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Under vintern 2013/2014 tillkommer ”Gestaltningsprogram för Stationsområdet” och ”Parkeringsutredning för Stationsområdet”.

Fördjupad översiktsplan för Stationsområdet består av följande handlingar:

Projekt 3B på Internet
Handlingar av översiktsplanen finns tillgängliga på 
projektets webbsida http://projekt3b.se/

Alla listade utredningar finns tillgängliga på                  
http://projekt3b.se/om-projektet/utredningar/

Projektet har sin egen sida 
på Facebook. Sök på 
”3B Stationsområdet”
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Förord
Med avstamp i den kommuntäckande översiktsplanen 
”Västerås 2026” har en fördjupad översiktsplan över 
stadsdelen runt Västerås resecentrumet arbetats 
fram. Det 50 hektar stora området ligger centralt i 
staden och ansluter till både Mälaren och citykärnan 
med resecentrum som mittpunkt. Den fördjupade 
översiktsplanen är en stor pusselbit i  del av det stora 
projektet som heter 3B (Bygga Bort Barriärerna) som 
syftar till att skapa:

•	 ett utvidgat city – känslan av city flyter ut över 
järnvägen och ner mot Mälaren.

•	 tydliga och självklara länkar mellan citykärnan och 
Mälaren – inga barriärupplevelser finns kvar.

•	 attraktiva kvartersytor och allmänna platser – här 
vill många bo, jobba och tillbringa sin fritid.

•	 ett effektivt och attraktivt resecentrum – den 
funktionella bytesnoden.

Stadens bild av det framtida Västerås, ”Vision 
2026”, har varit planens givna ledstjärna. Visionens 
huvudbudskap är ”Staden utan gränser” – en stad vi 
byggt tillsammans, som vi är stolta över och som skapar 
gemenskap samt har en naturlig kontakt till Mälaren. 
Den utvecklade stadsdelen med sitt nya resecentrum 
sätter ”Västerås i världen” och ”världen i Västerås”.

Vi ska skapa en stadsdel som är ett viktigt steg på vägen 
i den långsiktiga utmaningen att vara den hållbara och 
klimatsmarta kommunen. Men det är inte bara vår miljö 
som är viktig, de sociala, kulturella och ekonomiska 
aspekter är lika viktiga.

År 2026 promenerar du genom området. Du tittar 
mot resecentrum och känner en stolthet över att 
Västerås kan visa upp ett resecentrum som inte bara 

har en omtalad gestaltning utan även är känt för sin 
goda funktion. Tänk att det bara var 10 år sedan som 
du tyckte att järnvägen låg som en barriär mellan 
citykärnan och Mälaren och att området var ganska 
tråkigt. Nu sjuder området av liv, några av Västerås och 
Sveriges största företag har lagt sina huvudkontor här, 
det finns gott om restauranger och kaféer och inte bara 
en utan fler matvaruaffärer. Det är hit du går när du vill 
njuta av den lyckade kombinationen av ny och gammal 
arkitektur, när du ska till en jobbintervju och när du ska 
träffa dina vänner. Här finns inte bara mat och kaffe 
utan också ett stort utbud av aktiviteter som passar alla. 
För att inte tala om den nya parken, den är inte stor, 
nästan liten faktiskt, men den erbjuder något som inte 
finns någon annanstans. Och tänk att den stökiga och 
bullriga Kungsängsgatan nu upplevs som en stadsgata, 
vem kunde tro det? I det här kan teknikfreaket få sitt 
lystmäte genom alla innovativa tekniklösningar för 
vatten, avfall och energi som bidragit till områdets 
tekniska miljöprofil där samarbetet mellan näringsliv, 
akademi, fastighetsägare och kommunen gav oss stora 
miljöinnovationspriset 2021. 

Här har vi verkligen lyckats, att tillsamman göra något 
för Västerås; Staden, Fastighetsägarna, Jernhusen, 
Trafikverket, Västeråsaren, Pendlaren, Turisten, 
Mormor, Lillebror, Bästa kompisens mamma – vi 
har alla genom samverkan, innovationer och en 
imponerande handlingskraft lyckats med att få en 
stadsdel där människan är i centrum och resenären i 
fokus. Här kan jag gå barfota hem genom natten!

Lotta Lindstam

Stadsbyggnadsdirektör

Jaroslaw Bartosiak

Planarkitekt

Per Johansson

Miljö- och Samhällsbyggnadsdireketör

Patrizia Strandman

Projektledare 3B
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Läsanvisningar

1. Första delen består av inledande information om   
Stationsområdet och projektet.

2. Andra delen beskriver kortfattat Stationsområdet idag. 
Mer fullständig beskrivning finns i det sjätte avsnittet                     
”Planeringsförutsättningar”.

3. Tredje delen beskriver mål för planarbetet.

4. Fjärde delen är själva planförslaget. Här beskrivs 
förslag till utveckling av Stationsområdet och kortfattat 
genomförandefrågor. 

5. Femte delen beskriver en visionsbild för Stationsområdet 
och möjlig tolkning av planförslaget.

6. Sjätte delen redogör för områdets förutsättningar och 
utgångspunkter i arbetet med översiktsplanen.

7. Sjunde delen innehåller en sammanfattning av 
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) som är framtagen för 
översiktsplanen.

Innehåll

Miljökonsekvensbeskrivning

”Fördjupad översiktsplan för Stationsområdet” 
kompletteras av en bilaga ”Miljökonsekvensbeskrivning 
till fördjupad översiktsplan för Stationsområdet”. 
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) beskriver planförslagets 
konsekvenser utifrån sociala och miljöaspekter.

