligt och relevant behandlar MKB:n även 
dessa.

ALTERNATIV, METOD OCH 
BEDÖMNINGSGRuNDER

Nollalternativ

Nollalternativet beskriver planområdets sannolika utveckling om planen 
inte genomförs. Detta ska inte förväxlas med nuläget, även om nollalterna-
tivet och nuläget ofta kan ha stora likheter.

För detaljplan för del av Västerås 3:69 m.fl. Finnslätten antas att utveck-
lingen i nollalternativet i stort sett kommer att likna nuläget. Planområdet 
är inte detaljplanelagt. Det innebär att den nuvarande markanvändningen i 
huvudsak förblir oförändrad; NCC:s verksamhet kommer även fortsättnings-
vis att bedrivas och den produktiva skogsmarken kommer att bibehållas 
och brukas i liknande omfattning. Befintliga diken i området kommer att 
kvarstå och fortfarande omfattas av strandskydd. 

Enligt skogsbruksplanen för Västerås stads del av planområdet (den östra 
delen av planområdet) är det tänkt att inom en femårsperiod avverka cirka 
7,4 hektar skog och på ytterligare 12,4 hektar röja undervegetationen som 
förberedelse inför en slutavverkning. Cirka 20 hektar skog klassas som 
gallringsskog 1 & 2, som innebär att det troligen kommer att gallras inom 
10 år. Vid en utveckling enligt nollalternativet antas att åtgärderna i skogs-
bruksplanen genomförs enligt planerat.
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Yta avsatt för 
dagvattenhantering

Yta avsatt för 
dagvattenhantering

Trädridå

Planförslaget

Uppdrag att ta fram detaljplan för aktuellt område beslutades i samband 
med Northvolts intresse att eventuellt uppföra en fabrik för tillverkning av 
litiumjonbatterier i Västerås. Planområdet är den enda platsen i kommu-
nen, och en av få platser i hela Sverige, som klarar en batterifabrik av den 
digniteten, med krav på bland annat markyta, elförsörjning och tillgång till 
järnväg.

Detaljplanen (se figur 2) syftar till att utöka verksamhetsområdet 
Finnslätten och därmed omvandla skogsmarken till industrimark som 

FIGuR 2. Planområdet omfattar cirka 56 hektar skogsmark. Området 
ligger i anslutning till gällande detaljplaner för industri i området 
Finnslätten. Planområdet omfattar delar av 4 fastigheter.
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tillåter etablering av anläggningar som kräver en utvecklad infrastruktur 
av bland annat god elkraftsförsörjning och större markytor. Tillgången på 
dessa ytor är idag begränsad i Västerås. Planen kommer således innefatta 
stora byggnadskomplex som kan nyttja den befintliga infrastrukturen.

Med användningen industri avses all slags produktion (med undantag av 
produktion av energi), lagring och annan hantering av varor. Även labora-
torier, partihandel samt lager inryms i användningen. Infrastruktur i form 
av till exempel spårområden som krävs för verksamheterna ingår också. 
Vidare inräknas de tekniska anläggningar, personalutrymmen och kontor 
med mera som kompletterar industriverksamheten. Detaljplanen kommer 
medföra att Strömkällan 1 och del av Västerås 3:12, 3:69 samt Malma 2:1 
kan slås samman och bilda en ny industrifastighet. Detaljplanen reglerar en 
minsta tillåten fastighetsstorlek som medför att området inte kan styckas 
i fler än tre fastigheter. Befintlig skogsmark kan då omvandlas till industri-
mark som till stor del kommer hårdgöras. Totalt får 80 procent av fastighe-
ten hårdgöras. 

Detaljplanen tillåter en total byggnadshöjd på 20 meter där 15 procent 
av byggnaden tillåts en total byggnadshöjd på 40 meter. Detta för att skapa 
flexibilitet för att kunna bygga eventuella kyltorn eller andra uppskjutande 
delar. Tillbergaleden kommer att vara kvar i sitt nuvarande läge och fungera 
som en fysisk barriär mot Badelundaåsen. Längs Lugna gatan finns en 
trafikseparerad gång- och cykelled som förbinder planområdet med resten 
av staden. Vid ett genomförande av detaljplanen kommer en gång- och 
cykelväg att uppföras längs en del av Tillbergaleden.

Enligt planförslaget ska ny bebyggelse vara väl gestaltad med en hög 
industriarkitektonisk standard. Karaktären på nya byggnader ska känne-
tecknas av volymer som innehar en enkelhet där särskild omsorg lagts vid 
detaljer och material. Mer utförliga riktlinjer för gestaltning finns beskrivet i 
planhandlingen.

Strandskyddet kommer inte att upphävas i samband med att detaljplanen 
vinner laga kraft, utan det kommer att prövas i en separat dispensansökan 
vid en framtida etablering.

Vid ett genomförande av detaljplanen har Västerås stad för avsikt att 
flytta de tillfälliga bostadsmodulerna som finns inom området till annan 
lämplig plats i kommunen. 

Alternativ lokalisering

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av verksamhetsområ-
de med verksamheter som kräver god eltillförsel och närhet till infrastruk-
tur. Ett annat urvalskriterium var att det skulle vara ett större sammanhäng-
ande område med en storlek upp till totalt 200 hektar. I nuläget finns det 
inga andra områden inom kommunen som uppfyller dessa kriterier. Några 
alternativa lokaliseringar har därför inte utretts inom ramen för planproces-
sen. Det aktuella planområdet omfattar 56 hektar och utgör den första av 
flera etapper.

HÅRDGJORD YTA
får maximalt uppgå till 
80% av planområdet. 

På resterande 20% kan 
nederbröd infiltrera marken. 
Ju mer hårdgjord yta desto 
mer dagvatten uppkommer.
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Metod och bedömningsgrunder

Konsekvenserna av planförslaget och nollalternativet bedöms och redo-
visas i text. Beskrivningen grundar sig bland annat på de underlagsutred-
ningar som har tagits fram under planprocessen. Till grund för bedömning-
en av miljökonsekvenser används relevanta miljökvalitetsmål, riktvärden 
och miljökvalitetsnormer. Definitioner och preciseringar av de nationella 
miljökvalitetsmålen finns på Miljömålsportalen, www.miljomal.se och 
 Sveriges miljömål, sverigesmiljomal.se. Följande miljökvalitetsmål har 
bedömts beröras av planförslaget:

 � Begränsad klimatpåverkan  � Frisk luft

 � Bara naturlig försurning  � Giftfri miljö

 � Levande sjöar och 
vattendrag

 � Grundvatten av god kvalitet

 � Levande skogar  � God bebyggd miljö

 � Ett rikt växt- och djurliv

I miljökonsekvensbeskrivningen används en skala för att värdera kon-
sekvenserna. Skalan bygger på relationen mellan befintliga värden och 
omfattningen av bedömd miljöpåverkan. Skalan kan beskriva såväl positiva 
som negativa konsekvenser.

 � Mycket stora konsekvenser – Konsekvenser på riksintressen 
eller andra intressen som gäller på EU-nivå till exempel Natura 
2000-områden eller överskridande av miljökvalitetsnormer.

 � Stora konsekvenser – Konsekvenser på riksintressen eller värden 
av regional eller kommunal betydelse.

 � Måttliga konsekvenser – Konsekvenser på områden eller värden av 
kommunal betydelse.

 � Små konsekvenser – Konsekvenser på områden eller värden av 
mindre eller lokal betydelse.

 � Obetydliga konsekvenser – Inga eller obetydliga konsekvenser på 
riksintressen, områden eller värden av regional eller lokal betydelse 
bedöms uppstå. 

Skalans olika grader används i ett första steg som ett riktmärke. Däref-
ter vägs omfattning av påverkan och effekter in, vilket leder till en slutlig 
bedömning av konsekvenser. Att exempelvis ett riksintresse påverkas i det 
första steget ger en indikation på att det bör hamna högt på skalan (mycket 
stora eller stora konsekvenser). Däremot kan omfattningen av den påverkan 
som ett planförslag leder till betyda att den slutliga bedömningen av konse-
kvenserna skiljer sig från riktmärket. Att ett riksintresse berörs betyder inte 
per automatik att planförslaget medför stora eller mycket stora konsekven-
ser. Påverkan kan till exempel vara av mycket begränsad omfattning eller 
endast beröra en mindre del av intresseområdet. Omvänt betyder det också 
att påverkan på aspekter av lokal karaktär – till exempel buller – även kan 
bedömas få stora konsekvenser. 

En samlad bedömning av konsekvenserna redovisas i avsnittet Samlad 
bedömning på sid. 50.

Mycket stora

Stora

Måttliga

Små

POSITIVA NEGATIVA

Obetydliga 
konsekvenser
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MILJÖKONSEKVENSER

Vatten
NuLÄGE
Planområdet avvattnas idag huvudsakligen i östlig riktning mot vatten-
förekomsten Mälaren Västerås Hamnområde (SE660825-154247). En  mindre 
andel av planområdet avvattnas i västlig riktning mot Svartån (SE661626-
153765). Inom planområdet finns också grundvattenvatten förekomsten 
Badelundaåsen-Eskilstuna-Västerås (SE660221-154640).

Planområdets nordliga del ligger inom den tertiära skyddszonen för Väs-
terås dricksvattentäkt och angränsar till den sekundära skyddszonen i norr. 
Infiltrationsmöjligheterna är höga i norra delen av planområdet där postgla-
cial sand och sandig morän dominerar. På grund av den höga infiltrationen 
är det viktigt att inget förorenat dagvatten, släckvatten vid brand eller 
andra utsläpp, spill och läckage förekommer inom tertiära skyddszonen. I 
södra delen av planområdet finns det främst lera och urberg vilket leder till 
begränsade infiltrations möjligheter. 

Vid en geoteknisk undersökning mättes grundvattnets trycknivå i 5 punk-
ter i området vid 5 tillfällen under september 2017. Det noterades nivåer 
mellan 0,5 och 2,42 meter under marknivå. Det bör noteras att grundvatten-
nivån i Västerås under sommaren 2017 har varit mycket under den normala 
för årstiden. Därför bedöms grundvattennivån som grund i området. I den 
geotekniska undersökningen noterades det också att det i stora delar av 
området inte bör ske någon dränering under grundvattennivån eftersom 
detta kan leda till uppkomst av större sättningar (Loxia, 2017).

En hydrogeologisk utredning har genomförts i samband med detaljplanen 
och den visar att även områden utanför den tertiära skyddszonen fungerar 
som tillrinningsområde för grundvattentäkten (WSP, 2017).

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR RECIPIENTER

 � Svartån är 17 km lång och stäcker sig mellan Skultuna och 
Västerås, där den mynnar ut i Mälaren. Miljökvalitetsnormer 
(MKN) används som ett styrinstrument inom förvaltning av vatten. 
Normerna uttrycker den kvalitet som en vattenförekomst ska ha vid 
en viss tidpunkt. Den ekologiska statusen för Svartån är i nuläget 
satt till måttlig, som till viss del beror på övergödning. Fastställda 
MKN för Svartån är att en god ekologisk status ska uppnås senast 
2027. Svartån uppnår en god kemisk ytvattenstatus trots att halten 
bromerad difenyleter samt kvicksilver och kvicksilverföreningar 
överskrids. Dessa ämnen gäller som undantag och har på så vis 
mindre stränga krav då halterna bedöms tekniskt omöjliga att 
sänka. 

 � Mälaren Västerås Hamnområde är cirka 7,4 kvadratkilometer till 
ytan och har enligt fastställda MKN måttlig ekologisk status. Inte 
heller god kemisk status uppnås. Målsättningen enligt MKN är god 
ekologisk potential år 2021. Även god kemisk status, inklusive 
polyaromatiska kolväten, ska ha uppnåtts år 2021.

VATTENFÖREKOMSTER
I Vattenförvaltningens arbete 
finns information för de vatten 
som är avgränsade som så 
kallade vattenförekomster. 
Med vatten förekomst menas 
de sjöar som har en större 
yta än 1 km², vattendrag med 
tillrinningsområde större än 
10 km² och stora grundvatten-
förekomster av betydelse för 
dricksvattenförsörjning. Källa: 
VISS (www.viss.se).

MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökvalitetsnormer (MKN) 
används som ett styr-
instrument inom förvaltningen 
av Sveriges vatten. Normerna 
uttrycker den kvalitet som en 
vattenförekomst ska ha vid en 
viss tidpunkt. 

HYDROLOGISK uTREDNING
WSP, 2017.
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FIGuR 3. Planområdets lokalisering i förhållande till Svartån och Mälaren 
(Västerås hamn område). Del av planområdet ligger inom vattenskyddsområdet 
till Västerås stad/Balundaåsen (skrafferat grönt). Höjdkurvor från 
fastighetskartan (5 meter intervall).
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PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER VID NOLLALTERNATIVET
Vid nollalternativet kommer markanvändningen att förbli oförändrad. Till 
största del består planområdet av skogsmark vilket leder till mycket små 
dagvattenflöden och föroreningsmängder. Industriområdet som ligger i 
det sydvästra hörnet kommer att fortsätta att bidra med föroreningar till 
Svartån. Jämfört med nuläget bedöms nollalternativet medföra obetydliga 
konsekvenser.

PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER VID PLANFÖRSLAGET
Sweco har på uppdrag av Västerås stad utfört en dagvattenutredning för 
den aktuella detaljplanen. Avsnittet som berör konsekvenser av detaljpla-
nen avseende dagvatten baseras på denna utredning (Sweco, 2018).

I samband med exploateringen kommer dagvattenflöden att öka och det-
ta beror på en högre andel hårdgjord yta vilket i sin tur leder till en mer ef-
fektiv avrinning. Beräkningar av dagvattenflöden visar att dagvatten måste 
fördröjas efter exploateringen för att möta kraven som ställs från Västerås 
stad att utflödet ifrån planområdet inte får överskrida 5 liter per sekund och 
hektar vid ett dimensionerande regn.

Utförda beräkningar av föroreningar visar att föroreningsbelastningen 
kommer att öka markant i samband med exploateringen och ett flertal 
riktvärden överskrids. Detta gäller för näringsämnen, tungmetaller samt 
organiska föroreningar. Därför måste dagvattnet renas innan det läm-
nar planområdet för att säkerställa att fastställda MKN för recipienterna 
innehålls. Dessutom måste det säkerställas att Västerås dricksvattentäkt 
 skyddas. Alla föroreningar som uppstår inom planområdet måste förhindras 
från att nå den tertiära skyddszonen för grundvatten. Den hydrogeologiska 
utredningen visar att infiltrationsmöjligheterna är goda i även i delar som 
ligger utanför den tertiära skyddszonen och att grundvatten som infiltrerar 
kan transporteras in i skyddszonen. Därför har planen försetts med bestäm-
melser som anger att dagvatten (förutom från gröna tak) inte får infiltrera 
inom de områden där det riskerar att leda till att vatten inom den tertiära 
skyddszonen förorenas. Marklutningen måste ändras så att vattnet leds 
söderut ut ur planområdet.

