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vattenskyddsområde för en kommunal vattentäkt. Särskilda 

restriktioner, som t.ex. begränsning av vilka typer av verksamheter  

som kan tillåtas eller skyddsåtgärder måste anges i detaljplanen för att 

skydda grundvattentillgången.  

B:8 Byslätten södra 

Cirka 250 000 m
2
. Utreds för industri/verksamheter eller 

solenergipark. God jordbruksmark. Om marken ska nyttjas för andra 

ändamål måste hänsyn tas till Yara och dess hantering av farliga 

ämnen. Kraftledning finns inom området. Elsäkerhetsverkets 

säkerhetsavstånd och försiktighetsprincipen för magnetiska fält ska 

beaktas. Det kan bli aktuellt med en ny sträckning av befintlig 

kraftledning inom området. 

 

Nya trafiklösningar 

T:1 Ny cykelväg mot Munktorp 

Kommunen ska verka för att Trafikverket bygger cykelväg mellan 

Erikslundsvägen och viadukten. 

T:2 Ny cykelväg Köping-Himmeta  

Kommunen ska verka för att Trafikverket bygger cykelväg mellan 

Köping och Himmeta. 

T:3 Ny cykelväg utmed länsväg 250 

Länsväg 250 mellan Köping och Kungsör, som idag är en 13 meter 

bred väg med gott om utrymme för cyklister, ska byggas om till 2+1 

väg. Trafikverket planerar för att göra det möjligt att cykla mellan 

Köping och Kungsör även efter en ombyggnation.  

T:4 Ny cykelväg på Malmön 

Kommunen planerar att förlänga gång- och cykelvägen från Köpings 

tätort hela vägen till Malmönvägens vändplan.  

T:5 Vägreservat - Infart Öster 

När Köping växer österut kommer en ny infart öster om staden att 

behövas. Med en sådan infart skulle trafiken till Norsa industriområde, 

dit farligt gods transporteras, inte behöva gå genom Köpings centrala 

delar. I fortsatt planering av Infart Öster måste risken med att 

Östanåsgatan blir en smitväg till Köpings centrum beaktas.  

T:6 Vägreservat - Ullvileden-Ängebyleden 

Mark för en ny väg reserveras väster om Volvo mellan Ullvileden och 

Ängebyleden. På så sätt slipper tung trafik mot Norsa korsa järnvägen 

och svänga vänster in på länsväg 250. 

T:7 Vägreservat - Ringvägen- Ängebyleden 

En förlängning av Ringvägen till Ängebyleden behövs för framtida 

bostads- och verksamhetsområden.  

T:8 Vägreservat – Utbyggnad av E18 till motorväg  

En förstudie av E18 som motorväg finns framtagen.  

T:9 Ny trafiklösning mellan Järnvägsgatan och Bergslagsvägen 

En ny förbindelse föreslås mellan Järnvägsgatan och Bergslagsvägen 

för att underlätta trafik som ska ledas om eller har transporter mot 

Järnvägsgatan. Tankar finns att göra Torggatan mer centrumaktig och 

den nya förbindelsen bidrar till att styra över trafik från Torggatan till 

Nygatan. Förslaget innebär också att Sveavägen och Hultgrensgatan 

avlastas.  

T:10 Trafikåtgärd - Ombyggnad av Bergslagsvägen 

Trafikverket och kommunen studerar ombyggnad av Bergslagsvägen, 

länsväg 250 genom Köpings tätort. Vägen är dimensionerad för 

tidigare trafikflöden då E18 gick rakt genom tätorten. Det finns en 

förstudie framtagen som bland annat syftar till att minska barriär-

effekten, öka trafiksäkerheten och förbättra miljön genom minskat 

buller och attraktivare stadslandskap. Kommunen ser över användning 

och utformning av intilliggande områden och anslutande gator.  

T:11 Trafikåtgärd - Planskild korsning Mälarbanan-Sjötullsvägen 

För att öka trafiksäkerheten anser kommunen att intentionerna om att 

bygga en planskild korsning (tunnel) mellan Mälarbanan och 

Sjötullsvägen som möjliggörs i detaljplan PL324 ska genomföras. Ett 

genomförande skulle innebära att detaljplanen måste göras om för den 

delen där tunneln ska byggas. 

T:12 Cykelbro till Jägaråsen 

En gång- och cykelbro från Malmön till Jägaråsen i Kungsörs kommun 

skulle förkorta cykelvägen Köping - Kungsör avsevärt och göra den 

säkrare. 

T:13 Kurvrätningar av Mälarbanan 
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Grönområden och parker i Köping 

Parkområden finns till största delen centralt i Köpings tätort i anslut-

ning till åarna. I villaområdena är behovet av allmänna parkytor nå-

got mindre eftersom de privata trädgårdarna ersätter en del av par-

kernas funktioner. I övriga bostadsområden utgör bostadsgårdarna 

ett komplement till de kommunala grönytorna. Köping upplevs all-

mänt som en grön stad; mycket tack vare inslaget av trädgårdar, grö-

na bostadsgårdar och annan naturmark bland bebyggelsen. Även 

gatuträden bidrar till det gröna intrycket.  

 

En Inventering av Köpings grönstruktur har gjorts under 2009. Den 

delar in viktiga grönområden i fyra kategorier, Mycket värdefulla 

områden, Värdefulla områden, Värdefulla vattenmiljöer och 

Utvecklingsområden. Indelningen väger samman sociala och 

rekreativa, historiska och kulturella samt ekologiska och biologiska 

naturvärden. I översiktsplanen anges områdena som 

utredningsområden för Tätortens grönstruktur och Värdefulla 

vattenmiljöer (U:5-U:6). Kommande grönstrukturplan får avgöra hur 

områdena ska bevaras och utvecklas. I Planeringsunderlaget finns 

inventeringen redovisad.  

 

Nya stråk för rekreation  

RS:1 Naturstråk 

Ett lättillgängligt stråk för gående och cyklister föreslås skapas genom att 

förlänga Åpromenaden i Köpings tätort längs Köpingsåns norra strand ut 

till Norsa hagar och eventuellt till Lindöberget. En anslutning till Norsa 

hagar från Karlbergsskogen föreslås också.  Utredning och åtgärder 

behövs, särskilt sträckan Norsa hagar-Lindöberget behöver studeras mer 

detaljerat med avseende på markförhållanden och markägarfrågor.  

 

 
Utredningsområden 

Utredningsområden är platser där ytterligare utredningar behövs för 

att avgöra vad området ska användas till i framtiden. 

Avgränsningarna är inte definitiva och kan i utredningsarbetet 

komma att ändras. Flera av områdena beskrivs i de temavisa kapitlen 

och har därmed en förkortad text här. Kungsängen däremot har inte 

hanterats i något annat kapitel, varför en längre beskrivning av 

området redovisas. 

 
U:1 Stationsområdet och Inre hamnen 

Hur stationsområdet och Inre hamnen ska utvecklas i framtiden behöver 

utredas. Se mer i kapitel Fritid, kultur och turism. 

 

http://www.koping.se/kommunens-planarbete/planeringsunderlag/gronomraden-och-parker/
http://www.koping.se/kommunens-planarbete/oversiktsplan/fritid-kultur-och-turism/