Den fördjupade översiktsplanen är indelad i 7 huvudavsnitt.
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Den fördjupade översiktsplanen för Stationsområdet 
omfattar en drygt 50 hektar stor yta som sträcker 
sig från Hamngatan i väster till Björnövägen i öster 
och från Södra Ringvägen och Pilgatan i norr till 
Kungsängsgatan och Mälarstrandsgatan i söder. 
Området som ligger centralt i staden är ett före detta 
verksamhetsområde som under 90-talet började 
omvandlas. Centralt i området finns en stor målpunkt, 
järnvägsstationen och bussterminalen. 

Järnvägsspåren som genomkorsar området upplevs 
som en barriär, ett hinder som avgränsar stora delar 
av området från övriga staden. På sikt, med förväntad 
ökad tågtrafik och fler resenärer, finns behov av att 
bygga om spåranläggningen och järnvägsstationen för 
att klara framtida trafik och reseströmmar.

Målet med planarbetet är att Stationsområdet ska 
utvecklas till en hållbar, stadsmässig och levande 
stadsdel, väl sammanlänkad med intilliggande 
stadsdelar, centrum och Mälaren.

Den nya stadsdelen kommer att innehålla en tät och 
blandad stadsbebyggelse i kvartersstruktur och i en 
varierad skala. Kvarter och byggnader ska innehålla en 
blandning av funktioner och verksamheter. Områdets 
identitet och karaktär utgår också från platsens 
historia. Äldre värdefull bebyggelse införlivas i den nya 
stadsstrukturen. Kontrasten mellan nytt och gammalt 
känns spännande och skapar dynamik.

Stationsområdet ges en tydlig och lättförståelig 
struktur. Stadsstrukturen ska integrera olika 
delområden med varandra och med intilliggande 
stadsdelar samtidigt som den bidrar till hög 
tillgänglighet och orienterbarhet. Gång- och cykeltrafik 
samt kollektivtrafiken är prioriterade trafikslag i 
området. Nya passager över och under järnvägen 

Vad är 3B?
Den fördjupade översiktsplanen är en 
del av det stora stadsbyggnadsprojektet 
3B (Bygga Bort Barriärer) som ska 
verka för att öka tillgänglighet inom 
planområdet (Stationsområdet) och 
omgivningen. Barriärerna består av både 
de mentala och de fysiska barriärerna 
som järnvägen, trafikstrukturen och 
området idag skapar. 

Projektet 3B har sin egen webbsida på 
http://projekt3b.se

föreslås för att stärka Stationsområdets samband med 
centrala Västerås och de sydöstra stadsdelarna.

Bilarnas dominans i området kommer att minska. 
Biltrafiken föreslås silas genom stadsdelen på 
huvudgator. Kungsängsgatans nuvarande funktion 
som genomfartsgata kommer delvis kvarstå, men 
dess nya karaktär och utformning kommer bidra till 
mindre genomfartstrafik och lägre hastigheter. De 
stora markparkeringar som finns i området kommer att 
avvecklas och parkering för bilar skapas dels längs med 
gator och dels i parkeringshus.

Nya allmänna platser i form av torg och parker 
kommer att skapas i strategiska lägen. Fyra mindre 
parker och gröna stråk ska skapas i samband med att 
stadsdelen byggs ut. Dessutom kommer många av 
gatorna vara trädplanterade.

Det nya resecentrumet kommer att bli områdets 
viktigaste målpunkt. Det kommer att förbättra och 
underlätta resandet genom att ha en hög tillgänglighet 
till anläggningen, god service samt smidiga byten 
mellan samtliga trafikslag. Resecentrum föreslås 
utformas med två framsidor som välkomnar resenären 
oavsett från vilket håll de anländer. Bussterminalen 
ligger kvar i sitt nuvarande läge men med 
expansionsmöjligheter österut, strax söder om Södra 
Ringvägen. Ombyggnationen av Västerås resecentrum 
är ett stort och viktigt projekt som förbättrar 
kommunikationer i nationella perspektivet.

Intentionerna i planförslaget bedöms bidra till att 
skapa en stadsdel som är hållbar ur ekonomiska, 
sociala, ekologiska och kulturella aspekter.  När det 
gäller miljökonsekvenser bedöms planförslaget i det 
stora hela ge positiva konsekvenser för miljön. 

Vad är en fördjupad översiktsplan?
I den fördjupade översiktsplanen redovisas Västerås 
stads vision för Stationsområdet. Dessutom redovisas 
grunddragen i användningen av markområdet, avvägningen 
mellan olika intressen samt förslag till utveckling av 
området. 

Den fördjupade översiktsplanen är vägledande och ligger 
till grund för efterföljande detaljplanering, bygglovgivning 
samt andra beslut och tillståndsprövning som rör 
markanvändningen i området. 

Översiktsplanen upprättas i enlighet med plan- och 
bygglagen och antas av kommunfullmäktige.

Planens giltighet
Den fördjupade översiktsplanen för Stationsområdet är 
en fördjupning av den kommuntäckande Översiktsplanen 
2026 - med utblick mot 2050.  

Denna fördjupade översiktsplan ersätter del av fördjupad 
översiktsplan för Centrala Mälarstranden (ÖP 56). 

Sammanfattning
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Vision för Stationsområdet

I Västerås centrala delar växer det fram en ny stadsdel 
som läker samman staden och överbryggar barriärer i 
form av järnvägen och breda vägar. Nya kvarter, parker, 
stråk och passager ger området en känsla av närhet och 
samhörighet med centrum och med bebyggelsen vid 
Mälaren. 

Under de senaste årtiondena har det byggts mycket 
i Västerås. Många nya bostadsområden och förorter 
tillkom, förtätning och omvandlingar av centrumnära, 
industri- och hamnområden till främst bostäder har 
genomförts, men det har inte byggts någon riktigt urban 
och mångsidig stadsdel. Detta kommer att göras först 
nu när Stationsområdet utvecklas och görs till en ny och 
spännande central stadsdel i Västerås. Stadsdelen som 
är belägen mellan centrala Västerås och Mälaren har alla 
möjliga förutsättningar att bli en del i staden där vi inte 
bara kommer att bo och arbeta utan också träffa våra 
vänner och tillbringa vår fritid.