För att säkerställa att både fördröjnings- och reningskraven uppnås samt 
att dricksvattentäkten skyddas föreslår dagvattenutredningen att ett antal 
olika åtgärder implementeras inom planområdet. Dagvattnet ska fördröjas 
till 15 liter per sekund och hektar på kvartersmark och ytterligare till 5 liter 
per sekund och hektar på allmän mark, innan vattnet rinner ut från plan-
området.

En planerad höjdsättning inom området ska säkerställa att inget förorenat 
dagvatten leds till skyddszonen för dricksvattentäkten. Det enda vatten 
som får föras till skyddszonen är dagvatten från gröna tak, även vid skyfall. 
Framtida fastighetsägare ska fördröja och rena dagvatten på egen mark så 
att utflödet ifrån deras fastigheter inte överskrider 15 liter per sekund och 
hektar vid ett dimensionerande regn. 

Om dagvattenutredningens föreslagna systemlösning implementeras 
bedöms ett genomförande av planförslaget ge upphov till obetydliga 
konsekvenser avseende påverkan på vatten. Ett genomförande av planför-
slaget bedöms leda till en signifikant ökning av föroreningar inom området. 
Dock bedöms föreslagna åtgärder hindra förorenat dagvatten från att nå 
skyddszonen för dricksvatten och säkerställa att förorenat dagvatten renas 
till en nivå som möjliggör att fastställda MKN för dagvattnets recipienter 
innehålls. Föreslagna åtgärder med öppen dagvattenhantering kan även 

DAGVATTENuTREDNING
Sweco, 2018.

MILJÖKONSEKVENSER
Om dagvatten-

utredningens förslag till 
åtgärder genomförs, så 

bedöms konsekvenserna 
för vattenmiljöer att bli 

obetydliga. 
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bidra positivt till områdets biodiversitet i och med att dessa miljöer gynnar 
insekter och vattenlevande organismer. 

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER OCH FORTSATT ARBETE
Planområdet ska höjdsättas så att förorenat dagvatten inte kan ledas 
mot den tertiära skyddszonen för Västerås dricksvattentäkt. 

Dagvattenåtgärder såsom gröna tak, växtbäddar och dagvatten-
dammar ska implementeras både på fastighetsmark och allmän 
platsmark.

De grundvattenmätningar som har genomförts visar på ett relativt 
ytligt grundvatten. Kompletterande mätningar bör utföras för att 
säkerställa att de föreslagna dagvattenåtgärderna inte påverkas av 
grundvattnet och vice versa. 

Gröna tak bör implementeras i så stor mån som möjligt. Utöver gröna 
tak föreslås även att anlägga nedsänkta växtbäddar vid parkeringarna 
samt att ha en lokal och ytlig hantering av dagvatten (till exempel öppna 
diken och vegitationsytor). Vid utsläppspunkter ifrån planområdet 
föreslås att det anläggs dagvattendammar som tillför ytterligare 
rening och fördröjer utflödet till 5 liter per sekund och hektar vid ett 
dimensionerande regn. 

Då halva planområdet ligger inom den tertiära skyddszonen och består 
av mycket goda infiltrationsjordar så är det viktigt att täta marken under 
alla dagvattenanläggningar som hanterar förorenat dagvatten. Inget 
förorenat dagvatten får infiltreras inom området utan bara fördröjas 
och renas innan det leds söder ut från den tertiära zonen. Ytorna måste 
planeras så att de även fungerar vid ett 100-års regn. Samma gäller för 
släckvatten vid brand eller andra olyckor.

Utförda beräkningar för både dagvattenflöden och föroreningar 
baserades på antagande för framtida exploateringar. De bör kontrolleras 
i ett senare skede när konkreta planer fastläggs, så att det säkerställs 
att åtgärderna i området renar och fördröjer dagvattnet till önskad nivå. 

Strandskydd
NuLÄGE
Inom planområdet finns diken som omfattas av strandskydd (se figur 4, 
sid. 19). Dikena omges av skog. Enligt 7 kap. 13 § miljöbalken gäller strand-
skydd vid havet och vid insjöar och vattendrag.  Strandskyddet syftar till 
att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 
strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land 
och i vatten. 

I samband med naturvärdesinventeringar har vanlig padda noterats i den 
norra delen av området (Northvolt AB, 2017), och vanlig groda söder om de-
taljplaneområdet, närmare Lundatippen (Calluna, 2017). Enligt artskydds-
förordningen är individer av dessa groddjursarter skyddade, men inte deras 
livsmiljö. Då det saknas lämpliga lekvatten inom planområdet bedöms det 
som troligt att dessa individer var på födosök (Västerås stad, 2017).  

PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER VID NOLLALTERNATIVET
I det fall markanvändningen förblir oförändrad kommer de diken som 
omfattas av strandskydd att förbli skyddade. Vid nollalternativet kommer 
inga åtgärder i form av grävning eller kulvertering att genomföras. Vid en 

VATTENPLAN
Västerås stad, 2012-2021

Såväl yt- som 
grundvattentillgångar skall 

skyddas och bevaras så 
att den framtida vatten-
försörjningen tryggas.
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eventuell skogsavverkning omfattas dikena av strandskydd vilket innebär 
att avverkning av träd inom strandskyddszonen inte får ske. Konsekvenser-
na för nollalternativet bedöms därför som obetydliga. 

PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER VID PLANFÖRSLAGET
Strandskyddet kommer inte att upphävas i samband med att detaljplanen 
vinner laga kraft. Enligt planbeskrivningen är dock målet med detaljplanen 
att möjliggöra för industrietablering av strategiskt viktig karaktär som är av 
angeläget intresse. Vid en framtida förfrågan av en sådan typ av etablering 
som anses behöva ianspråkta strandskyddszonen kommer strandskyddet 
att prövas i en dispensansökan som då utgår utifrån anläggningens kända 
förutsättningar.

Om en framtida dispensansökan beviljas innebär det bland annat att 
byggnader får uppföras inom strandskyddszonen samt att grävarbeten och 
andra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter 
kan vidtas, såsom kulvertering av vattendragen. 

Planförslaget bedöms medföra små negativa konsekvenser eftersom djur 
och växter som är beroende av den aktuella livsmiljön kommer att  minska 
i antal eller helt försvinna från platsen. De aktuella dikena utgör dock 
inte lekvatten för de groddjur som har observerats inom och i närheten av 
området. I närliggande ”Bjurhovdaskogen”, sydost om planområdet, finns 
alternativa livsmiljöer för både groddjur och andra arter.  

Naturvärden och grönstruktur
NuLÄGE
En stor del av planområdet består av 50–70-årig produktionsskog av plan-
terad gran och tall med inslag av större träd, enstaka äldre träd och ung 
triviallövskog (Calluna AB, 2017; Ekologigruppen, 2017). 

Skogen på den östra sidan av planområdet ägs av Västerås stad och 
förvaltas av Mellanskog. Skogen på den västra sidan av planområdet ägs av 
ABB AB. Enligt Skogsstyrelsens ”skogens pärlor” finns inga nyckelbiotoper 
eller naturvårdsobjekt inom planområdet. 

I Västerås stads grönstrukturplan är den östra delen av planområdet 
mark erad som ”värdefulla gröna områden” (se figur 5, sid 22). Området 
är utpekat som grön länk, vilket innebär att området är av betydelse för 
den biologiska mångfalden. I öster gränsar planområdet mot ”Bjurhovda-
skogen”, ett område som tillhör kategorin ”mycket värdefulla gröna områ-
den”. Detta område föreslås att bli en stadsdelsskog (Västerås stad, 2004). 

Under 2015 lät Västerås stad Calluna AB utföra en inventering av ekolo-
giska samband för äldre tall- och ädellövsmiljöer i Västerås. Inventeringen 
visar att det söder om planområdet finns ett område med äldre tallar som är 
utpekat som trolig livsmiljö för arter kopplade till tallmiljöer (Västerås stad, 
2016). Flera av Sveriges mest hotade arter bland insekter och svampar är 
knutna till tallskog (Hedgren, 2010). Inventering visade även att det inom 
planområdet finns några begränsade ytor med tall. Ytorna ligger dock alltför 
isolerade för att utgöra en spridningslänk för arter kopplade till tallmiljöer 
och saknar därmed betydelse för ett funktionellt ekologiskt nätverk.

Under 2017 har två stycken naturvärdesinventeringar genomförts inom 
planområdet. På uppdrag av Northvolt AB har Ekologigruppen gjort en in-

NATuRVÄRDESINVENTERINGAR
Calluna och Ekologigruppen (2017)
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ventering som täcker detaljplanens yta (Ekologigruppen, 2017). På uppdrag 
av Västerås stad har Calluna AB gjort en inventering som täcker en större 
areal, 181 hektar jämfört med planområdets cirka 56 hektar (Calluna AB, 
2017). Vid Callunas inventering avgränsades två naturvärdesobjekt inom 
planområdet, se figur 4, med påtagliga naturvärden (naturvärdesklass 3). 
Inom objekten identifierades fem naturvårdsarter och en fridlyst art enligt 
artskyddsförordningen (revlummer) (Calluna AB, 2017).

Ekologigruppen avgränsade totalt 15 naturvärdesobjekt inom plan-
området. Totalt påträffades 26 naturvårdsarter inom planområdet, varav sju 
är rödlistade. Antalet naturvårdsarter bedöms vara normalt med avseen-
de på naturvärdet i området. Ett av objekten klassas som klass 2 (högt 
naturvärde) vilket innebär att objektet har betydelse för att upprätthålla 
biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. Objektet beskrivs som 

FIGuR 4. Vid naturvärdes inventeringen (Calluna, 2017) påträffades totalt 7 områden som har påtagliga 
naturvärden.Två av dessa naturvärdeobjekt ligger inom det aktuella planområdet (objekt 2 och 3). 
Ekologi gruppens naturvärdes inventering (2017) klassar det norra delområdet till naturvärdesklass 
2 - högt naturvärde. Genom planområdet går även ett skogsdike som omfattas av det generella 
strandskyddet.

STRANDSKYDDSZON
25 meter från dike

300 meter
Skala 1:10 000 (A4)

PLANOMRÅDESGRÄNS

1

2

3

4

5

6

NATuRVÄRDESOBJEKT 2
Blandsskog med grövre lövträd, 

död ved. Fynd av bland annat 
stor apsticka (rödlistad).

NATuRVÄRDESOBJEKT 3
Gammal och grov asp, hålträd 

och högstubbar. Fynd av 
aspvedgnagare.

NATuRVÄRDESKLASS 2
Högt naturvärde

NATuRVÄRDESKLASS 3
Påtagligt naturvärde

NATuRVÄRDESKLASS 4
Visst naturvärde
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en igenväxningsskog med en blandning av lövträd och inslag av gran och 
ovanligare trädslag som bok, lönn och ask. Inom objektet finns det spår av 
ett torp, förhållandevis många lågor (liggande död ved) och inslag av döen-
de och döda stående tallar med hackmärken av spillkråka (Ekologigruppen, 
2017). Idag bedöms duvhökens bevarandestatus inte livskraftig på vare sig 
lokal eller regional nivå. Duvhöken är sparsamt noterad i Västerås  trakten. 
Eftersom de observerade fynden var i form av nyligen flagga ungar så 
bedöms den aktuella förekomsten som viktig för den lokala populationens 
bevarandestatus. Därmed måste hänsynsåtgärder vidtas för att förebygga 
skada på den aktuella förekomsten och därmed den lokala populationen, 
för att inte behov av dispens ska aktualiseras. Duvhöken bedöms som mer 
stabil på regional nivå, främst genom att den förekommer mer frekvent i 
barrskogsområdena i den norra delen av länet. Den noterade häckningslo-
kalen inom planområdet kan därför inte anses avgörande för den regionala 
populationens bevarandestatus.

Utöver ovan nämnda naturvårdsarter observerades även vanlig padda, 
kungsfågel samt ett par unga duvhökar. Duvhökarna observerades flyga 
runt inom objekt 5 och 14 men inget bo har i nuläget hittats (Ekologigrup-
pen, 2017).

Enligt Skogsstyrelsens grundkarta finns det en inrapporterad avverk-
ningsanmälan i planområdets östra del (Skogsstyrelsen, 2017a). Anmälan 
är en del av förberedelserna inför exploatering av området. Om beslut fattas 
om att området inte ska exploateras kommer inte heller området som om-
fattas av avverkningsanmälan att avverkas (Västerås stad, 2017a). 

PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER VID NOLLALTERNATIVET
Beroende på var avverkning och gallring kommer att utföras inom planom-
rådet kommer utpekade naturvärdesobjekt samt det område som är utpekat 
i grönstrukturplanen att påverkas. Vid avverkning och gallring ska hänsyn 
tas till natur- och kulturvärden. Nollalternativet bedöms inte påverka duv-
hökens regionala populations bevarandestatus. Nollalternativet bedöms 
medföra små negativa konsekvenser för naturvärden i området.

PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER VID PLANFÖRSLAGET
Vid en exploatering av planområdet kommer nuvarande skog att avverkas 
och området till stor del att hårdgöras. Utmarkerade naturvärdesobjekt och 
utpekat område i grönstrukturplanen kommer att försvinna i samband med 
exploatering. Även livsmiljöer för skyddsvärda arter kommer att  försvinna. 
Lummerväxter är fridlysta mot plockning för försäljning respektive uppgräv-
ning och syftet med fridlysning är inte att hindra ända målsenlig mar-
kanvändning. Lokalt har det konstaterats tämligen rikligt med förekomst 
av lummerväxter, bland annat i "Bjurhovdaskogen" och dess förekomst 
kommer inte att hotas.

För att balansera och kompensera bortfall av naturvårdsstrukturer 
planerar Västerås stad att avsätta "Bjurhovdaskogen" som stadsdelsskog. 
Uppsättning av boplattformar i "Bjurhovdaskogen" kan bidra till att stär-
ka möjligheterna för duvhökens regionala populations bevarandestatus. 
I "Bjurhovdaskogen" finns stora gamla tallar som har sparats vid tidigare 
gallringar. Tallarna har stora och kraftiga grenverk som är lämplig för duv-
höksbon.

Överlag består marken inom planområdet till största del av vanligt före-
kommande naturtyper, utan påfallande höga naturvärden. Identifierade 
arter kommer sannolikt att kunna hitta livs miljöer i angränsande natur-
områden med liknande kvaliteter, vilka bedöms vara vanligt förekommande.

GRÖNSTRuKTuRPLAN
Västerås stad, 2004.

20

ANTAGANDEHANDLING / Miljökonsekvensbeskrivning - Del av Västerås 3_69 m.fl.



