
Remiss Granskning Dp 1829 Kofotsgatan_s1BJ 
 

 
 

Västerås 2017-10-09 
 
 
Västerås stad 
Byggnadsnämnden  
Stadshuset 
72187 VÄSTERÅS  
E-post: byggnadsnamnd@vasteras.se  
 
 

Remiss: Granskning av Dp 1829 Kofotsgatan, Erikslund 

 
Naturskyddsföreningen i Västerås har tagit del av granskningsunderlaget och lämnar 
nedanstående synpunkter. Fortsättningsvis förkortas Naturskyddsföreningen i Västerås 
enbart som Naturskyddsföreningen.  
 
Sammanfattning.  

Naturskyddsföreningen vidhåller sina synpunkter att Västerås kommun bör planlägga så att 
Kofotsgatan och den tänkta Västerleden utförs som en väg och kopplas på befintlig gata 
för anslutning till E18. En sådan lösning gör att det viktigaste området i västra Erikslund 
för större vattensalamander och även åkergroda bevaras. 
I vårt yttrande av 2017-05-21 så skrev vi i en sammanfattning: Naturskyddsföreningen 

anser att DP 1829 med MKB för Kofotsgatan är bra, med några få kommentarer ovan. 

Dock önskar vi få se en karta (A3) samt flygfoto (A3) med markering av de två 

bergtäkterna, Västerleden och Kofotsgatan. Skyddszoner 200 m bör ritas in liksom 

markering av gjorda fynd av vattensalamander och grodor. Vi önskar också få utrett om 

Västerleden kan flyttas österut och att då sammanlagd med Kofotsgatan (troligen justerad 

i läge och bredd) kan ansluta till E18. En väg istället för två ger ett mindre sargat område.   
 
Motivering.  

Sedan maj 2017 har det kommit nytt förslag beträffande Skanska AB:s bergtäkt och förslag 
till flytt av Västerleden till norr och väster om Långkärret. Det har hållits 
huvudförhandling med miljödomstolen om Skanska AB:s bergtäkt och det har kommit 
ytterligare en utredning om större vattensalamander, Habitatnätverksanalys för större 
vattensalamander i Erikslund Västerås 2017-05-23, gjord av Calluna för Västerås stad 
inför arbetet med revidering av FÖP 63 för Erikslund.  
 
Naturskyddsföreningen lämnade 2017-09-28 ett yttrande till miljödomstolen där vi, bl.a. 
baserat på ovannämnda habitatsnätverksanalys, konstaterar att vi inte längre är beredda att 
stödja den av Västerås stad önskade och Skanska AB sökta bergtäkten.  
 
Naturskyddsföreningen anser att om Västerleden skall byggas så bör det sammanläggas 
med Kofotsleden och kopplas på befintlig gata för anslutning till E18. En sådan lösning 
gör att det viktigaste området för större vattensalamander och även åkergroda bevaras. Vi 
refererar bl.a. till figur 6 och figur 7 i ovannämnda nätverksanalys.  
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I habitatsnätverksanalysen på sidan 15, framhålls också att nätverksanalysen inte nämnvärt 
har beaktat landmiljöernas betydelse för större vattensalamander annat än som miljö att 
sprida sig igenom. Det är viktigt att också titta på födosöksmiljöer när platser för nya 
lekvatten skall planläggas.  
Naturskyddsföreningen efterlyser en biotopsanalys för samtliga levnadsbetingelser innan 
ytterligare beslut tas beträffande Kofotsgatan och Västerleden.   
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