Stationsområdet strävar efter att vara en stadsmässig, 
mångsidig och attraktiv stadsdel. Områdena mellan 
Södra Ringvägen och Kungsängsgatan utvecklas 
till funktionsblandade stadskvarter som sjuder av 
aktivitet och rörelse. En stadsdel där mångfalden av 
verksamheter kompletteras med nya bostäder, kontor, 
offentliga och kommersiella lokaler. Här finns även 
morgondagens resecentrum, en attraktiv modern 
och innovativ anläggning – en knutpunkt för både 
stadsdelen och även för hela Västerås. Omvandlingen av 
Stationsområdet sker etappvis och i de redan bebyggda 
kvarteren finns möjligheter till ny kompletterande, 
spännande bebyggelse. 

Arvet från tidigare industriella verksamheter ger 
området karaktär och identitet. Äldre tegelbyggnader 
har bevarats och integrerats med den nya bebyggelsen. 
Kontrasten mellan nytt och gammalt känns spännande 
och skapar dynamik.

Stationsområdet är en stadsdel där människor och 
deras behov står i centrum, en stadsdel där naturliga 
möten mellan stadens invånare sker. Med blandning av 
bostäder, kontor, handel, service och nya parker samt 
stark kontakt med Mälaren kommer stadsdelen att bli en 
urban del av staden som alla känner sig välkomna till. 

Stationsområdet kommer att utmärkas av något som alla 
levande och dynamiska stadsdelar kännetecknas av - den 
kommer aldrig bli helt färdig, den kommer att ständigt 
förändras och anpassas till nya tider, till människor och 
till deras behov.

 Illustration över hela planområdet och avgränsande kvarter visar exempel på möjlig utformning av Stationsområdet. (Sweco Architects)
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
I ”Vision 2026” har Västerås stad tagit fram en 
målbild om ”Staden utan gränser” - en stad vi skapat 
tillsammans, som vi är stolta över, som skapar 
gemenskap och som har en naturlig kontakt med 
Mälaren. I visionen beskrivs Stationsområdet som en 
utvecklad stadsdel med nytt resecentrum och moderna 
kommunikationsmedel. Ett attraktivt och välfungerande 
resecentrum är en förutsättning för Västerås förmåga 
att attrahera nya verksamheter och nya invånare till 
staden. Utveckling av resecentrum är ett viktigt projekt i 
både regionalt och nationellt perspektiv.

Västerås är unikt med sitt Mälarnära läge. Det senaste 
årtiondet har en stor bostadsutveckling skett i vattnets 
direkta närhet. Stationsområdet föreslås knyta samman 
centrum med vattnet och öka upplevelsen av den 
Mälarnära staden.

1.2. Uppdraget
I slutet av 2007 påbörjades, på kommunstyrelsens 
uppdrag, en utredning kring Stationsområdets 
utvecklingsmöjligheter. Resultatet presenterades genom 
ett visionsarbete, där tre arkitektkontor Bystrup, Tovatt, 
och Wingårdhs presenterade olika strukturer och 
gestaltningar av området. 

Stadsbyggnadsprojektet 3B (Bygga Bort Barriärer) är 
ett projekt som utformades på stadsledningskontoret 
i slutet av 2010. Stadsbyggnadsprojektet 3B ska verka 
för att öka tillgängligheten mellan stad och vatten, ett 
nytt modernt och funktionellt resecentrum och en ny 
attraktiv stadsdel. Projektet ska samordna en planering 
och utveckling av området fram till 2026. Projektet 
drivs tillsammans med stadens övriga förvaltningar och 
i samarbete med fastighetsägarna. En avsiktsförklaring 
om samverkan för utveckling av området har tagits 

fram av fastighetsägarna inom Stationsområdet. Avtal 
har även tecknats med Trafikverket om att ta fram 
utredningar som ska klargöra järnvägsanläggningens 
framtida utformning och funktion.

Ett inriktningsbeslut om att järnvägen ska ligga i 
markplan togs av kommunstyrelsen i april 2010. Ett 
år efter, januari 2011, tog kommunstyrelsen beslut om 
att påbörja arbetet med framtagande av en fördjupad 
översiktsplan för Stationsområdet. Arbetet med 

den fördjupade översiktsplanen är ett första steg i 
stadsbyggnadsprojektet 3B. 

1.3. Planområdets avgränsning
Planområdet är beläget mellan centrum i norr och 
Mälaren i söder. Stationsområdet sträcker sig längs 
järnvägen och avgränsas av Svartån/Hamngatan i 
väster, Björnövägen i öster, Södra Ringvägen/Pilgatan i 
norr till Kungsängsgatan och Mälarstrandsgatan i söder. 
Planområdet är drygt 50 hektar stort.
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Figur 1.1. Stationsområdets geografiska avgränsning.
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2. Planområdet idag
Stationsområdet, har fram tills för bara några årtionden 
sedan varit ett verksamhetsområde, innehållande olika 
industrier som ASEA och Västerås Mekaniska verkstad 
samt hamnanknutna verksamheter. Området var under 
denna epok främst tillgängligt för de som arbetade inom 
själva området. Staden och centrum var avskärmat från 
Mälaren. 

Under 90-talet påbörjades en förvandling av 
de Mälarnära verksamhetsområdena. Inom 
Stationsområdet etablerade sig nya icke störanade 
verksamheter, befintlig järnvägsstation och bussterminal 
fick sitt nuvarande läge och under 2000-talet började 
Östra Hamnen och Lillåudden att bebyggas med 
bostäder. Medan Östra Hamnen är färdigbyggt, 
pågår på Lillåudden byggnation av de sista planlagda 
kvarteren. Bebyggelsen i dessa områden kännetecknas 
av en stilren modern arkitektur i puts och tegel. 