Etablering av verksamheter medför en ökad mängd arbetstillfällen. Det 
medför i sin tur ett ökat behov av att säkerställa tillgång till natur- och 
rekreationsområden i närområdet. I samband med att Västerås stad har för 
avsikt att avsätta "Bjurhovdaskogen" som stadsdelsskog ställer sig staden 
positiva till att förbättra rekreationsmöjligheterna i samråd med intresse-
rade invånare och föreningar. Syftet är att skapa goda förutsättningar för 
såväl naturvärden som rekreation. Det är troligt att det blir mer positivt 
för naturvård och rekreation att avsätta ”Bjurhovdaskogen" som stads-
delsskog, som komp ensation för ianspråk tagandet av planområdet, än att 
fortsätta bedriva skogsbruk på båda områdena. Det bör dock noteras att 
beslutet om att avsätta skogen som stadsdelsskog inte är en förutsättning i 
planförslaget, utan följer av en separat beslutsprocess inom staden.

I grönstrukturplanen pekas den sydöstra delen av planområdet ut som 
”värdefullt grönt område”. I grönstrukturplanen anges dock att en delvis 
 annan markanvändning ändå kan vara möjlig efter särskild bedömning. I 
och med att en naturvärdesinventering har genomförts bedöms upprättan-
det av detaljplanen överensstämma med riktlinjerna i grönstrukturplanen.

Sammantaget bedöms ett genomförande av planförslaget ge små 
negativa konsekvenser för naturmiljön om föreslagna åtgärder vidtas. 
Bedömningen gäller under förutsättning att "Bjurhovdaskogen" avsätts som 
stadsdelsskog.

FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE
 � I det fall "Bjurhovdaskogen" avsätts som stadsdelsskog kommer 

ansvar för förvaltning och skötsel att läggas på Teknik- och 
fastighetsförvaltningens park- och naturenhet som kommer att ta fram 
en skötselplan där naturvärden och rekreation står i centrum. 

Det finns en hög naturvårdspotential inom ”Bjurhovdaskogen”. Stora 
gamla tallar har sparats vid tidigare gallringar och avverkningar och 
växer både i grupper och som spridda individer. I en del av dessa tallar 
har det konstaterats spillkråksbo. Här finns en möjlighet att färdigställa 
och sätta upp ett antal konstgjorda plattformar lämpliga för duvhöksbon.

Inom ”Bjurhovdaskogen” finns en liten restaurerbar våtmark på cirka 
100 m². Även lummerarter växer inom detta område. Den norra delen 
av ”Bjurhovdaskogen” gränsar mot öppen mark där den kan skötas 
på ett sådant sätt att brynmiljöer skapas. Lågorna som ligger inom 
planområdet kan flyttas över till ”Bjurhovdaskogen”.

 � Placering av bebyggelse inom planområdet bör anpassas för 
att undvika uppkomst av barriäreffekt för spridning av arter. Även 
större och grövre träd bör sparas i största möjliga mån för bibehållen 
ekologisk funktion. Om inte detta är möjligt bör nyplantering ske för att 
kompensera förlusten av nuvarande livsmiljöer.

 � Enligt artskyddsförordningen är groddjur skyddade, men inte 
livsmiljön. Enligt stadsekologen i Västerås stad finns det erfarenhet 
av att skydda groddjur i samband med bygg- och infrastrukturarbeten 
inom Västerås stad och åtgärder ska vidtas om och när detta 
behövs. Hur skyddsåtgärderna kan se ut bestäms i samband med 
projekteringsarbetet.

 � Avverkning av skog inför eventuell byggnation bör ske före fåglarnas 
häckningsperiod. 

MILJÖKONSEKVENSER
En exploatering enligt 
planförslaget innebär 

att naturmiljö försvinner. 
Konsekvenserna bedöms 
dock sammantaget som 

små.
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Rekreation och friluftsliv
NuLÄGE
Inom planområdet finns flertalet stigar som används för cykling, löpning 
och promenader. En av stigarna är ett rekreationsstråk som börjar vid 
Finnslätten och går längs Badelundaåsen och slutar vid Hälla. (Allt om 
Västerås, 2016). I området finns svamp och bär. 

Sydost om planområdet ligger ”Bjurhovdaskogen” som är utpekad både 
som ett strövområde och föreslagen stadsdelsskog i Västerås stads grön-
strukturplan (Västerås stad, 2014), se figur 5. I den södra delen av ”Bjur-
hovdaskogen” finns det motionsspår och utegym och en stig som leder till 
Badelunda.

MALMABERGSSKOGEN
Elljuspår

B A D E L u N D A
Å

S E
N

PLANOMRÅDET

Flertalet stigar går 
genom planområdet

GRÖN LÄNK
Planområdet berörs av 
en utpekad "grön länk". 

Målet med länkarna är att 
de skall upprätthålla de 
"gröna" sambanden och 
fungera som biologiska 

spridningsvägar.

FIGuR 5. Planområdets lokalisering väster om Badelundaskogen och norr om "Bjurhovdaskogen". I 
Grönstrukturplanen (2004) bedöms delar av planområdet fungera som spridningsvägar för biologisk 
mångfald, en så kallad "grön länk". Inom planområdet finns flertalet stigar.

ÖVERSIKTSPLANEN 2026:

Område för blandat bostäder 
och verksamheter

Område för verksamheter

GRÖNSTRuKTuRPLANEN

Mycket värdefulla 
gröna områden

Stadsdelsskog

TILLBERGALEDEN

”BJuRHOVDASKOGEN”
Skogsområdet som 

ligger öster om Tillbergaleden 
är utpekat som strövområde 

och föreslagen stadsdelsskog 
i grönstrukturplanen. I denna 

utredning benämns området som 
”Bjurhovdaskogen”. Skogsområdet 

kommer att få en officiell benämning 
och en detaljerad avgränsning 

under beslutsprocessen 
för avsättning som 

stadsdelsskog.
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PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER VID NOLLALTERNATIVET
Vid en utveckling enligt nollalternativet kommer markanvändningen förbli 
oförändrad jämfört med nuläget. Området kommer även fortsättningsvis att 
kunna nyttjas för rekreation och friluftsliv. Eftersom nollalternativet inne-
bär att ingen exploatering sker kommer rekreationsstråk och stigar inom 
planområdet att lämnas fritt att utvecklas. Det kan innebära både fler eller 
färre spår och stigar beroende på i vilken utsträckning de nyttjas. 

I samband med avverkning och gallring kan stigar ta skada av fordonen 
eller att ris och grenar lämnas på stigarna som gör dem svårframkomliga. 
Dock ska hänsyn tas till natur- och kulturvärden vid skogsbruk. 

Nollalternativet bedöms ge obetydliga konsekvenser då det fortsatt kom-
mer vara möjligt att vistas i och nyttja området för rekreation. Tillgången på 
svamp och bär kan komma att minska vid avverkning och gallring och de 
områden som påverkas riskerar att bli mer svårframkomliga på grund av ris 
och grenar.

PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER VID PLANFÖRSLAGET
Vid en exploatering kommer möjligheten att nyttja skogen inom plan-
området för rekreationsändamål att gå förlorad. Möjligheten att plocka bär 
eller svamp och att nyttja stigar och spår försvinner när området omvandlas 
från skogsmark till industrimark. Den del av rekreationsstråket som går 
genom planområdet kommer att tas bort. Detta bedöms medföra konse-
kvenser främst på lokal nivå. Dock finns det andra närliggande och hög-
kvalitativa skogsområden som fortsatt kan användas för rekreation, såsom 
”Bjurhovdaskogen” samt Badelundaåsen. Den del av rekreationsstråket 
som går förlorat i och med exploateringen ersätts med en ny i ”Bjurhovda-
skogen”. Mot bakgrund av detta bedöms planförslaget medföra små negati-
va  konsekvenser med avseende på rekreation.

Att "Bjurhovdaskogen" avsätts som stadsdelsskog är inte en direkt kon-
sekvens av detaljplanen men bedöms bidra positivt som kompensation för 
att rekreationsmöjligheterna inom planområdet försvinner. Den nya stads-
delsskogen kommer att utgöra en länk mellan Bjurhovda och Malmaberg i 
tätorten och Badelundas kulturlandskap.

MILJÖKONSEKVENSER
En förlust av stigar och 
möjligheter att röra sig 
i området uppstår när 

markanvändningen 
ändras. Konsekvenserna 
bedöms som negativa för 

rekreation, men små.

23

Miljökonsekvensbeskrivning - Del av Västerås 3_69 m.fl. / ANTAGANDEHANDLING



FIGuR 6. Kända och misstänkt 
förorenade områden i närheten 

till planområdet. Söder om 
planområdet ligger Lundatippen. 

I kartbilden redovisas deponins 
utbredning samt huvudsakliga 

utflödespunkter till ytvatten, 
samt vilka delar av deponin 

som avvattnar till respektive 
mätstation. Avrinningsområdet 

markeras med blå prickar. 

Förorenade områden
NuLÄGE
Inom och i närheten av planområdet har det tidigare bedrivits verksamheter 
som har eller misstänkts ha kunnat orsaka föroreningar. Aktuella platser 
redovisas i figur 6. Nedan ges en beskrivning av respektive verksamhet 
utifrån platsnumreringen i figur 6. 

 � Plats 1 utgörs av ett nedlagt stationärt asfaltverk där verksam-
het bedrevs under åren 1955 till 1998. Vid MIFO-inventering har 
objektet placerats i riskklass 2, stor risk. Inom produktionen har 
eventuellt bitumen, tillsatsämnen, lösningsmedel och andra pet-
roleumprodukter hanterats vilket indikerar hur den misstänkta för-
oreningssituationen kan se ut. Miljötekniska markunder sökningar 
har utförts under hösten 2017 i samband med planläggningen av 
området. Under åren 1996 till 1998 fanns här även en mobil bitu-
menemulsionsfabrik. Även verksamhet i form av krossning av asfalt 
har bedrivits.  

Idag bedriver NCC verksamhet på platsen i form av lagring, krossning 
och sortering av returasfalt och rivningsbetong. Inom fastigheten har 
NCC kontor, ett väglaboratorium, ett garage med verkstad samt upplag 
av asfalt för återanvändning.

 � Plats 2 har använts för upplag av snö.

 � Plats 3 kan ha använts som reservsnötipp längre tillbaka i tiden 
vid tillfällen då det inte har funnits tillräckligt med plats på 
ordinarie snötipp. Det är dock osäkert ifall platsen har använts som 
reservsnötipp och om så var fallet var det troligen i liten omfattning. 

 � Plats 4 används idag som ristipp i samband med röjning av stadens 
vegetation.  

Platserna för snötipparna har provtagits. Genomförd provtagning för plats 
2 visar att marken är ren då metallhalter är i nivå med bakgrundshalter och 
inga oljor med mera har påträffats. Plats 3 ingår i NCC:s verksamhetsområ-
de och vid påträffande av föroreningar kommer det att saneras. Provtagning 
av lakvatten och mark vid ordinarie snötippar i kommunen har främst visat 
på förhöjda halter av klorider och COD i lakvattnet. Markproverna har gene-
rellt uppvisat förhöjda halter av tyngre alifater >C16-35 (Northvolt, 2017).

Söder om planområdet ligger Lundatippen, plats 5 i figur 6. Lundatippen 
är en nedlagd kommunal avfallsdeponi där verksamhet bedrevs mellan 
åren 1953 till 1968. Deponin är inventerad och riskklassad enligt MIFO- 
metodiken och har placerats i riskklass 2, stor risk. 

Deponin omfattar cirka 34 hektar och bedöms ha varit föremål för 
mottagande och deponering av samtliga typer av avfall, dvs. både industri-
avfall, hushållsavfall och annat miljöfarligt avfall (Envix, 2017-07-07 A). 
Vid behov har avfall deponerats i så kallade ”oljegropar”. Delar av deponin 
är täckt med täckskikt, medan vissa delar inte är täckta alls (Ramböll, 
2011-09-01). Deponin har undersökts och provtagits flera gånger sedan 
1990-talet. Regelbundna grund- och ytvattenprover av olja, metaller samt 
konduktivitet genomförs enligt det kontrollprogram som startade år 2010. 
Enligt sammanställda rapporter är föroreningssituationen relativt oföränd-
rat från år till år (VafabMiljö, 2016-01-15). Ytterligare undersökningar av 
deponin pågår.
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Tidigare utredningar visar att cirka 50 procent av ytvattnet från deponi-
området avrinner åt nordost, 30 procent åt sydost och 20 procent åt 
sydväst (se figur 6). Mätpunkten i nordost (LY3) gränsar mot planområdet. 
Tillbergaleden som ligger ost-nordost bedöms delvis avskärma avrinningen 
norr om vägen (VafabMiljö, 2016-01-15).

Utifrån genomförda utredningar bedöms föroreningar i mark och grund-
vatten representeras av cyanid, metaller och petroleumämnen i form av 
aromater, alifater och PAH:er. Näringsämnen läcker via ytvatten i flera 
utflödesriktningar från deponiområdet, men inga ämnen med högre farlig-
het har påvisats. Utflödet av förorenade ämnen via ytvatten består främst 
av närsalter och klorider. Vid enstaka tillfällen har förhöjda metallhalter 
påvisats. Utförda grundvattenkontroller i punkter nedströms deponin 
påvisar en liten påverkan på grundvattnet, men osäkerheten är stor (Envix, 
2017-07-07 B). Under 2015 genomfördes en geofysisk undersökning för att 
bland annat spåra förekomst och utströmningsområden för föroreningar 
till grundvatten. Resultatet visar på ett troligt utläckage av föroreningar till 
grundvatten från deponin i både sydostlig riktning (bort från planområdet) 
och i nordostlig riktning (mot planområdet) (Envix, 2016-02-15). 

Sammantaget bedöms utläckaget av föroreningar i nuläge vara begränsat 
och inte utgöra ett akut hot mot människors hälsa eller miljön och av den 
anledningen kräva omedelbara åtgärder av deponiområdet (Envix, 2017-
07-07 A).

PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER VID NOLLALTERNATIVET 
Vid en utveckling enligt nollalternativet förutsätts att MIFO-objektet inom 
planområdet (plats 1) inte kommer att åtgärdas eftersom det inte är ett 
utpekat prioriterat område i Västerås stads handlingsplan för förorenade 
områden (Västerås stad, 2012-02-22). Inte heller de snö- och/eller ris-
tippar som finns inom planområdet kommer att åtgärdas.  

Lundatippen är ett prioriterat område enligt handlingsplanen. Det innebär 
att åtgärder ska ha genomförts så att områdets miljöproblem i sin helhet i 
huvudsak ska vara löst senast år 2050. Idag finns det ett kontrollprogram 
för deponin och olika tekniska lösningar för slutavställning undersöks. Det 
finns dock ingen fastställd tidsplan för avställning av deponin vilket innebär 
att nuvarande förhållanden förutsätts vara aktuella.

