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 Norr om befintlig bebyggelse i Johannisdal bör ca 20 småhus kunna 

uppföras. Kommunen äger inte all mark. Trafikbuller, 

grundförhållanden, översvämningsrisk och teknisk försörjning måste 

studeras närmare. 

E:2  Kihlmansgatan/Kristinelundsvägen 

 Förslag har väckts om att bygga ca 30 bostäder i sydvästra hörnet av 

Kristinelunds sportfält. Närheten till Kristinelunds sportfält ska 

beaktas. 

E:3 Parkrinken 

 Området mellan Folkets Park och Ringvägen är detaljplanerat som 

idrottsområde 1978 och tidigare fanns där en hockeyrink. Området 

bör på längre sikt planläggas för bostäder; till exempel radhus eller 

flerbostadshus i form av punkthus. Äldreboende/seniorbonde kan 

vara aktuellt.  

 

 Nya verksamhetsområden 

A= verksamhetsområde med detaljplan, ej helt utbyggt  

B= verksamhetsområde, förslag 

 

A:1. Entré Köping, invid E18  

 Cirka 100 000 m
2
 lämpligt för handel och serviceföretag. 

A:2. Nibble vid Entré Köping  

Cirka 77 000 m
2 
lämpligt för handel och serviceföretag. 

A:3. Big Inn/Entré Köping.  

Cirka 40 000 m
2 
lämpligt för handel. 

A:4. Byslätten 

cirka 45 000 m
2
 lämpligt för småindustri och handel. 

B:1 Marieberg invid E18 

Cirka 120 000 m
2
 lämpligt för handel och serviceföretag, 

expansionsområde.  

Området kan vara skredkänsligt och grundförhållanden i området 

måste studeras närmare. 

B:2 Vallby, vid E18/Ängebyleden  

Cirka 500 000 m
2
 lämpligt för logistik och lager, andra ytkrävande 

verksamheter som önskar reklamläge samt transportintensiva verk-

samheter och hantverks- och småindustri. Området berör 

utredningsområde för tätortens grönstruktur (Vallby). Naturvärdena i 

det föreslagna området bör uppmärksammas och bör kunna bevaras 

även vid en exploatering av området. 

B:3 Ullvi södra  

Cirka 200 000 m
2
 lämpligt för verksamheter med krav på markens 

bärighet.  En kraftledning finns inom området. Elsäkerhetsverkets 

säkerhetsavstånd och försiktighetsprincipen för magnetiska fält ska 

beaktas. Området berör utredningsområde för tätortens grönstruktur 

(Ullvi-Högstaskogen). Naturvärdena i det föreslagna området bör 

uppmärksammas och bör kunna bevaras även vid en exploatering av 

området. Husta pistolskyttebana ligger inom området. 

B:4 Ullvi norra  

Cirka 250 000 m
2
 lämpligt för industriverksamheter. 

 Hänsyn måste tas till befintliga och planerade bostäder (D:4). Den 

härskande vindriktningen är från det föreslagna området mot Köpings 

centrum. Detta gör att området inte är lämpligt för industrier som 

hanterar luktande och dammande ämnen. Området berör ett område 

utpekat i rapporten Särskilda områden av intresse för 

kulturminnesvården i Köpings kommun.  

B:5 Sjötullen, söder om Nordkalk  

Cirka 100 000 m
2
 lämpligt för transportberoende verksamheter, lager, 

terminalverksamhet och liknande tack vare närhet till hamn och möjlig 

järnvägsanslutning.  

 Vid exploatering av området måste hänsyn tas till närliggande 

bostadsområdet i Kungsängen och Ekbacken, vilket är ett värdefullt 

naturområde och ska utredas som kommunalt naturreservat. 

Kraftledning finns inom området. Elsäkerhetsverkets säkerhetsavstånd 

och försiktighetsprincipen för magnetiska fält ska beaktas. 

B:6 Norsa, Västeråsvägen/Norsavägen  

Cirka 200 000 m
2
 lämpligt för småindustri. 

B:7 Strö invid E18  

Cirka 150 000 m
2
 lämpligt för serviceföretag, expansionsområde.  I 

området finns stor grundvattentillgång och det ligger nära  
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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 