Bebyggelsen och kvarteren inom planområdet har 
genomgått en förändring på så vis att många av de 
”tyngre” verksamheterna har flyttat eller lagts ned. 
Undantaget är betongfabriken ”Färdig betong” och 
Lantmännens siloanläggning samt kommunens 
avloppsreningsverk ”Kungsängsverket” som ligger 
kvar och påverkar markanvändningen i närområdet. I 
närhet till järnvägsstationen finns ett kluster med många 
företag med olika inriktningar, föreningar, myndigheter, 
skolor, träningsanläggningar med mera. Bredden och 
mångfalden bland verksamheterna är stor men någon 
större funktionsblandning eller gatuliv förkommer inte 
då det saknas bostäder, service, attraktiva utemiljöer och 
allmänna platser. Utemiljön i området är torftig och i 
vissa delar storskalig på grund av de stora hårdgjorda 
ytorna med markparkeringar. 

Bebyggelsen inom Stationsområdet består av äldre 
industribebyggelse i huvudsak i tegel. Flera av dessa 

byggnader har kulturmiljöhistoriska värden och 
ska bevaras. Nytillskotten vad gäller bebyggelse är 
kontorsbyggnader i form av ”Skatteskrapan” under 
90-talet och tingsrätten under 2000-talet. Av dessa är det 
främst ”Skatteskrapan” som utmärker sig då byggnaden 
tydligt framträder i stadens siluett. Arkitektioniskt sett så 
följer dessa byggnader sin samtid.

Trots Stationsområdets centrala läge kan området 
upplevas som avskärmat från staden. Detta beror 
till stor del på den barriär som järnvägen utgör samt 
brist på kollektivtrafik söder om spårområdet. För 
gående och cyklister finns idag två passager under 
mark, Hamngatan i väster och Pilgatan i öster. När 
järnvägsstationen är öppen är det även möjligt att som 
gående passera genom stationens överpassage. 

Inom Stationsområdet finns endast sporadiskt 
med gång- och cykelstråk och säkra passager för 
oskyddade trafikanter. När det gäller kollektivtrafik så 
försörjs denna del av staden av en stomlinje utefter 
Björnövägen/Pilgatan samt av busstationen. Dessa 
faktorer bidrar till att även de nya bostadskvarteren 
inom Östra Hamnen och Lillåudden avskärmas. 
Stationsområdet nås däremot lätt och har hög 
framkomlighet för bilister. Kungsängsgatan som korsar 
genom området är en av huvudstråken i staden. Gatan 
belastas förutom av trafik till området med en stor 
mängd genomfartstrafik, både bilister och tung trafik, 
som väljer Kungsängsgatan istället för E18.

Stationsområdet

Areal: 50 ha
Antal boende: 0 personer
Antal arbetsplatser/verksamma: cirka 1400

Verksamheter och markanvändning: 
Västerås järnvägsstation och bussterminal, 
industrier, verksamheter, kontor, myndigheter 
(Skatteverket, Tingsrätten), Lantmännens 
siloanläggning, betongverk, avloppsreningsverk 
och idrotts-/kulturanläggningar (Friidrottshallen, 
Friskis & Svettis, klätteranläggning, Dansverkstan 
mm). Ca 20% av planområdet består av 
markparkeringar.

Figur 2.1. Stationområdets läge i Västerås. 

Mälaren

E1
8

E18

St
at

ion
sområdet

järnväg

järnväg

I den fördjupade översiktsplanen används begreppet 
”Stationsområdet” som benämning på hela 
planområdet. 

Begreppet ”resecentrum” omfattar 
järnvägsstationen och bussterminalen.
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Figur 2.2. Flygbild över Stationsområdet. Planområdets yta är markerad med färg, omgivningen är svart-vit. Objekt som underlätter orientering är markerade.

Skrapan

Stadshuset Slottet Centralstationen Skatteskrapan Tullhuset

Bussterminalen Friidrottshallen Betongfabriken Silon ÅngkraftverketAvloppsreningsverket

Vasaparken
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3. Mål för planarbetet
Stationsområdet ska utvecklas till en stadsmässig, 
mångsidig och levande stadsdel väl sammanlänkad 
med intilliggande stadsdelar, centrum och Mälaren. 
Utvecklingen av Stationsområdet ska bidra till en hållbar 
utveckling av Västerås och främja hållbara transporter 
både lokalt och regionalt.

De sex övergripande målen för Stationsområdet är att: 
Länka samman staden och överbrygga 
barriärer - genom att stärka sambanden 
(visuella och fysiska) mellan centrum och 
bebyggelsen längs Mälarstranden och de äldre 
sydöstra stadsdelarna.

Utveckla resecentrum till en modern, 
funktionell och attraktiv resandeanläggning.

Bygga stationsnära. Planera för ny attraktiv 
mark för verksamheter, service och bostäder i 
stationens närområde.

Utveckla stadsdelens blåa och gröna 
värden - utveckla en stadsdel med parker 
och närhet till vatten. Stärka centrums och 
Stationsområdets samband ner mot Mälaren. 

Skapa funktionsblandade levande 
stadskvarter med plats för allmänna platser, 
parker och torg. Utveckla områdets identitet 
med utgångspunkt i områdets befintliga 
kvaliteter.

Bygga hållbart. Skapa flexibla och robusta 
strukturer som tål utveckling. Använda 
modern teknik för områdets resurs- och 
energianvändning, återvinning, byggmaterial.

3B mål

I samband med uppstarten av projektet 3B 
formulerades fem effektmål för området. Målen ska 
följas i projektets olika delar. 