Vid nollalternativet förblir nuvarande markanvändning oförändrad, dvs. 
schakt eller markarbeten kommer inte att genomföras inom planområdet. 
Någon risk för att påträffa föroreningar eller att orsaka föroreningssprid-
ning vid anläggningsarbeten bedöms inte uppkomma. Samtidigt finns 
det ingen exploatering som skulle kunna driva på en eventuell sanering. 
Sammantaget bedöms en utveckling enligt nollalternativet ge obetydliga 
konsekvenser avseende föroreningssituationen jämfört med nuläget.

PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER VID PLANFÖRSLAGET 
Vid ett genomförande av planförslaget finns det risk för att markförore-
ningar påträffas under anläggningsskedet och att både kända och okända 
föroreningar sprids till mark och vatten. Risken för detta bedöms som sär-
skilt stor vid det gamla asfaltverket. Eventuella åtgärdsbehov presenteras 
i samband med resultaten från den miljötekniska markundersökning som 
genomförts.

HANDLINGSPLAN
för förorenade områden,

Västerås stad, 2013.
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Vid platserna för reservsnötipparna bedöms åtgärdsbehovet vara litet 
efter som genomförda provtagningar har visat på föroreningshalter som 
högst når upp till riktvärdet för MKM. Det är dock troligt att högre föro-
reningshalter finns även på dessa platser och därför bör en miljöteknisk 
markundersökning göras även här inför entreprenad.

Mälarenergi bedömer att förslagna dagvattenåtgärder inte har någon 
påverkan på spridningsförutsättningarna eller på lakvatten från deponin. 
Föreslagen dagvattenhantering sänker inte grundvattennivåerna, men om 
djupare schakter bedöms behövas vid projekteringsstadiet ska utredningar 
genomföras för att säkerställa godtagbar omgivningspåverkan  
(Mälarenergi, 2018). Detta fastslås även i planbeskrivningen. 

Under förutsättning att miljötekniska markundersökningar genomförs 
och saneringsåtgärder vidtas bedöms planförslaget inte ge några negativa 
konsekvenser för människors hälsa eller miljön. Det är positivt att förorenad 
mark provtas och saneras, något som troligtvis inte hade genomförts om 
planerad industrietablering inte hade varit aktuell. Sammantaget bedöms 
planförslaget ge små positiva konsekvenser avseende föroreningssituatio-
nen inom planområdet. 

FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE
 � En miljöteknisk markundersökning kommer att genomföras i samband 

med planerad industrietablering för att undersöka om det föreligger 
något åtgärdsbehov inför etableringen samt för att klassa massorna 
inför entreprenad.

 � Åtgärdsmål bör beslutas av Västerås stad så att planerade 
saneringsåtgärder medför att riskerna för oönskade effekter minimeras 
till en nivå där skada eller olägenhet inte bedöms uppstå. 

 � I det fall en förorening påträffas under anläggningsarbetet ska 
arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras till miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen.

 � Vid höjdsättning av området är det viktigt att de massor som flyttas 
eller tillförs utifrån inte innehåller föroreningar.

MILJÖKONSEKVENSER
Om detaljplanen medför 
att ytterligare undersök-
ningar vidtas i området, 

innebär planförslaget 
små positiva konsekven-

ser med avseende på 
förorenad mark.
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FAKTA OM RIKSINTRESSET 
BALuNDAÅSEN

Motivering: Fornlämningsmiljö, 
en av landets mest monumentala 
gravar och förhistoriskt väg-
monument som visar på platsens 
betydelse i ett större rumsligt 
system.

uttryck för riksintresset: 
Forn lämningsrik sträckning av 
Badelundaåsen genom öppet 
jordbrukslandskap med stort antal 
järnåldersgravfält. I Anundshög-
sområdet, omnämnt som tingsplats 
under medeltiden, finns en av 
landets största s.k. kungshögar 
"Anundshög", ca 60 m i diameter 
och 12 m hög. Intill denna två 
skeppssättningar, ca 50 m långa 
och en märklig runsten med text 
som förknippas med ynglingakung-
en Anund. Härifrån går ned mot ett 
vadställe, en lång rad stenar som 
också nämns på runstenen, sanno-
likt en gammal vägsträckning. 

I området ingår även: 
Badelunda medeltidskyrka och 
Furuby medeltida kyrkoruin.

Kulturmiljö
NuLÄGE
Cirka 250 meter öster om planområdet ligger Badelundaåsen som är ett 
utpekat riksintresse för kulturmiljövården, se figur 7. Motiveringen till 
riksintresset (Riksantikvarieämbetet, 2013) är att det är en fornläm-
ningsmiljö med en av landets mest monumentala gravar och förhistoriskt 
vägmonument som visar på platsens betydelse i ett större rumsligt system. 
Uttryck för riksintresset är att området är en fornlämningsrik sträckning 
av Badelundaåsen genom ett öppet jordbrukslandskap med ett stort antal 
järnåldersgravfält. I Anundshögsområdet, som är omnämnt som tings-
plats under medeltiden, finns bland annat en av landets största så kallade 
kungshögar. Riksintresset omfattar även Badelunda medeltidskyrka som 
ligger på Badelundaåsen, cirka 1 km öster om planområdet. 

Enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök finns tre registrerade lämningar 
inom planområdet (se tabell 1) och ett stort antal lämningar i planområdets 
närområde. 

I april 2017 beslutade Länsstyrelsen i Västmanlands län (Länsstyrel-
sen dnr 431-2410-2017) att en arkeologisk utredning skulle göras innan 
planerad exploatering inom ett större område som omfattar både aktuellt 
planområde samt ytterligare närliggande områden . Den arkeologiska 
utredningen syftade till att klargöra antikvarisk status på registrerade 
fornlämningar, klargöra om det i området fanns synliga fornlämningar som 
inte är kända samt identifiera områden där det kunde finnas fornlämningar 
som inte var synliga vid markytan. 

Den arkeologiska utredningen för det aktuella planområdet resulterade i 
att samtliga fornlämningar inom planområdet avfärdades och att inga nya 
påträffades. Ytterligare arkeologiska åtgärder krävs därmed inte.

TABELL 1. Tidigare registrerade lämningar inom planområdet samt resultat från arkeologisk 
utredning. Källa: Riksantikvarieämbetets Fornsök.

FMIS-nummer Forn lämnings typ
Antikvarisk 
bedömning

Resultat från 
arkeologisk utredning

Västerås 941:1 Ej kulturhistorisk 
lämning

Utgår. Ingen åtgärd krävs.

Västerås 941:2 Färdväg Uppgift om Utgår. Ingen åtgärd.

Västerås 942:2 Färdvägssystem Bevakningsobjekt Utgår. Ingen åtgärd.

PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER VID NOLLALTERNATIVET
Nollalternativet innebär att oförändrad markanvändning i form av pro-
duktivt skogsbruk. Konsekvenserna bedöms som obetydliga eftersom det 
inte finns några identifierade fornlämningar inom planområdet. Dock finns 
det alltid en risk att nya fornlämningar och/eller kulturvärden påträffas 
vid skogsbruksåtgärder. I det fall nya kulturvärden påträffas förutsätts att 
hänsyn tas till dessa för att undvika negativ påverkan.
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PLANOMRÅDET

RIKSINTRESSE FÖR KuLTuRMILJÖVÅRDEN

Badelundaåsen

500 m

ANuNDSHÖG

FIGuR 7. Riksintresset för kulturmiljövården Badelundaåsen sträcker 
sig norrut i höjd med föreslaget planområde.

PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER VID PLANFÖRSLAGET
I detta avsnitt bedöms konsekvenserna för kulturmiljö endast med avse-
ende på fornlämningar. Påverkan och konsekvenser på riksintresset för 
kulturmiljövård berör i huvudsak landskapsbilden och beskrivs nedan. 

Den utredning som har gjorts visar att inga identifierade fornlämningar 
kommer att påverkas av den planerade exploateringen. Ett genomförande 
av planförslaget bedöms därmed få obetydliga konsekvenser med avseende 
på fornlämningar. 

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER OCH FORTSATT ARBETE
 � Allt arbete som innebär ingrepp i fornlämning eller 

fornlämningsområde kräver tillstånd från länsstyrelsen. Det innebär att 
det är förbjudet att utan tillstånd från länsstyrelsen rubba, ta bort, gräva 
ut, täcka över eller på annat sätt skada en fast fornlämning.

 � I det fall tidigare ej registrerade fornlämningar påträffas under 
anläggningsarbetet ska arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras 
till länsstyrelsen.
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Landskapsbild
NuLÄGE
En landskapsanalys har tagits fram inom ramen för Northvolts tillstånds-
process för en eventuell batterifabrik inom planområdet och sammanfattas 
i framtaget samrådsunderlag (Northvolt AB, 2017). Nedanstående beskriv-
ning och bedömning bygger bland annat på denna. Analysen omfattar ett 
avgränsat område som ingår i den naturgeografiska region som omfattar 
Svealands sprickdalslandskap. I planområdet är terrängen flack vilket 
innebär att karakteristiska element för sprickdalslandskapet inte är särskilt 
framträdande. 

De aspekter som har varit särskilt präglande i framväxten av dagens 
landskap är järnålderns handelsväg genom Västerås och jordbruksverk-
samhet i anslutning till denna, följt av industrialiseringen med tillhörande 
fabriksbyggnader, samt skogsbruk. 

Landskapet i Västerås är starkt påverkat av den senaste inlandsisen och 
dess avsmältning. Rullstensåsen Badelundaåsen som finns strax öster om 
planområdet är ett exempel på en landform från denna tid, och ingår i riks-
intresseområde för kulturmiljövården. Motivet för utpekandet är en fornläm-
ningsmiljö med en av landets mest monumentala gravar och förhistoriskt 
vägmonument som visar på platsens betydelse i ett större rumsligt system. 
Uttryck för riksintresset är att området är en fornlämningsrik sträckning 
av Badelundaåsen genom ett öppet jordbrukslandskap med ett stort antal 
järnåldersgravfält. På grund av omkringliggande skog är rullstensåsen inte 
särskilt framträdande i landskapsbilden och idag upplevs åsen inte från 
planområdet. Omvänt förhållande råder vid utblickar från Badelundaåsen 
över planområdet, det vill säga planområdet är inte något framträdande 
inslag i landskapsbilden eftersom det är skogsbeklätt och till stor del dolt i 
omkringliggande skogsmark.  

Planområdet utgörs framför allt av skogsmark. Ingen jordbruksmark finns 
inom planområdet. Bebyggelse finns i sydvästra delen av planområdet i 
form av NCC:s verksamhet.

I sydväst gränsar planområdet till Finnslättens industriområde och i 
nordost mot bostäder och öppet landskap. Åt övriga väderstreck gränsar 
planområdet mot skog. ”Bjurhovdaskogen” är som tätast längs den östra 
sidan av planområdet. 

Omgivande verksamhetsbebyggelse har ett storskaligt uttryck och 
karaktär, där bland annat Westinghouse anläggning är över 20 meter hög. 
Cirka 1 kilometer sydost om planområdet finns stadsdelen Bjurhovda. Mel-
lan stadsdelen och planområdet växer skog som fungerar som ett visuellt 
skydd mellan områdena. I Bjurhovda ligger den så kallade Bjurhovdatoppen, 
ett höghus på 15 våningar (cirka 45 meter) som är synligt från Badelun-
daåsen. Bjurhovda är beläget på en högre höjd i landskapet jämfört med 
planområdet. 

De diken som sträcker sig i nord-sydlig riktning inom planområdet ses 
först på ett avstånd av några meter och påverkar därför inte landskapets 
indelning i rumslighet i någon särskild utsträckning.

De befintliga vägarna Lugna gatan, Tillbergaleden och Lundaleden 
sträcker sig i huvudsak genom skogsmark vilket gör att några betydelseful-
la utblickar över planområdet inte kan fås vid färd på vägarna.
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PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER VID NOLLALTERNATIVET
Vid nollalternativet förblir markanvändningen oförändrad och skogen i om-
rådet kommer att fortsätta att brukas. Landskapet kommer att förbli slutet 
i de delar som gallras medan de områden som eventuellt avverkas kommer 
att gå från slutna till mer öppna. Några nya element i form av byggnader 
kommer dock inte att tillföras. Möjligheten till utblickar över Badelundaåsen 
skulle kunna förbättras från planområdet i och med att planerad gall-
ring eller avverkning öppnar upp området. Omvänt bedöms utblickar över 
planområdet från Badelundaåsen fortfarande vara begränsade i och med 
att planområdet även fortsättningsvis kommer att döljas av skogen öster 
om Tillbergaleden. Gallring och avverkning får dock anses vara ett naturligt 
inslag i dagens skogsbruk. Nollalternativet bedöms därför medföra obetyd-
liga konsekvenser för landskapsbilden.

PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER VID PLANFÖRSLAGET
Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggrätt för industrietablering. Explo-
atering av skogsmark kommer att förändra landskapets struktur från slutet 
till mer öppet. Påverkan på landskapsbilden och storleken på påverkan 
beror på vilken typ av industrietablering som anläggs, var ny bebyggelse 
placeras, hur synlig den är och på landskapets strukturer, öppenhet, slu-
tenhet och topografi. Genom anpassning av placering och anslutningar till 
befintligt omgivande landskap kan negativ påverkan på landskapsbilden 
begränsas. 

Enligt planförslaget ska Tillbergaleden vara kvar i sitt nuvarande läge 
och fungera som en fysisk avgränsning mot Badelundaåsen. Planlagd 
industrimark har medvetet avgränsats i detaljplanen till att hållas innanför 
Tillbergaleden just i syfte att undvika exploatering av ”Bjurhovdaskogen”. 
Därtill innehåller planförslaget en bestämmelse om bebyggelsefri zon på 
tio meters avstånd från fastighetsgränsen längs med Tillbergaleden, där 
befintlig vegetation ska vara kvar i för utblickar strategiska lägen. Åtgärder 
har därmed vidtagits för att ta hänsyn till landskapsbilden och riksintresse-
området vid ett genomförande av planförslaget. 

Planförslaget tillåter en total byggnadshöjd på 20 meter, men 15 procent 
av byggnaden får ha en högsta total byggnadshöjd på 40 meter. För att 
avgöra ifall bebyggelsen kommer att bli synlig från riksintresseområdet vid 
Badelunda har en översiktlig utsiktsanalys tagits fram. Denna visar att be-
byggelse lägre än 45 meter inte kommer att bli synlig från Badelundavägen 
inom riksintresseområdet vid bibehållen höjd på befintlig skog öster om 
Tillbergaleden. Dessutom är siktlinjerna begränsade längs Badelundavägen 
på grund av träd invid vägen. Teoretiskt skulle det vara möjligt att se 40 
 meter höga objekt från Badelundaåsens högsta höjd, men det förutsätter 
fria siktlinjer vilket inte har studerats närmare. Eventuell rök eller ånga 
som släpps ut från skorstenar eller kyltorn inom planområdet kan dock 
komma att bli synliga även på längre avstånd. Sammanfattningsvis bedöms 
riksintresseområdet och dess värde i form av öppet jordbrukslandskap inte 
komma att påverkas av planförslaget. 