•	 Området ska bli en tydlig och självklar länk 
mellan city, Centrala Mälarstranden och Mälaren

•	 Området ska bidra till ett utvidgat city

•	 Området ska innehålla attraktiva kvartersytor

•	 Området ska innehålla attraktiva allmänna ytor

•	 Attraktivt och effektivt resecentrum

Hållbarhetsaspekter
som är belysta i planeringen

Ekologiska aspekter – resurs- och 
energianvändning, återanvändning och återvinning, 
renare mark, luft och natur

Ekonomiska aspekter – en konkurrenskraftig stad, 
stationsnära bebyggelse

Sociala aspekter – människan i centrum, skapa ett 
bra vardagsliv, resenären i fokus

Kulturella aspekter – respekt för kulturarvet och 
kulturmiljön

Ledord för planering av området

människan i centrum
mänsklig skala

mångfald
vardagsliv

mötesplatser hälsa och säkerhet

resenären i fokus

göra nära samla funktioner
täthet i bebyggelsen

samband mellan stadsdelar
funktioner

stolthet genom identitet
karaktärsskapande arkitektur

kulturmiljövärden
industriarv

lätt att hitta
orienterbarhet

stråk och samband

renare mark, luft, vatten
goda boendemiljöer

gröna värden
klimatanpassning

ekonomisk styrka genom samverkan

tillgänglighet
resecentrum

pendling

2
3
4
5
6

1
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Strategier för en hållbar utveckling
Med utgångspunkt i målen om ett hållbart och 
klimatsmart Västerås har 12 strategier formulerats 
i den kommuntäckande översiktsplanen ”Västerås 
2026”. Strategierna ger Västerås möjlighet att växa och 
utvecklas samtidigt som behovet av klimatpåverkande 
transporter och exploatering av brukningsvärd mark 
begränsas. Strategierna innebär också att de värden som 
finns i naturen och i den byggda miljön, som är en del 
av Västerås identitet, tas tillvara när Västerås utvecklas. 

Utav 12 strategier har 10 en direkt koppling till den 
fördjupade översiktsplanen för Stationsområdet. 
Faktum att så många av dem berörs i översiktsplanen 
tyder på att utvecklingen av Stationsområdet är ett 
mångsidigt projekt vilket kommer att föra Västerås 
stad närmare målet om en hållbar stad och ett hållbart 
samhälle. 

Här nedan listas alla 12 strategierna och deras koppling 
till översiktsplanen för Stationsområdet beskrivs.

Attraktiv regionstad

Utveckling av Stationsområdet 
med ett nytt resecentrum och en 
ny central stadsdel stärker Västerås 
roll som en attraktiv regionstad.

Kreativ näringslivsklimat

Inom Stationsområdet kan nya 
företag etableras och flera centralt 
belägna kontorslokaler kan byggas.

Kulturliv ger staden karaktär

Med tanke på det centrala läget 
samt byggnationen av nya parker 
och torg kan förutsättningar för 
kulturliv inom stadsdelen skapas.

Bostäder för alla

Inom Stationsområdet finns stora 
möjligheter att bygga hundratals av 
centralt belägna bostäder.

Bygg staden inåt

Stationsområdet är en central del 
av staden som idag är ineffektivt 
utnyttjad men den kan rymma en 
stor och blandad stadsdel. 

City - mötesplats för alla

Västerås city kan utvidgas 
med delar av Stationsområdet. 
Tillsammans kan stasdelarna 
fungera som starka och attraktiva 
mötesplatser.

Kulturarv och utveckling i 
samklang

En spännande kontrast kan skapas 
genom blandning av äldre och 
nyare bebyggelse.

Livskraftig landsbygd med 

starka serviceorter

Strategin har ingen direkt koppling 
till utveckling av Stationsområdet.

Enkelt att gå och cykla

Stationsområdet utvecklas som 
en tät stadsdel där gående och 
cyklister prioriteras och där det är 
nära till många viktiga målpunkter.

Kollektivtrafiknätet som 
ryggrad 

En del av Västerås som har väldigt 
bra kollektivtrafik utvecklas och 
många ges förutsättningar för att 
resa på ett miljövänligt sätt.

Hushålla med naturresurserna 

Ett centralt beläget område som är 
starkt förorenat och idag används 
ineffektivt saneras och en ny 
stadsdel med hundratals bostäder 
och arbetsplatser skapas. 

Stärk landskapsvärdena

Strategin har ingen direkt koppling 
till utveckling av Stationsområdet.
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4. Planförslaget
4.1. Markanvändning
En ny stadsdel som länkar samman staden och 
överbryggar barriärer
Stationsområdet ska utvecklas till en hållbar, stadsmässig 
och mångsidig stadsdel. Stadsdelens struktur ska 
utformas i syfte att läka samman staden och överbrygga 
de barriärer som finns i form av järnvägen, Södra 
Ringvägen och Kungsängsgatan. Nya stråk, passager 
och bebyggelsekvarter ska öka den upplevda känslan 
av närhet och samhörighet med centrum, intilliggande 
stadsdelar och viktiga målpunkter som resecentrum, 
Mälaren, Färjekajen, Lögarängen samt framtida 
målpunkter som Kokpunkten och Östra Hamntorget. 

En tät och blandad stadsbebyggelse
Stationsområdet ska ges formen av en tät kvartersstad. 
Byggnaderna placeras mot gata och dess bottenvåningar 
utgörs i hög grad av publika lokaler och verksamheter. I 
kvarterens inre finns privata innergårdar. 

Stadsbebyggelse är bebyggelse som är ordnad i 
en kvarterstruktur. De slutna kvarteren skapar tydliga 
gaturum och en klar indelning mellan offentliga 
(torg, parker och gaturummen) och privata platser 
(innergårdar).

Blandad markanvändning innebär att byggnader 
och kvarter inom samma område innehåller en 
variation i funktion och innehåll. Exempel på sådana 
funktioner är: bostäder, handel, service, kontor och 
andra publika verksamheter samt kultur och sport. 
Blandningen ska främja en stadsdel som lever under 
dygnets alla timmar och skapar aktiva och levande 
gator.

Bebyggelsen ges en varierad skala, med en tonvikt 
på fem till sex våningar. En högre bebyggelse kan 
prövas längs spårområdet samt vid stora stråk och 
nya platsbildningar i form av torg och parker. Även 
högre bebyggelse ska integreras i kvarterstrukturer. 
I kvarter och byggnader ges förutsättningar för en 
stor blandning av funktioner och verksamheter. Den 
blandade stadsbebyggelsen kan bestå av handel, service, 
kontor, bostäder, skollokaler, kultur, idrott, torg, parker 
samt publika och icke-störande verksamheter. Inga 
tydliga bostadsområden eller kontorsområden skapas 
utan alla funktioner blandas inom kvarteren. Skolor och 
förskolor integreras med övriga typer av byggnader. 
De planeras främst med generösa innergårdytor och i 
närhet till parker. 

En överbyggnad av spårområdet bör prövas i 
samband med utbyggnad av stadsdelen. En eventuell 
överbyggnad ska utformas så att visuella samband och 
siktlinjer bevaras mellan båda sidorna av spårområdet. 
Överbyggnaden av spårområdet kan göra stadsdelen 
mer attraktiv och mer integrerad med centrala Västerås.

Ett nytt, modernt resecentrum med större kapacitet 
och betydligt bättre funktionalitet kommer att byggas. 
Det kommer dock att ligga kvar i det ungefärliga läget 
av den befintliga reseanläggningen. Tillgängligheten till 
resecentrumet kommer att förbättras så att det upplevs 
som en viktig och central punkt i staden.

I planförslaget ligger avloppsreningsverket kvar i sitt 
nuvarande läge. Anläggningen skulle kunna flyttas till 
ett annat läge efter år 2026. Just nu pågår diskussioner 
om avloppsreningsverkets framtid och dess påverkan på 
Stationsområdet. Strukturer inom Stationsområdet är 
planerade på så sätt att avloppsreningsverkets yta skulle 
kunna integreras med övriga delar av stadsdelen efter att 
verksamheten flyttat.   

Stadsstruktur 
Stationsområdet ges en tydlig struktur. Tack vare den 
är det lätt att hitta till och inom området. Stadsdelens 
struktur av gator, gång- och cykelvägar och visuella 
samband förstärker stadens befintliga stråk och 
siktlinjer. Strukturen ska integrera de olika delområdena 
med varandra och med intilliggande stadsdelar. 
Kvartersstrukturen skiljer tydligt mellan offentliga och 
privata ytor och ger bästa möjliga förutsättningar för 
stadslivet. En hög tillgänglighet till resecentrumet är 
en av de viktigaste aspekterna för ett välfungerande 
område.

Passager över och under spårområdet
För att förstärka Stationsområdets samband med 
centrala Västerås och de sydöstra stadsdelarna föreslås 
nya passager över och under järnvägen (se figur 4.1.). 

Målsättningen med passagernas placering är att:

• Stärka den upplevda närheten och samhörigheten 
mellan centrum, Mälaren och Stationsområdet. 

• Skapa nya gång- och cykelstråk mellan centrum 
och de sydöstra stadsdelarna. 

• Öka integrationen för hela centrala Västerås. 

De två befintliga passagerna under järnvägen 
vid Hamngatan och Pilgatan samt passagen via 
stationsbyggnaden bibehålls och utökas med tre nya 
förbindelser. Två av dem föreslås finnas under och en 
över spårområdet.

Väster om resecentrums stationsbyggnad möjliggörs 
byggnation av två passager: en under och en över 
spårområdet. Passagen under skulle fungera som en 
länk för gående och cyklister medan passage över 
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Figur 4.1. Planförslaget - Stationsområdets markanvändning.
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Figur 4.2. Ett exempel på en kommersiell                                             

gångpassage (Stockholm, Sverige)

Figur 4.4. Prioritering av trafikslag inom Stationsområdet.

2
3
4
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järnvägen skulle fungera som gångförbindelse. Syftet 
med passagerna är att skapa en förlängning av de 
redan idag populära stråken mot resecentrum genom 
Vasaparken och längs Kopparbergsvägen. Möjlighet 
finns även att förbinda de båda passagerna med 
resecentrums byggnad och perronger. Passagerna 
kommer att väsentligt öka integrationen mellan 
Stationsområdet och södra delen av centrala Västerås.  

I nordöstra delen av Stationsområdet placeras den andra 
passagen under järnvägen. Passagen kopplar samman 
Cityringen med området öster om friidrottshallen 
och norr om avloppsreningsverket. Den kommer att 
fungera som förbindelse tillgänglig för både cyklister 
och gående. Syftet med passagen är att underlätta 
kommunikationer mellan östra delen av centrum 
och stora delar av Västerås belägna sydost om 
Stationsområdet. 

Den tredje nya passagen placeras över järnvägen 
och är en del av resecentrums sekundära entré (se 
Figur 4.20 på sida 25). Passagen utformas för gående. 
Tillgänglighet skapas genom trappor och hissar på 
vardera sidan av övergången och ner till alla perronger.  

Med tanke på trygghets- och funktionsaspekter ska 
passager under järnvägen utformas så att de uppfattas 
som öppna, ljusa och inbjudande. De ska dessutom 
upplevas som en naturlig del av gång- och cykelvägnätet 
och som delar av nya platsbildningar. Passager av 
järnvägen ska, med hjälp av antingen svaga lutningar 
eller hissar och trappor, utgöra tillgängliga och 
välanvända länkar mellan Stationsområdet och centrala 
Västerås. 

Föreslagen markanvändningskarta medger möjlighet för 
byggnation av både passagen under och passagen över 

järnvägen vid stationens huvudbyggnad – var för sig 
eller tillsammans.

På webbsidan http://projekt3b.se/om-projektet/
utredningar/ finns ett antal utredningar kring passager 
inom Stationsområdet som stödjer planförslaget.  