Planområdet sett från Finnslätten kommer att utgöra en fortsättning av 
befintligt industriområde. Genom att en skogsridå sparas i områdets ytter-
kant är det endast uppstickande delar av byggnaderna som kan komma att 

MILJÖKONSEKVENSER
Större industrianlägg-
ningar i närheten till 

värdefulla kulturmiljöer 
kan innebära  negativa 

konsekvenser för 
landskapsbilden. Utifrån 

riktlinjerna för planen 
bedöms konsekvenserna 

som små.
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FIGuR 8. Utsikt över åkermarken vid norra betraktelsepunkten från Badelundavägen (överst), samt 
södra betraktelspunkten (nederst). Vid aktuell trädhöjd i skogsbeståndet på andra sidan åkermarken 
kommer alla föremål (inom planområdet) som är upp till cirka 45 meter höga inom planområdet att 
döljas av skogen och därmed inte vara vara synliga från Badelundavägen.

FIGuR 9. Motstående sida: 
Utsiktsanalys i ArcGIS visar att 
varken 20, 30 eller 40 meter 
höga objekt inom planområdet 
är synbara från Badelundavägen 
vid rådande medelhöjd på 
skogsbestånden.

utsiktsanalys från betraktelsepunkter
Med hjälp av mjukvara för geografiska informationssystem (GIS) kan vi teoretiskt beräkna om höga föremål inom 
planområdet blir synbara eller ej på visst avstånd. Ingångsvärden i beräkningen är höjd på marknivån, höjd på 
föremål inom och utanför planområdet samt höjd och position på bestämda betraktelse punkter, det vill säga 
varifrån man tittar. 

I denna utredning har tre betraktelsepunkter valts ut; den norra och den södra punkten har betraktelse höjden 
två meter. Mellan dessa två finns en teoretisk punkt med en betraktelsehöjd på 10  meter. Från samtliga punkter 
ser man bort mot planområdet i nordvästlig riktning. Bakom åkermarken ligger ett skogsbestånd vars medelhöjd 
erhållits från s.k. skoglig grunddata (Skogsdataportalen, 2017).

Analysen som genomfördes i ArcGIS visar att objekt inom planområdet måste uppnå en höjd av cirka 45 
meter för att vara synliga från Badelundavägen vid betraktelsehöjden 2 meter och vid rådande medelhöjd i 
skogsbeståndet. Om skogens medelhöjd är 10 meter kommer 20 meter höga föremål inom planområdet att vara 
synliga från vägen. Samtidigt, om betraktelsehöjden är 10 meter (exempelvis uppe på Badelundaåsen), kommer ett 
40 meter högt objekt inom planområdet att vara synligt - förutsatt att fria siktlinjer finns.

NORRA BETRAKTELSEPuNKTEN

SÖDRA BETRAKTELSEPuNKTEN

Kraftledningsgata

Badelundavägen
norrut

Planområdet

Jordytans krökning

Betraktelsehöjd

Planområdet
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MEDELHÖJD I SKOGSBESTÅND
Från laserinmätning för skoglig 
grunddata (Skogsdataportalen, 2017).

RIKSINTRESSE FÖR KuLTuRMILJÖVÅRDEN

Badelundaåsen

”Bjurhovdaskogen”

TIL
LB

ERGALE
DEN

BADELuNDAVÄGEN

BADELuNDA KYRKA

NORRA

SÖDRA

SKOG
Medelhöjd i 

skogsbestånd 
17 - 27 meter

Kraftledning

250 meter

SYNLIGA OMRÅDEN

PLANOMRÅDET

20 M

30 M

40 M

25-30 meter

20-25 meter

15-20 meter

10-15 meter

10 m

Från endast södra betraktelsepunkten 
(2 meter ovan mark).

Från endast norra betraktelsepunkten 
(2 meter ovan mark).

Från både norra och södra 
betraktelsepunkterna.

Från endast mittersta betraktelsepunkten 
(10 meter ovan mark).
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bli synliga från Finnslätten och norrifrån vid Malma. Hur det blir vid ett ge-
nomförande beror även på hur bebyggelsen disponeras inom planområdet.

Utformning och gestaltning av byggnaderna har betydelse för hur explo-
ateringen kommer att ansluta till övrig bebyggelse i verksamhetsområdet. 
I planbeskrivningen anges gestaltningsriktlinjer som bland annat innebär 
att en omsorgsfull och medveten industriarkitektonisk gestaltning av nya 
byggnader inom området är önskvärd, där särskild omsorg läggs vid detaljer 
och medvetna val. Vidare ska gestaltningen bidra till att fasaderna därför 
bryts upp med en vertikal variation och delas upp i mindre element, genom 
skiftningar i struktur, kulör och material. Områdets tomter ska vara prydliga 
och välordnade för att ge ett tilltalande intryck för besökare och förbipas-
serande. Upplag, uppställningsplatser, rangerytor med mera ska utformas 
med målet att uppnå en tilltalande helhetsmiljö och ramas in av växtlighet 
eller dylikt för att bidra till ett verksamhetsområde med estetiska värden. 

Mot bakgrund av att den nya bebyggelsen avskärmas genom att vege-
tation sparas i planområdets kant, att byggnaderna inte kommer att vara 
synliga från riksintresseområdet eller i någon större utsträckning från bo-
städerna vid Malma gård, bedöms planförslaget medföra små negativa kon-
sekvenser för landskapsbilden. Utifrån de planeringsriktlinjer som anges i 
planbeskrivningen bedöms förutsättningarna som goda att den planerade 
industrietableringen anpassas till den omgivande verksamhetsbebyggels-
en. Detta behöver dock säkerställas under bygglovsprocessen.

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER OCH FORTSATT ARBETE
I landskapsanalysen föreslås nedanstående riktlinjer att beakta 
i den fortsatta processen för att begränsa konsekvenserna på 
landskapsbilden:

 � Begränsa industrietableringens påverkan i öppna landskapsrum, 
speciellt i områden med vida utblickar och stora siktdjup. Detta kan 
exempelvis göras genom att bevara skogspartier i direkt anslutning till 
anläggningen för att skymma sikten.

 � Undvik en placering som visuellt inkräktar på landskapets 
kulturlandskap.

 � Undvik visuell kontakt mellan kommande industrietablering och 
bostadsområden.

 � Om möjlig begränsa påverkan på geologiska arkiv från istiden, främst 
Badelundaåsen. 

FIGuR 10. Utsikt från Badelunda-
åsen, ut över jordbruks marken 

och planområdets östra sida. 
Plan området finns bakom träden i 

bildens horisont.
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Markanvändning
NuLÄGE
Nuvarande markanvändning utgörs till övervägande del av skogsbruksmark 
bestående av produktionsskog samt partier av lövrik igenväxningsskog, 
skogsbryn och gräsmarker (Calluna AB, 2017). Uppskattad virkesvolym 
för planområdet, exklusive NCC:s verksamhetsområde, beräknas till cirka 
267 m³sk/ha (skogskubikmeter/ hektar) (Skogsstyrelsen, 2017).  

PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER VID NOLLALTERNATIVET 
Vid gallring kommer virkesvolymen i området att öka (Skogssverige, u.d.) 
och eventuell avverkning kommer sannolikt att utföras i form av trakthyg-
gesbruk (kalhygge), vilket idag är den dominerande avverkningsmetoden 
i landet (Karlsson, 2006). Marken förutsätts därefter att återplanteras. 
Konsekvenserna för markanvändningen bedöms som obetydliga. 

PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER VID PLANFÖRSLAGET 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggrätt för industrietablering vilket 
innebär att den nuvarande skogen inom planområdet huggs ner och ytan 
hårdgörs upp till 80 procent. Någon återplantering av träd som motsvarar 
dagens volymer kommer inte att ske. Då virkesvolymen generellt ökar i 
landet (Naturvårdsverket, 2016) bedöms det dock inte ge någon påverkan 
på regional eller nationell nivå. Planförslaget bedöms därmed medföra små 
negativa konsekvenser. 
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FIGuR 11. Motstående sida: 
Vägar och verksamheter i 

närheten till planområdet.
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Risker
NuLÄGE
Trafiksäkerhet
I samband med öppnandet av Anundshögsmotet längs E18 utreddes Ba-
delundavägens bärighet. Vägen fick bärighetsklass 1, vilket betyder att den 
klarar högsta tillåtna fordonsvikt. När Anundshögsmotet öppnade ökade 
trafiken längs Badelundavägen för att sedan plana ut och avstanna (Väs-
terås stad, 2017d). Vid en GPS-inmatning visas ofta Badelundavägen som 
närmsta väg till Finnslätten från Stockholm, vilket gör att en del tung trafik 
idag trafikerar Badelundavägen. 

Sträckan mellan Anundshög och planområdet saknar idag säkra passager 
samt gång- och cykelväg, bortsett från ett vägavsnitt vid Badelunda kyrka. 

Transport av farligt gods
Enligt riktlinjer ska farligt gods först och främst transporteras på primär 
transportled för farligt gods och därefter på sekundära leder. Vid transport 
av farligt gods på leder som inte är utpekade som transportleder för farligt 
gods ska transport och lossning ske kortast väg från angiven led (primär 
eller sekundär) (MBR, 2009).

Planområdet angränsar i väster mot Lugna gatan. Lugna gatan utgör en 
rekommenderad sekundär transportled för farligt gods på sträckan från 
Österleden fram till korsningen med Lundaleden, cirka 100 meter söder om 
planområdets sydvästra hörn. Även Lundaleden utgör sekundär transport-
led för farligt gods på sträckan från Lugna gatan och vidare västerut fram 
till riksväg 56, Bergslagsvägen. Lundaleden, sträckan från Lugna gatan och 
vidare österut fram till Tillbergaleden, är idag avstängd. Norr om korsningen 
med Lundaleden är Lugna gatan inte klassad som transportled för farligt 
gods, se figur 11 (Brandskyddslaget, 2017a).

Under sommaren 2017 genomförde Brandskyddslaget en skyddsana-
lys gällande riskbilden för personal inom planområdet med avseende på 
transporter av farligt gods på Lugna gatan (Brandskyddslaget, 2017a). De 
huvudsakliga olycksriskerna inom planområdet bedömdes vara transport 
av brännbara och giftiga gaser (klass 2.1 och klass 2.3), transport av 
brandfarliga vätskor (klass 3) och transport av frätande ämnen (klass 8).

Farliga verksamheter
Cirka 280 meter sydväst om planområdet bedriver Westinghouse verk-
samhet som är klassad som farlig verksamhet enligt 2 kap. 4 § i Lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor. Inom Westinghouse anläggning hanteras 
giftiga gaser (ammoniak och fluorvätesyra m.m.), brännbara gaser (vätgas) 
samt radioaktiva ämnen (Brandskyddslaget, 2017b).

PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER VID NOLLALTERNATIVET 
Trafiksäkerhet
Vid en utveckling enligt nollalternativet bedöms trafiken längs Badelunda-
vägen öka  enligt den uppskattade trafikökningen för Västerås stad. Tra-
fikverket har genomfört en utredning där olika förslag till åtgärder presen-
teras, såsom förbud mot tung trafik, en separat gång- och cykelväg mellan 
Malma och Anundshög och en eventuellt ny vägdragning mellan Malma och 
Anundshögsmotet (Västerås stad, 2012). Om föreslagna åtgärder genom-
förs bedöms en utveckling enligt nollalternativ ge obetydliga konsekvenser 
avseende trafiksäkerheten.
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Transport av farligt gods
Vid nollalternativet bedöms antalet transporter av farligt gods vara i paritet 
med nuvarande situation. Konsekvenserna bedöms därför som obetydliga. 

Farliga verksamheter
Se avsnitt om farliga verksamheter under ”Påverkan och konsekvenser vid 
planförslaget” nedan.

PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER VID PLANFÖRSLAGET
Trafiksäkerhet
Vid ett genomförande av planen bedöms antalet transporter till och från 
planområdet att öka. Det ger en ökad risk för trafikolyckor som kan föro-
rena den sekundära skyddszonen för vattentäkten. Det kan leda till att fler 
transporter sker längs Badelundavägen, vilket ger en ökad risk för gående 
och cyklister som nyttjar vägen. 

Enligt planförslaget ska Västerås stad se över möjliga åtgärder för att 
tung trafik inte ska nyttja Badelundavägen, exempelvis genom att reglera 
så att infarter läggs så långt bort från Badelundavägen som möjligt. Det 
gör att sträckan till området blir längre om transporter sker via Badelunda-
vägen, varvid det vägvalet inte längre kommer att föreslås vid en GPS- 
inmatning. Detaljplanen reglerar infartsförbud längs Tillbergaleden och 
skulle en trafikalstrande verksamhet etableras på platsen ska korsningen 
Lugna gatan – Tillbergaleden ses över, alternativt stängas. Infarter till 
planområdet kommer därför att behövas läggas så långt som möjligt från 
Badelundavägen och närmare väg 56. 

Västerås stad har även som ambition att minska behovet av lastbils-
burna transporter och resande med bil till befintliga och nya anläggningar i 
Finnslätten. I samband med att aktuell detaljplan tas fram ser Västerås stad 
över möjligheten att främja transport på spår samt bättre gång-, cykel- och 
kollektivtrafikmöjligheter. 

Om föreslagna åtgärder genomförs bedöms ett genomförande av plan-
förslaget ge små negativa konsekvenser avseende trafiksäkerheten. 

Transport av farligt gods
Vid genomförandet av planförslaget kommer huvudsakliga transportleder 
till området fortsatt vara Lundaleden samt Lugna gatan (dock inte norr om 
Westinghouse). Enligt Västerås stad bedöms Lundaleden klara en utökad 
trafik till området (Västerås stad, 2017b).

Antalet transporter med farligt gods till och från området antas öka 
vid ett genomförande av planförslaget. Typen av farligt gods kommer att 
 variera beroende på vad för typ av verksamhet eller verksamheter som 
etablerar sig inom området. 

Det mest troliga scenariot är transport av farligt gods i form av brandfarli-
ga vätskor, frätande ämnen och miljöfarliga ämnen. Riskerna för omgivning-
en bedöms vara desamma som vid framtagen skyddsanalys (Brandskydds-
laget, 2017a). Konsekvenserna vid en olycka bedöms som små.

38

ANTAGANDEHANDLING / Miljökonsekvensbeskrivning - Del av Västerås 3_69 m.fl.



Farliga verksamheter
Enligt genomförd riskutredning (Brand skydds laget, 2017b) bedöms av-
ståndet mellan Westinghouse och planområdet överstiga det potentiella 
skadeavstånd som kan uppstå vid olycka och olycksrisker förknippade med 
Westingshouse verksamhet. Riskerna bedöms därför vara acceptabla och 
behöver inte beaktas i den fortsatta planeringen av planområdet.