Trafik och gator
Ett nät av gator, gångbanor, cykelvägar, platsbildningar, 
parker och bebyggelsekvarter binder samman 
Stationsområdet till en helhet. Gatustrukturens avsikt 
är att säkerställa en god funktion, framkomlighet 
och attraktiva stadsrum att röra sig längs. Gång- och 
cykeltrafik samt kollektivtrafik är prioriterade trafikslag. 
Prioriteringen innebär att alla gångvägar och cykelbanor, 
precis som bilvägarna, utgör en sammanhängande 
struktur där varken gående eller cyklister är tvungna 
att anpassa sina rörelsemönster till biltrafiken.             

Figur 4.3. Ett exempel på en gång- och cykelpassage under 

järnvägen.(Uppsala, Sverige) (Foto: Sofie Andersson Rosell)

gång

cykel

bil
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Gator, gångbanor och cykelvägar ges olika karaktärer 
och mått som återspeglar dess funktion. Korta resor 
inom staden ska i första hand kunna ske till fots eller 
med cykel, längre resor inom staden med buss.

Genom att sätta gående och cyklisters i första 
rummet skapas en attraktivitet och ett liv i staden 
som alla får glädje av. Detta förutsätter att man ger 
goda förutsättningar för gående och cyklister i såväl 
övergripande stråk som i den mycket lokala stadsmiljön. 
Utformningen på tomtmark och i fastigheter ska 
stödja gång- och cykeltrafikens utrymmesanspråk och 
service av olika slag. Utformningen i gatumiljön bör 
prioritera uteserveringar, cykelparkeringar, utökade 
trottoarbredder, alléer, cykelbanor.

Inom bussterminalens område bör gående, cyklister 
och bussar jämställas för att uppnå ett välfungerande 
resecentrum med samspel mellan de tre olika 
grupperna. 

På webbsidan http://projekt3b.se/om-projektet/
utredningar/ finns ett antal trafikutredningar som 
stödjer planförslaget.  

Gångvägar och cykelbanor
Gång- och cykelvägnätet utgörs av ett finmaskigt nät, 
där gångvägar och cykelbanor är gena, lättillgängliga och 
trygga. Gångvägar och cykelbanor länkas samman till 
längre stråk som kan ha olika funktioner som snabba 
och gena cykelstråk samt attraktiva och upplevelserika 
rekreationsstråk. 

Längs större stråk och utmed huvudgator föreslås 
gångvägar och cykelbanor vara separerade. Cykelbanor 
bör skiljas från gångvägar med annan typ av beläggning 
eller grafisk markering. En uppdelning av gång- och 
cykelbanor ökar bekvämligheten för gående och 
höjer väsentligt attraktiviteten för cyklisten genom att 

möjliggöra högre hastighet och bättre framkomlighet på 
cykelbanorna. Längs större stråk och utmed huvudgator 
bör införande av enkelriktade cykelbanor utredas.

Bra och lättillgängliga parkeringsmöjligheter i varierande 
former ska finnas för cyklister både inom kvartersmark, 
vid allmänna platser och publika målpunkter. De flesta 
av cykelparkeringarna ska finnas vid resecentrums 
entréer, på båda sidor av spårområdet.  

Nya cykelparkeringshus inom Stationsområdet ska vara 
lokaliserade och utformade på så vis att de inte bara 
håller en hög arkitektonisk kvalité utan också känns 
trygga och attraktiva att använda. Cykelparkeringar till 
verksamheter och boende anordnas inom kvartersmark 
och längs gator där det är möjligt.

Figur 4.5. Exempel på en färg- och symbolmarkerad cykelbana 

separerad från övriga trafikslag (Nice, Frankrike)

Figur 4.6. Exempel på ett modernt bevakat cykelparkeringshus.           

(Malmö, Sverige) (Foto: Felix Gerlach)

Tre nya huvudstråk och förbindelser föreslås: 

1. En ny gångväg och cykelbana från resecentrum i norr 
till Ångkraftverket i söder.

2. En ny gångförbindelse från Östermalm via 
sekundärentrén och in i Stationsområdet. 

3. En ny gångväg och cykelbana som kopplar samman 
centrums östra delar med stadsdelarna i sydöst och 
vid Mälarstranden. Stråket skapas genom en länkning 
av gång- och cykelbanor längs Ringvägen, via passage 
under järnvägen och längs separerad gång- och 
cykelväg norr om avloppsreningsverket.

Kollektivtrafik
Det nya kollektivtrafiksystemet, SmartKoll, som införs 
under augusti 2013 medför inte någon förbättring ur 
kollektivtrafiksynpunkt för boende och verksamma 
inom Stationsområdet, Lillåudden och Östra Hamnen. 
Dessa områden kommer enligt beslutade stomlinjer 
även framöver att ha sin närmsta busshållsplats utefter 
Björnövägen eller vid centralen. 
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Figur 4.7. Planförslaget - Stationsområdets trafikstrukturer.
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På sikt, i samband med att området utvecklas ytterligare, 
kan stadsdelen genomkorsas av en stomlinje. Föreslagna 
gatusektioner för Kungsängsgatan, Verksgatan, 
Mälarstrandsgatan och lokalgatorna norr om silon 
är dimensionerade för att klara en stomlinje för 
kollektivtrafik. 

Översiktsplanen ger möjlighet att förlägga en ny 
busstomlinje genom området när behov uppstår men 
ytterligare utredningar och beslut krävs för att nya 
linjer ska införas eller att befintliga stomlinjer ska 
justeras i sin sträckning. Gator inom Stationsområdet 
där busstrafiken ska vara möjlig är markerade på kartan 
på sidan 17 (figur 4.7). På samma karta markeras även 
lokalisering av en bussterminal och möjliga lägen för 
busshållplatser. Bussterminalen ges en yta som är 
minst 50% större än dagens bussterminal. Hänsyn i 
planering och projektering ska tas till möjliga lägen för 
busshållplatser. 