Riskutredningen har även beaktat risken för uppkomst av skador i ett 
senare skede på grund av radiologiska effekter vid ett utsläpp. Samman-
taget görs i riskutredningen bedömningen att de studerade olycksriskerna 
medför en mycket liten ökning av sannolikheten för uppkomst av obotlig 
cancer hos personer som vistas inom planområdet. 

Framtida verksamheter inom planområdet kan även komma att påverka 
omgivningen. Två olyckssekvenser har bedömts utgöra störst risk för männ-
iskors hälsa och miljön. Den första sekvensen är att närboende och om-
givningen kan komma att exponeras för hälsovådlig brandrök vid eventuell 
uppkomst av brand inom en verksamhet. Exponeringstiden vid ett sådant 
tillfälle bedöms dock vara kort (Northvolt AB, 2017). 

Den andra sekvensen är okontrollerat utsläpp av miljöfarliga ämnen som 
når mark inom den tertiära skyddszonen och att dessa utsläpp inte kan 
omhändertas. Det kan exempelvis vara utsläpp av förorenat släckvatten 
och vid avvikelser i utgående processavloppsvatten. Konsekvenserna 
vid ett okontrollerat utsläpp som når den tertiära skyddszonen bedöms 
som stora eftersom det riskerar att kontaminera dricksvattentäkten och 
därmed hota dricksvattenförsörjningen för stora delar av Västerås invånare. 
Försiktighets åtgärder behöver anpassas till framtida verksamheter och 
utredas i kommande tillståndsprocess. Dagvattenhanteringen inom områ-
det kommer att hantera både dagvatten, släckvatten och spillvatten så att 
förorenat vatten inte kan nå den tertiära skyddszonen. Detta har beskrivits i 
kapitlet om miljökonsekvenser för vatten.

OSÄKERHETER OCH FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

Trafiksäkerhet
Idag finns det inga beslut gällande spårburen godstrafik eller utbyggd 
kollektivtrafik till planområdet. Det ger en osäkerhet i bedömningen 
om hur antalet transporter till/ och från planområdet kan komma att 
minska. Idag har dock Västerås stad och Västmanlands länstrafik långt 
gångna diskussioner om att vid en eventuell större etablering förlänga 
linje 4 och linje 6 sträckning med ytterligare hållplatser i anslutning till 
planområdet. 

Farligt gods
I genomförd riskutredning (Brandskyddslaget, 2017b) rekommenderas 
att följande restriktioner och byggnadstekniska åtgärder vidtas vid ny 
bebyggelse inom planområdet:

 � Ny bebyggelse ska planeras minst 20 meter från Lugna gatan på 
sträckan mellan Lundaleden och Bränslegatan.

 � Obebyggda ytor inom 20 meter från Lugna gatan ska utformas så 
att de inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse på sträckan mellan 
Lundaleden och Bränslegatan.

(forts. nästa sida)
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 � Inom 40 meter från Lugna gatan, på sträckan mellan Lundaleden och 
Bränslegatan, ska ny bebyggelse som vetter direkt mot vägen utan 
framförliggande bebyggelse utföras med följande byggnadstekniska 
åtgärder:

1. Utrymningsvägar placeras så att utrymning kan ske till säker plats 
vid olycka på Lugna gatan, d.v.s. bort från riskkällan.

2. Friskluftsintag ska placeras mot trygg sida, d.v.s. bort från 
riskkällan alternativt på byggnadernas tak. 

3. Mekaniska ventilationssystem ska utföras med central nödavstäng-
ningsfunktion (manuell). För byggnader som är försedda med 
självdragsventilation ska ventilationsöppningar vara möjliga att 
stänga1.  

4. Fasader som vetter mot Lugna gatan ska utföras tät och i 
obrännbart material. Fasaden ska utföras så att den uppfyller 
motsvarande brandteknisk avskiljning i lägst klass EI 30.

Vid ett avstånd på mer än 20 meter norr om korsningen mellan Lugna 
gatan och Bränslegatan ställs inga krav på bebyggelsefritt område eller 
utformning av obebyggda ytor. På avstånd av mer än 40 meter norr om 
korsningen mellan Lugna gatan och Bränslegatan ställs inga krav på 
byggnadstekniska åtgärder.

Farliga verksamheter
Åtgärder behöver vidtas för att förebygga och därigenom undvika 
utsläpp till mark och vatten vid hantering av kemikalier eller haverier i 
tillverkningsprocessen vid framtida verksamhet inom planområdet. Även 
åtgärder för att minska sannolikhet för att brand uppstår i verksamheten 
samt att minska konsekvenserna av eventuella bränder behöver vidtas. 

Störande ljus
NuLÄGE
Reflekterade ljus från städer samt punktkällor som gatlyktor, fyrtorn, mas-
ter samt andra ljuskällor bidrar till ljusföroreningar. Bland annat orsakar 
ljusföroreningar en bleknande natthimmel som försvårar möjligheten att se 
stjärnor och andra himlakroppar (Longcore & Rich, 2004).  

Ljusföroreningar medför även biologiska effekter som påverkar både 
människor och djur. Genom att utsättas för ljus under natten kan den 
biologiska dygnsrytmen rubbas. För människor kan det bland annat orsaka 
sjukdomar och bristfällig sömnkvalitet och för djur kan det leda till störd 
säsongsanpassning (Stevens et al., 2013; Holzman, 2010; Wyse et al., 
2011). Ljusföroreningar i form av nattlig artificiell belysning kan även störa 
nattaktiva djurs orienteringsförmåga och påverka ett områdes artsamman-
sättning genom att predatorer och bytesdjur reagerar olika på artificiellt 
ljus (Longcore & Rich, 2004). 

[1] De ventilationstekniska åtgärder som redovisas bedöms även begränsa påverkan på personer inom 
planområdet vid en brand inom Westinghouse där uranpulver sprids till omgivningen med brandröken.
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Planområdet utgörs idag i huvudsak av skogsmark. Lugna gatan saknar 
gatubelysning norr om korsningen Lugna gatan/Bränslegatan och Tillber-
galeden saknar helt gatubelysning. NCC:s verksamhetsområde är upplyst av 
nedåtriktade strålkastare. Det närbelägna industriområdet Finnslätten är 
kraftigt upplyst av gatlyktor, strålkastare och till viss del även av fasad-
belysning. 

Vid utblick från trevägskorset Lugnagatan/Tillbergaleden/Badelunda-
vägen, i riktning mot Västerås centrum, lyser himlavalvet tydligt upp söder 
om planområdet i mörker.

PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER AV NOLLALTERNATIVET
Vid nollalternativet kommer dagens situation gällande ljuskällor inom och 
i närheten av planområdet att kvarstå. Närboende bedöms inte påverkas 
negativt av direkt bländande sken från området. Nollalternativet bedöms 
därför medföra obetydliga konsekvenser jämfört med nuläget.

PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET

 � Transporter: Vid ett genomförande av planförslaget kommer 
transporter till och från området att öka. Transporterna kommer 
att nyttja det befintliga vägnätet och inga nya vägar planeras 
att byggas. Det innebär att inga ytterligare bostäder kommer att 
utsättas för strålkastarljus från fordon. De bostäder som ligger 
närmast befintliga vägar kan dock komma att utsättas för mer 
strålkastarljus. Det bedöms medföra små negativa konsekvenser. 

 � Verksamheter: Närboende kan påverkas av störande ljus från 
planområdet både genom direkt bländning eller genom diffust 
artificiellt ljus upp mot natthimlen. 

Enligt planförslaget ska belysning sättas upp under taklinje och får 
inte vara föränderliga eller blinkande. Detta bedöms minska risken för 
direkt bländande och störande sken. Vid eventuell gasfackling kommer 
detta att ske genom en högre skorsten. Gasfacklan kommer att lysa 
upp tydligast vid mörker. Gasfackling kommer att behöva hanteras 
i kommande tillstånds- eller anmälningsprocess för respektive 
verksamhet som etableras inom planområdet. Detaljplanen reglerar att 
en skyddande skogsridå mot närliggande bostäder runt planområdet 
ska sparas, något som minskar risken för att närboende ska påverkas 
av störande ljus.

Planförslaget bedöms medföra små negativa konsekvenser då 
spridningen av artificiellt ljus från planområdet kommer att bidra till 
ljusföroreningar som kan ge lokal påverkan. 

FORTSATT ARBETE OCH uTREDNING
Belysningen inom området bör utformas så att mängden ljusföroreningar 
minimeras, exempelvis genom att undvika fasadbelysning och 
uppåtriktad belysning. Vid eventuell gasfackling bör andra alternativ 
först utredas och åtgärder eller villkor övervägas för att begränsa 
påverkan på omgivningen.  
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Elektromagnetiska fält
NuLÄGE
En luftburen kraftledning om 70 kV är dragen längs Västerås 3:12, 
 omedelbart söder om planens södra avgränsning (se figur 11). Inga bygg-
nader finns i direkt närhet av kraftledningen. Enligt Elsäkerhetsverkets 
starkströmsföreskrifter ELSÄK-FS 2008:1, med ändring ELSÄK-FS 2010:1, 
måste vissa krav uppfyllas vid uppförande av byggnader intill kraftled-
ningar. Bland annat måste hänsyn tas till avståndet mellan huskroppar 
och kraftledningens faslinor både vid vindstilla samt vid största möjliga 
utsvängning. Enligt föreskrifterna får inte heller explosiva varor förvaras 
närmare än 50 meter från 70 kV-ledningen och brandfarliga varor får inte 
placeras närmare än 15 meter. 

För att ta hänsyn till risken för påverkan från kraftledningens magnetfält 
på människors hälsa har en magnetfältsberäkning genomförts (Sweco, 
2017-09-05). Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att magnetfält upp till 
0,2 mikrotesla i årsmedelvärde är att betrakta som normalt i boendemiljö. 
En ökad risk för barnleukemi kan ses vid magnetfältsexponering som i 
årsmedelvärde har varit högre än cirka 0,4 mikrotesla. Dock finns det ingen 
strikt nivå där risken för barnleukemi ökar (Strålsäkerhetsmyndigheten, 
2012).

Enligt magnetfältsberäkningen bör bebyggelse inte placeras närmare 
än 22 meter från ledningsgatans centrum (med utgångspunkt från att 0,4 
mikrotesla inte bör överskridas) respektive 31 meter (med utgångspunkt 
från att 0,2 mikrotesla inte bör överskridas). Magnetsfältsberäkningen ba-
seras på årsmedelströmmen för kraftledningen. Dessa avstånd överskrider 
ovan nämnda krav i Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter  gällande 
avstånd mellan huskropp samt kraftledning. 

PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER AV NOLLALTERNATIVET
En utveckling enligt nollalternativet innebär att den framtida markanvänd-
ningen i stort sett kommer att likna den nuvarande och att inga nya bygg-
nader kommer att uppföras i närheten av kraftledningen. Konsekvenserna 
bedöms därför som obetydliga. 

PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET
Planförslaget är utformat så att planområdet är beläget 50 meter från kraft-
ledningen. Eftersom samtliga säkerhetsavstånd innehålls vid detta avstånd 
bedöms konsekvenserna vid ett genomförande av planen vara obetydliga.

FORTSATT ARBETE OCH uTREDNING
För att minimera riskerna för olyckor i samband med att eventuella 
arbeten behöver genomföras i närheten av kraftledningen bör 
Elsäkerhetsverkets föreskrifter följas samt en riskutredning genomföras. 

MAGNETFÄLTSBERÄKNING
Sweco, 2017.
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Buller
NuLÄGE
Planområdet avgränsas av Tillbergaleden och Lugna gatan och ligger i 
direkt anslutning till industrier vid Finnslätten. Norr om området ligger 
Västerås Motorklubb med två tränings- och tävlingsbanor för motocross, 
enduro och folkrace. Närmaste bostäder är belägna vid Malma gård, cirka 
100 meter norr om planområdet, vid korsningen Badelundavägen och Till-
bergaleden. Motorbanorna ligger på cirka 600 meters respektive 1 kilome-
ters avstånd från bostadsbebyggelsen.  

I planområdets norra del ansluter Badelundavägen österifrån till Tillber-
galeden och Lugna gatan. Badelundavägen trafikeras i nuläget av en viss 
andel tunga transporter mellan E18 och Finnslätten, främst för trafik till 
och från Stockholm, då denna väg föreslås av en del GPS-applikationer som 
närmsta väg. 

Enligt Västerås stads bullerkartläggning exponeras bostäderna vid Malma 
gård idag för ljudnivåer under 50 dBA från vägtrafik nattetid. Ljudnivån från 
vägtrafik vid den mest utsatta bostaden utmed väg 702 ligger på 50 dBA 
dygnsekvivalent ljudnivå respektive 69 dBA maximal ljudnivå. Bostäder vid 
Österleden utsätts i nuläget för trafikbuller över 55 dBA ekvivalent ljudnivå. 
I figur 12 nedan redovisas en översiktlig kartbild över trafikbullrets utbred-
ning (Västerås stad, 2017b) och uppgifter om fordonstrafik samt gällande 
hastighetsbegränsningar vid planområdet. 

För trafikbuller vid befintliga bostäder gäller riktvärden enligt infrastruktur-
propositionen 1996/97:53 (Naturvårdsverket, 2017a), se tabell 2.

TABELL 2. Riktvärde vid bostäder (vid väg).

Bostads fasad  
(Leq24h) dBA

Bostads uteplats 
(Leq24h) dBA

Bostads uteplats
(Lmax) dBA

55 ~55 70

Om klagomål gäller bostad uppförd före infrastrukturpropositionens 
ikraftträdande (d.v.s. före den 20 mars 1997) bedöms åtgärder motiverade 
om ljudnivån överskrider:
- 65 dB(A) ekvivalent utomhus för vägtrafikbuller
- 55 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid från järnväg

Naturvårdsverket har riktvärden för verksamhetbuller vid befintlig bostads-
bebyggelse. Verksamhetsbuller kan vara buller från fläktar och pumpar, 
godshantering och rangering samt trafik inom verksamhetsområdet. Nivå-
erna i tabell 3 nedan avser immissionsvärden vid bostäder, förskolor, skolor 
och vårdlokaler. De gäller utomhus vid fasad och vid uteplatser och andra 
ytor för utevistelse i bostadens närhet (Naturvårdsverket, 2015).  

Närliggande industrier bedöms av Västerås stad inte alstra buller i den 
omfattningen att de överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för verk-
samhetbuller vid befintlig bostadsbebyggelse (se tabell 3) (Västerås stad, 
2017; Westinghouse, 2017).  

Riktvärden finns även för ljudnivåer i friluftsområden (Naturvårdsverket, 
2015). Med friluftsområden avses ”område i översiktsplan för det rörliga 
friluftslivet eller andra områden som nyttjas mer frekvent för friluftsliv 
där naturupplevelsen är en viktig faktor och där en låg ljudnivå utgör en 
särskild kvalitet”. Området öster om Tillbergaleden pekas i grönstruktur-

BuLLER OCH HÄLSA
Samhällsbuller, såsom väg- och 
industribuller påverkar många 
människor negativt och har 
en stor påverkan på hälsa och 
livskvalitet. Bullerexponering 
kan leda till sömnstörningar 
samt misstänkt ökad risk för 
kronisk hjärt och- kärlsjukdom. 
Dock finns det en stor 
individuell variation i hur ljud 
upplevs och stör människor 
(Socialstyrelsen, 2009).
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planen ut som rekreationsområde och omfattas därmed av dessa riktvär-
den (Naturvårdsverket, 2015). Enligt Västerås stads grönstrukturplan bör 
det ekvivalenta bullret i stadens parker och stadsdelsskogar inte överstiga 
riktvärdet 55 dBA och att bullret i strövområdena bör inte överstiga 40 dBA 
(Västerås stad, 2004).

TABELL 3.  Riktvärde för buller från verksamhet till närliggande bostäder, förskolor, skolor 
och vårdhem, frifältsvärde. 

Ekvivalent ljudnivå 
dBA dag (06-18)

Ekvivalent ljudnivå 
dBA kväll (18-22) 
samt lör-, sön- och 
helgdag (06-18)

Ekvivalent ljudnivå 
dBA natt (22-06)

Utgångspunkt för 
olägenhetsbedömning 
vid bostäder, förskolor, 
skolor och vårdlokaler

50 45 40

Utöver detta gäller:
• Maximala ljudnivåer (LFmax> 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22-06 annat 

än vid enstaka tillfällen.
• Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens buller 

karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av 
metallskrot och liknande eller innehåller ljud medtydligt hörbara tonkomponenter bör 
värdena i tabell 1 sänkas med 5 dBA.

• I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna 
ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta ljudnivån 
bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta 
ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid kortare händelser.

TABELL 4.  Riktvärden vid friluftsområden, (Naturvårdsverket, 2015).

Vardagar dagtid (06-18), 
dBA ekvivalent

Kväll och natt (18-06) 
samt dagtid lör-, sön- och 
helgdagar, dBA ekvivalent

Maximala ljudnivåer 
(LFmax) natt (22-06) dBA

40 35 > 501 

1) Maxnivåer över 50 dBA bör inte förekomma.

PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER AV NOLLALTERNATIVET
Vid nollalternativet antas ingen utveckling ske inom planområdet som 
medför ökad trafik, utöver den generella trafikökningen inom Västerås stad 
som räknas upp med 1,5 % per år (Västerås stad, 2017b). I bedömningen 
förutsätts att arbetet enligt Västerås stads handlingsplan för buller fortgår. 

Nollalternativet innebär att nuvarande industriverksamheter på 
Finnslätten och verksamheten vid Västerås Motorklubb kommer att bedri-
vas i likhet med nuläget. Nollalternativet bedöms därmed medföra obetydli-
ga konsekvenser jämfört med nuläget.  

PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET
Genomförande av planförslaget kommer att medföra ökad trafik till och 
från området, vilket kan ge upphov till höjda bullernivåer längs vägar och 
vid närliggande bostäder och rekreationsområde. Det gäller både person-
bils- och godstrafik. Hur stor ökningen blir, och därmed vilken påverkan 
och konsekvenser det får för närboende, beror på vilken typ av verksamhet 
som etableras. Någon trafikbullerutredning har därför inte tagits fram inom 
ramen för detaljplanen utan är något som behöver göras i samband med en 
tillståndsprövning och/eller bygglov då förutsättningarna för en framtida 

FIGuR 12. Motstående sida: 
beräknat buller från fordonstrafik 

enligt måttet Leq (ljudnivå 
ekvivalent). Leq är ett mått på 

beräknad ljudnivå under ett dygn. 
Måttet Leq redovisar ljudnivån på 

2 meters höjd över marken. Från 
Västerås stad (2017).

>50 dB(A)

>55 dB(A)

>60 dB(A)

>65 dB(A)

>70 dB(A)

>75 dB(A)
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etablering är kända. Det är därför inte möjligt i nuläget att bedöma ifall ett 
genomförande av planen kommer att medföra att riktvärden överskrids vid 
närliggande bostäder och rekreationsområde.

Västerås stad har som ambition att främja hållbart resande och minskat 
bilberoende. Det innebär bl.a. att minska behovet av lastbilsburna transpor-
ter och resande med bil till befintliga och nya anläggningar vid Finnslätten. 
Västerås stad och Västmanlands länstrafik ser därför över möjligheten att 
förlänga sträckningen för linje 4 med ytterligare hållplatser i anslutning till 
planområdet och att låta linje 6 börja trafikera även Finnslätten med håll-
platser i anslutning till planområdet. Till följd av att aktuell detaljplan tas 
fram ser Västerås stad över möjligheten att främja transport på spår samt 
bättre gång- och cykelförbindelser inom och till området. Vid ett genomför-
ande av detaljplanen ska en gång- och cykelväg uppföras längs en del av 
Tillbergaledens västra sida samt på Lundaledens kompletterande sträcka 
mellan Tillbergaleden och Lugna gatan.

De verksamheter som kommer att etableras inom planområdet kan 
 komma att ge upphov till verksamhetsbuller. Det kan gälla buller från 
kyltorn, fläktar, fackling av gas, lastning och lossning av gods och transpor-
ter inom området. Om så blir fallet kommer det att regleras inom ramen för 
respektive verksamhets tillståndsvillkor, anmälan eller bygglovsansökan 
med utgångspunkt i relevanta riktvärden.

Enligt planbeskrivningen ska bullerdämpande åtgärder vidtas i det fall 
riktvärdena överskrids för bostäder och att bullerdämpande åtgärder bör 
utredas och säkerställas i det fall riktvärdena överskrids för rekreations-
områden.

Sammantaget bedöms ett genomförande planförslaget ge risk för små 
negativa konsekvenser med avseende på buller vid närliggande bostäder 
och rekreationsområde. Bullernivåer till följd av ökad trafik och nya verk-
samheter kan riskera att överskrida Naturvårdsverkets riktvärden både för 
bostäder och rekreationsområdet vid ”Bjurhovdaskogen”. Möjligheter till 
ökad andel kollektivtrafik och spårbundna transporter samt förbättrade 
möjligheter till cykelpendling bedöms kunna minska de negativa konse-
kvenserna, men det är oklart i vilken omfattning. 

OSÄKERHETER SAMT FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER
Det finns idag inga beslut eller framtagna bullerberäkningar för 
omläggning av godstransporter från lastbil till järnväg. Detta behöver 
utredas närmare inom tillstånds- och bygglovsprocessen vid etablering 
av framtida verksamheter inom planområdet. Det finns inte heller några 
beslut gällande utbyggnad av kollektivtrafik till området, vilket ger 
en osäkerhet i bedömningen. För närvarande ser Västerås stad och 
Västmanlands länstrafik därför över möjligheten att vid en eventuell 
större etablering förlänga linje 4 och linje 6 sträckning med ytterligare 
hållplatser i anslutning till planområdet.

För att minska trafiken längs med Badelundavägen bör genomfarts-
möjligheter genom Lugna gatan norrifrån försvåras, exempelvis genom 
att göra om korsningen till en tre-korsning eller stänga av Lugna gatan 
norr om korsningen till Lundaleden eller på andra sätt försvåra för 
genomfartstrafik längs med Badelundavägen.

Bullerdämpande åtgärder kan bli nödvändiga för att minska 
bullerstörningar i ”Bjurhovdaskogen” och bostäder vid Malma gård längs 
Tillbergaleden. Som underlag för att avgöra ifall åtgärder är nödvändiga 
bör beräkningar vid ett genomförande av planförslaget tas fram.
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Luft och klimat
NuLÄGE
I Västerås kommun har de totala utsläppen av växthusgaser minskat med 
43 procent mellan 1990 och 2014. Cirka hälften (51 %) av minskningen 
beror på minskade utsläpp inom energisektorn, främst på grund av en ökad 
användning av förnybara och återvunna bränslen inom fjärrvärmeproduk-
tionen (Västerås stad, 2017e). Transporter står för cirka en fjärdedel av 
växthusgasutsläppen i kommunen. 

2014 hade de totala växthusgasutsläppen från transportsektorn inom 
Västerås kommun minskat något jämfört med 1990. Transportsektorns 
utsläpp domineras av utsläpp från vägtrafik, där bilar och lastbilar är det 
huvudsakliga färdsättet för såväl persontransporter som godstransporter. 
Utvecklingen går mot mer energieffektiva fordon och större andel förnybara 
bränslen, men utsläppsminskningen vägs upp av att det totala trafikarbetet 
på vägarna ökar. 

Genomförda utomhusluftmätningar visar att luftkvaliteten generellt är 
god i Västerås (Västerås 2013). Dock bedöms luftföroreningar från bil-
trafiken att öka i framtiden. Två luftföroreningar som står i direkt korrela-
tion med ökade trafikflöden är kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10). 

För närvarande visar mätningar på låga nivåer för kvävedioxidhalter i 
Västerås under gällande MKN (Västerås, u.d.a) även för partiklar (PM10) 

PARTIKLAR

I Sverige återfinns de högsta halterna 
av PM10 i städerna, framförallt 
på våren när slitagepartiklar från 
dubbdäcksanvändning virvlar upp 
från gatorna. Det är vanligtvis vid de 
tillfällena som miljökvalitetsnormen 
för PM10 överskrids. De högsta halter-
na av PM2,5 återfinns i södra Sverige 
och beror framförallt på intransport av 
partiklar från kontinenten. 

Hälsoeffekter kopplade till partiklar 
är att de kan orsaka olika sjukdomar 
beroende på vilka kemiska och fysi-
kaliska egenskaper som partiklarna 
har. Bland annat kan partiklar orsaka 
hjärt- och lungsjukdomar samt besvär 
för astmatiker (Naturvårdsverket, 
2017b).

KVÄVEOXID

Både miljön och människors hälsa kan 
ta skada av förhöjda kväveoxidhalter 
i luften. Dagar med förhöjda halter av 
kvävedioxid kan bland annat förvärra 
situationen för astmatiker och för 
personer med lungproblem. Nyare 
data pekar även på effekter på hälsan 
av kvävedioxid vid halter som ofta 
förekommer i våra tätorter vid längre 
tids exponering, bland annat hos barn 
(Miljömål, 2017).

Exponering för kvävedioxid kan 
exempelvis ge lungfunktions-
nedsättning, astmabesvär och risk 
för luftvägsinfektioner hos barn. 
Kvävedioxid har också en möjlig roll 
vid uppkomst av cancer (Stockholm 
stad, 2017).
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ligger årsmedelvärdet under gällande miljökvalitetsnorm (MKN) (Västerås, 
u.d.b). Antalet gånger som dygnsmedelvärde överskrids varierar från år 
till år. I Västerås har mätningar av PM10 genomförts på Stora gatan sedan 
2006. Årsmedelvärdena har legat på en konstant halt nära men ändå under 
den nedre utvärderingströskeln (Västerås, 2013). 

Sedan början av 2017 genomförs mätningar av kvävedioxid och partiklar 
(PM10 och PM2.5) vid Melkertorget i centrala Västerås. Resultaten visar 
generellt låga halter av luftföroreningar (Västerås, 2017d). 

TRAFIK 
I tabell 5 redovisas trafikmätningar för vägar inom Finnslätten där majorite-
ten av godstransporterna bedöms ske samt troliga färdvägar för anställda 
som bedöms komma från de större bostadsområdena i västra och östra 
delarna av Västerås samt centrum.

Referensvärden för centrala delarna av Västerås centrum redovisas även 
för att bedöma luftkvalitetssituationen vid Finnslätten. Enligt Västerås stad 
beräknas trafikmängderna öka med 1,5 % per år.

TABELL 5.  Tabellen redovisar trafikmätningar I Västerås mellan 2005-2016. Tung trafik 
redovisas inom parentes VeDT, veckodygnstrafik (medeltal baserat på mätning från måndag 
till söndag).   

Gata VeDT 

Referens i centrum Stora gatan 3000 (49)

Kopparbergsvägen 
(Melkertorget)

16200 (6)

Farligt godsled,
Finnslätten

Lugna gatan 6000-11000 (9)

Lundaleden 6000 (10-12)

Troliga färdvägar för 
anställda

Tillbergaleden 1800-2500 (5-6)

Österleden 13000-19000 (8)

Lugna gatan 3400-11000 (6-9)

Lundaleden 6000-8000 (10-12)

Idag trafikerar två busslinjer Finnslätten i närheten av planområdet med 
7-15-minuters trafik under dagtid. Det är dels linje 4 som går från Brott-
berga/Vallby samt Linje 6 som går från Rönnby. Under vardagar, på kvällar 
och helger är avgångarna inte lika täta. 

Närmaste busshållplats är belägen på Lundaleden, på ett avstånd om 
cirka 120 meter till planområdet.  

Staden för diskussioner med Västmanlands lokaltrafik angående en even-
tuell förlängning av befintliga busslinjer i samband med en etablering av 
verksamhet inom planområdet i syfte att förbättra möjligheterna för de som 
arbetar inom planområdet att resa kollektivt (Västerås stad, 2017e).

Inom Finnslättens industriområde finns ett cykelvägnät. 

PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER VID NOLLALTERNATIVET
I det fall planen inte genomförs kommer luftkvaliteten i området inte att 
påverkas i någon större grad jämfört med nuvarande situation. 

Miljökvalitetsnormerna för luft bedöms därför inte riskera att överskridas 
och konsekvenserna avseende luft bedöms som obetydliga. 
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PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER VID PLANFÖRSLAGET
För att utvärdera påverkan och konsekvenser vid planförslaget utgår 
bedömningen från det mest sannolika scenariot, vilket innebär att en större 
fabrik som alstrar stora mängder trafik skulle etablera sig inom plan-
området. Trafikalstringen utgår från 80 lastbilsrörelser och 900 person-
bilstransporter per dygn. Anläggningen förväntas vara i kontinuerlig drift 
över året. 

Idag har vissa sträckor av Österleden trafikmängder över eller i närheten 
av trafikmängderna som passerar Melkertorget i centrala Västerås. Ingen 
av de andra trafiklederna bedöms komma upp i liknande trafikmängder. Mot 
bakgrund av detta bedöms risken för överskridande av MKN för luft inom 
och i närheten av planområdet på grund av planförslaget vara liten.

Österledens geografiska lokalisering utanför stadskärnan med god 
luftväxling och förekomst av växtlighet i form av träd som bidrar till att rena 
och transportera bort luftföroreningar minskar risken för överskridande av 
MKN för luft. Fler fordon kommer dock att öka mängderna luftföroreningar i 
form av partiklar och kvävedioxider inom planområdet och dess omgivning. 

Redan idag finns goda förutsättningar för att kunna pendla kollektivt till 
industriområdet Finnslätten. I det fall ytterligare hållplatser anordnas inom 
planområdet förbättras förutsättningarna ytterligare. Det kan medföra 
att ökningen av personbilstransporter i det mest sannolika scenariot blir 
mindre än beräknat.

Troliga luftemissioner från den typ av verksamhet som kan etablera sig 
inom planområdet är ammoniak, kväveoxider, lösningsmedel (NMP) och 
stoft. För dessa ämnen kommer särskild reningsutrustning eller åter-
vinningssteg att installeras, vilket kommer att regleras i respektive verk-
samhets miljötillstånd. 

Västerås stad har som ambition att främja hållbart resande och mins-
kat bilberoende. Västerås stad och Västmanlands länstrafik ser därför 
över möjligheten att vid en eventuell större etablering förlägga linje 4 
och 6 sträckning med ytterligare hållplatser i anslutning till planområdet. 
 Västerås stad har även som ambition att minska behovet av lastbilsbu-
ren transport och resande med bil till befintliga och nya anläggningar i 
Finnslätten. Till följd av att aktuell detaljplan tas fram ser Västerås stad 
över möjligheten att främja spårtransport. Vid ett genomförande av de-
taljplanen ska även en gång- och cykelväg uppföras längs en del av Tillber-
galedens västra sida samt på Lundaledens kompletterande sträcka mellan 
Tillbergaleden och Lugna gatan.

Sammantaget bedöms konsekvenserna vid ett genomförande av plan-
förslaget ge små negativa konsekvenser för klimatet samt luftkvaliteten. De 
ökade trafikmängderna vid ett genomförande av planen kommer ge upphov 
till större utsläpp än nuläget. Satsningar på ökad andel kollektivtrafik samt 
gång- och cykelpendling bedöms dock kunna bidra till att ökningen inte blir 
lika stor.

OSÄKERHET I BEDÖMNINGEN
Det finns i nuläget inte några beslut gällande utbyggd kollektivtrafik till 
planområdet. Det ger en osäkerhet i bedömningen gällande påverkan på 
luft och klimat. 

HANDLINGSPLAN
för utomhusluft,

Västerås stad, 2013.
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SAMLAD BEDÖMNING OCH 
MILJÖKVALITETSMÅLEN

Samlad bedömning

Miljökonsekvensbeskrivningen har genomförts för att analysera och 
 bedöma konsekvenser på människors hälsa och miljön som kan uppstå vid 
ett genomförande av planförslaget. Sammanfattningsvis medför plan-
förslaget små negativa konsekvenser för de flesta av de aspekter som 
ingår i bedömningen. För kulturmiljö och vatten bedöms konsekvenserna 
vara obetydliga, under förutsättning att föreslagna åtgärder avseende 
dagvatten hantering vidtas. För markföroreningar är konsekvenserna små 
positiva eftersom planförslaget betyder att förorenad mark kommer att 
undersökas och vid behov saneras.

 � Vatten - obetydliga konsekvenser
Föreslagen exploatering medför en ökad andel hårdgjord yta 
och en ökad föroreningsbelastning. Nya verksamheter inom 
vattenskyddsområdet medför risk för förorening av grundvattnet 
(Västerås dricksvattentäkt) genom bland annat dagvatten, olyckor, 
spill och läckage. Fördröjning av dagvatten krävs för att inte överstiga 
det utflödeskrav som har beslutats av Västerås stad. Rening av 
dagvatten krävs med avseende på näringsämnen, tungmetaller och 
organiska föreningar. Den systemlösning och planbestämmelser som 
föreslås bedöms säkerställa att fördröjnings- och reningskraven 
uppfylls så att Västerås dricksvattentäkt skyddas och att 
exploateringen inte leder till en ökad belastning på Mälaren eller 
Svartån.

 � Strandskydd - små negativa konsekvenser
Strandskyddet kommer inte att upphävs i samband med att 
detaljplanen vinner laga kraft. Vid en framtida etablering som behöver 
ianspråkta strandskyddszonen kommer strandskyddet istället 
att prövas i en dispensansökan. Om dispensansökan beviljas kan 
byggnader, grävarbeten och andra åtgärder att uppföras/utföras 
inom strandskyddszonen. Aktuella livsmiljöer för djur och växter inom 
planområdet kommer att förändras. Alternativa livsmiljöer finns i den 
närliggande ”Bjurhovdaskogen”.

 � Naturmiljö och grönstruktur - små negativa konsekvenser
Området kommer att omvandlas från ett skogslandskap till 
industrimark. Vid genomförda naturvärdesinventeringar har flertalet 
naturvårdsarter samt rödlistade arter påvisats. Livsmiljöer för djur 
och växter inom planområdet kommer att förändras eller försvinna.  
Åtgärder för att skydda groddjur i samband med exploatering kommer 
att vidtas samt eventuella försök att sätta upp bon för duvhök. 
Alternativa livsmiljöer finns i den närliggande ”Bjurhovdaskogen”.
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Bedömningen gäller under förutsättning att "Bjurhovdaskogen" 
avsätts som stadsdelsskog som sköts på sådant sätt att natur- och 
rekreationsvärden kommer att gynnas.

 � Rekreation och friluftsliv - små negativa konsekvenser
Området kommer att omvandlas från ett skogslandskap till 
industrimark. Möjligheterna att nyttja området för rekreationsändamål 
kommer därmed att gå förlorade. Bedömningen gäller under 
förutsättning att "Bjurhovdaskogen" avsätts som stadsdelsskog.

 � Förorenade områden - små positiva konsekvenser
Exploateringen medför att miljötekniska markundersökningar 
genomförs. Eventuella åtgärdsbehov kommer att utredas och 
presenteras i samband med resultaten. Om det krävs kommer förorenad 
mark att åtgärdas så att exploateringen inte medför några negativa 
konsekvenser för människors hälsa eller miljön.

 � Landskapsbild - små negativa konsekvenser
Landskapet kommer att förändras från slutet till mer öppet och 
nya element kommer att tillföras i form industribyggnader. Enligt 
planförslagets gestaltningsriktlinjer ska skog bevaras runt 
planområdet och den nya industrietableringen ska anpassas till 
omgivande verksamhetsbebyggelse för att begränsa påverkan på 
landskapsbilden. Värdet i riksintresset Badelundaåsen bedöms inte 
komma att påverkas negativt då höga byggnader inom planområdet 
inte kommer att vara synliga från riksintresseområdet.

 � Kulturmiljö - obetydliga konsekvenser
Idag finns inga identifierade fornlämningar inom planområdet som 
kommer att påverkas av exploateringen. 

 � Markanvändning - små negativa konsekvenser
Markanvändningen förändras på ett irreversibelt sätt. 

 � Risker - små negativa till obetydliga konsekvenser
Riskerna för påverkan inom planområdet av transport av farligt gods 
samt farliga verksamheter i omgivningen bedöms som liten eller 
obetydlig.

De två olyckssekvenser som bedöms utgöra störst risk för 
människors hälsa och miljön är närboende som exponeras av 
hälsovådlig brandrök. Exponeringstiden vid ett sådant tillfälle bedöms 
dock vara kort (Northvolt AB, 2017). Den andra är okontrollerat 
utsläpp av miljöfarliga ämnen inom den tertiära skyddszonen och 
att dessa utsläpp inte kan omhändertas. Försiktighetsåtgärder 
behöver anpassas till framtida verksamheter och utredas i kommande 
tillståndsprocess. Dagvattenhanteringen inom området kommer att 
hantera både dagvatten, släckvatten och spillvatten så att förorenat 
vatten inte kan nå den tertiära skyddszonen.

 � Störande ljus - små negativa konsekvenser
Mängden ljusföroreningar kommer att öka vid ett genomförande av 
planen.
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 � Elektromagnetiska fält - obetydliga konsekvenser
Planområdet ligger utanför den befintliga kraftledningens 
påverkanszon. 

 � Buller - risk för små negativa konsekvenser
Bullernivåer till följd av ökad trafik och nya verksamheter kan riskera 
att överskrida Naturvårdsverkets riktvärden både för bostäder och 
rekreationsområdet vid ”Bjurhovdaskogen”. Detta behöver utredas 
närmare inför genomförandet. Enligt planbeskrivningen kommer 
bullerdämpande åtgärder att vidtas ifall riktvärden överskrids vid 
bostäder och att bullerdämpande åtgärder bör utredas och säkerställas 
i det fall riktvärdena överskrids för rekreationsområden.
Möjligheter till ökad andel kollektivtrafik och spårbundna transporter 
samt förbättrade möjligheter till cykelpendling bedöms kunna minska 
de negativa konsekvenserna, men det är oklart i vilken omfattning.

 � Luft och klimat - små negativa konsekvenser
Utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar kommer sannolikt att 
öka genom att antalet transporter till och från planområdet bedöms 
öka i samband med den nya industrietableringen. Utsläppen kan på 
sikt dämpas genom satsningar på kollektivtrafik och utbyggnad och 
gång- och cykelvägar. Miljökvalitetsnormerna för luft bedöms kunna 
innehållas.

Planförslaget och miljökvalitetsmålen

Nedan presenteras en översiktlig bedömning av hur planförslaget bidrar 
till att uppfylla de nationella miljökvalitetsmål som berörs. Definitioner 
av miljömålen, utförlig information om vad de omfattar och indikatorer för 
dess uppföljning finns att tillgå på Miljömålsportalen, www.miljomal.se, och 
Sveriges miljömål, sverigesmiljomal.se.  Illustrationer: Tobias Flygar

BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN
Ett genomförande av planförslaget innebär ny 
industrietablering och ett ökat antal arbetstillfällen i 
området. Ur ett större perspektiv bedöms planförslaget 
kunna medföra positiva konsekvenser avseende 
klimatpåverkan eftersom området anläggs i anslutning till 
ett befintligt verksamhetsområde och att det redan idag 
finns goda möjligheter att åka kollektivt till området. 

Samtidigt bidrar ett ökat antal arbetstillfällen att 
underlaget för kollektivtrafik ökar, vilket är positivt. Dock 
kommer trafiken till och från området att öka vilket i sig 
ger ökade utsläpp av växthusgaser. Vid en sammanvägning 
bedöms planförslaget inte motverka miljömålet. 
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FRISK LuFT 
Planförslagets genomförande innebär ett ökat 
transportbehov, vilket i sin tur ökar halten av luft föro-
reningar. Sett till verksamhetsområdets lokalisering 
utanför stadskärnan, antal arbetstillfällen och infra-
struktur i verksamhetsområdet med omgivning så blir 
sannolikt effekterna av detta begränsade. På sikt bedöms 
planförslaget inte medföra någon märkbar negativ 
inverkan på miljömålet. 

BARA NATuRLIG FÖRSuRNING
Se kommentar ovan,
Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft.

GIFTFRI MILJÖ
Planförslaget medför att mark kommer att bebyggas 
och att hårdgjorda ytor tillkommer. Inom planområdet 
finns det misstänka markföroreningar. Eventuella 
åtgärdsbehov kommer att utredas och presenteras efter 
att resultaten från pågående miljötekniska undersökningar 
är redovisade. Detta innebär att eventuella föroreningar 
som innebär en oacceptabel risk för människors hälsa 
och miljön kommer att avlägsnas. Ett genomförande av 
planförslaget bedöms ha en positiv inverkan på miljömålet.

LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG
Genom att markanvändningen ändras från skogsmark 
till industrimark med en hög andel hårdgjord yta kommer 
ytavrinningen att öka. Även föroreningsbelastningen 
kommer att öka i samband med exploateringen. Nya 
verksamheter inom vattenskyddsområdet medför 
risk för förorening av grundvattnet (Västerås stads 
dricksvattentäkt) genom bland annat dagvatten, 
olyckor, spill och läckage. Om de åtgärder som föreslås i 
dagvattenutredningen implementeras för att säkerställa 
att fördröjnings- och reningskraven uppnås och att 
Västerås vattentäkt skyddas bedöms ett genomförande 
av planförslaget inte medföra någon negativ inverkan på 
miljömålet.

GRuNDVATTEN AV GOD KVALITET
Se kommentar ovan,
Levande sjöar och vattendrag.
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LEVANDE SKOGAR
Miljömålet anger att skogen ska behållas i nuvarande 
skick, skogens biologiska mångfald ska vara bevarad 
och arter ska kunna sprida sig inom sina naturliga 
områden. Natur- och kulturmiljövärden ska bevaras och 
det ska finnas förutsättningar för fortsatt bevarande 
och utveckling av naturvärdena. Även skogens värde för 
friluftslivet ska bevaras i nuvarande skick.

Planförslaget innebär att skogsmark omvandlas till 
industrimark. Det är främst produktiv skogsmark som tas i 
anspråk. Eftersom markanvändningen kommer att föränd-
ras på ett irreversibelt sätt bedöms planförslaget ha en 
negativ inverkan på miljömålet.

GOD BEBYGGD MILJÖ 
Planförslaget ligger i linje med gällande översiktsplan. 
Genom att industriområdet anläggs i anslutning till ett 
befintligt verksamhetsområde har etableringen delvis 
anpassats till befintlig bebyggelse och infrastruktur. Det 
främjar till viss del en långsiktigt god hushållning med 
mark, vatten och andra resurser. Inga bostäder finns inom 
eller i direkt anslutning till planområdet.

De störningar som kan uppkomma från den planerade 
industrietableringen utgörs bland annat av buller och 
störande ljus. Båda dessa störningar avtar dock snabbt 
på relativt korta avstånd. Genom sin lokalisering bedöms 
planförslaget inte motverka miljömålet.  

ETT RIKT VÄXT- OCH DJuRLIV
Planförslaget innebär att skogsmark tas i anspråk. De 
utpekade naturvärdesobjekten inom planområdet kommer 
sannolikt att tas bort och de öppna dikena kommer troligen 
att kulverteras i samband med exploateringen. Samman-
taget bedöms planförslaget ha en negativ inverkan på 
miljömålet eftersom naturvärdesobjekt med naturvårds-
arter och diken som utgör ett speciellt habitat kommer att 
försvinna. 

MILJÖPROGRAM
Västerås stad, 2005.
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uPPFÖLJNING

Enligt 6 kap. 12 § miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning innefatta 
en redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervak-
ning av den betydande miljöpåverkan som ett genomförande av planförsla-
get medför. 

Uppföljning har stor betydelse för syftet med miljökonsekvensbeskriv-
ningen och det långsiktiga målet om hållbar utveckling. Uppföljning bidrar 
också till kunskapsuppbyggnad och på sikt bättre och effektivare miljö-
bedömningar. I Västerås stad utgår det kommunala miljöarbetet utifrån 
Miljöprogrammet, antaget av kommunfullmäktige år 2005. Därtill finns ett 
flertal program, planer, policys och riktlinjer inom miljöområdet.

Uppföljningen av den betydande miljöpåverkan som ett genomförande av 
detaljplanen innebär bör så långt som möjligt kopplas till befintliga till-
syns-, miljölednings- och övervakningssystem eller till befintliga arbetspro-
cesser inom Västerås stad, exempelvis hantering av bygglovsärenden.   
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