Två alternativa bussträckningar inom Stationsområdet 
är tänkbara. I det första alternativet leds bussen 
utefter silokajen, det vill säga mellan hamnbassängen 
och siloanläggningen, för att uppnå en nära, gen och 
fördelaktig busslinje. Den här sträckningen är möjlig 
först efter omlokalisering av siloverksamheten. Den 
andra alternativa sträckningen leds på Kungsängsgatan 
mot friidrottshallen och sedan leds den vidare 
genom avloppsreningsverkets område. Denna linje 
är möjlig först efter en eventuell omlokalisering av 
avloppsreningsverket. 

De föreslagna bussträckningar ska inte ses som exakta 
linjedragningar. Båda alternativen kommer att behöva 
studeras mer i detalj innan beslut om en busslinje 
genom Stationsområdet tas.

Gator 
Analyser och studier har visat att de befintliga 
trafikstrukturerna inte kommer att kunna fungera väl 
när Stationsområdet förvandlas till en ny attraktiv 
och central stadsdel i Västerås. Därför kommer nya 
trafikstrukturer att introduceras i området. Huvudmålet 
är att skapa en hållbar grund för utveckling av 
Stationsområdet och möjliggöra uppfyllelse av de fem 
effektmålen för 3B-projektet. (se 3B-mål på sida 11).
I planförslaget silas biltrafiken igenom stadsdelen längs 
huvudgatorna Södra Ringvägen, Kungsängsgatan, 
Verksgatan och Mälarstrandsgatan. Huvudgatorna 
utformas som trädplanterade stadsgator. Jämfört med 
dagens situation ges huvudgatorna en tydligare och 
enhetligare karaktär som ökar orienterbarheten inom 
området. 

Passager för gång- och cykelvägar över gatorna ska 
utformas breda och väl tilltagna. Platser där viktiga 
cykelstråk möter bilvägar utformas på så sätt att 
företräde ges till cyklister. Flera korsningar mellan 

Figur 4.8. Exempel på ett övergångsställe där gång- och 

cykeltrafikanternas tillgänglighet prioriteras. (Ottawa, Kanada)

bilvägar och gångvägar/cykelbanor bör vara upphöjda 
för ökad säkerhet och tillgänglighet för fotgängare och 
cyklister.

Kungsängsgatans nuvarande funktion som 
genomfartsgata kommer delvis kvarstå, men dess 
karaktär och utformning kommer i stor grad 
förändras. Kungsängsgatans raka dragning ”bryts” 
mellan silon och friidrottshallen och delar sig i två 
gator som leder vidare mot sydöst. Utformningen 
av gatan kommer göra den mindre attraktiv för 
genomfartstrafiken, dämpa hastigheter och till följd 
av det bidra till att skapa en gatumiljö där fotgängare 
och cyklister känner sig mer välkomna. Lösningen 
är presenterad på både markanvändningskartan och 
kartan med nya trafikstrukturer (Figur 4.1. på sida 14 
och Figur 4.7. på sida 17). Tack vare åtgärden kommer 
biltrafikdominansen att minska i området och flera 
attraktiva bilfria ytor i form av stråk och torg kommer 
att kunna skapas. Mindre trafik på Kungsängsgatan 
mellan friidrotthallen och korsningen med Björnövägen 
kommer innebära betydligt lägre bullernivåer och till 
följd av detta möjliggörs byggnation av bostäder och 
andra stadsfunktioner där bullernivåer inte får överstiga 
vissa värden.

Södra Ringvägen kommer att finnas kvar i sitt befintliga 
läge och dess östra del kommer i fortsättningen 
att införlivas i bussterminalen, med bussfil och 
hållplatslägen. Gatan och korsningen Södra Ringvägen- 
Kopparbergsvägen har en stor betydelse för 
kollektivtrafikens funktion och framkomlighet samt är 
en betydelsefull länk i flera gång- och cykelstråk ner mot 
resecentrum. I arbetet med SmartKoll har brister kring 
korsningen och trafiksignalsystemet påvisats. Under de 
kommande åren kommer ett arbete pågå med åtgärder 
som ska förbättra funktionen av korsningen. Vid 
utformningen av gatan och korsningen för en förbättrad 
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Parkering 
I Stationsområdet ska tillgänglighet utvecklas på 
gång- och cykeltrafikanters villkor vilket innebär 
att biltrafikens anspråk prioriteras ned. Då området 
är centralt beläget med närhet till välutvecklad 
kollektivtrafik finns i de flesta fall alternativa 
transportsätt. Med detta som utgångspunkt bör 
effektiva, flexibla och moderna parkeringslösningar som 
uppmuntrar till minskad bilanvändning eftersträvas.

Markparkeringsytor för bilar avvecklas och istället 
skapas parkeringsplatser i sådana former som är mer 
naturliga i stadsmässiga miljöer. Parkering kommer 
att ske främst i parkeringshus, parkeringsgarage och 

Figur 4.10. Föreslagen gatusektion - Kungsängsgatan. (Sweco Architects)

Figur 4.9. Föreslagen gatusektion - Sigurdsgatan. (Sweco Architects)
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Positiva effekter av föreslagna trafikstrukturer: 

•	 Omvandling av barriärer i form av stora vägar till 
stadsgator.

•	 Prioritering av gång- och cykeltrafik.

•	 Ökad attraktivitet för andra trafikmedel än bil.

•	 En gen och enkel struktur som är flexibel och tål 
förändringar.

•	 Minskad barriäreffekt av genomfartstrafiken.

•	 Minskad andel tung trafik i området.

•	 Minskad bullerproblematik.

•	 Fler attraktiva allmänna ytor.

framkomlighet för bussen kommer även stor fokus ligga 
på resenären och på gång- och cykeltrafikanten. 

Västra delen av Södra Ringvägen har idag karaktären 
av trädplanterad trafikled. Gaturummet är brett och 
det finns få möjligheter för gående att följa gatans 
sträckning eller korsa den. Gatan föreslås få en karaktär 
av en trädplanterad stadsgata. Sektioner på körbanor 
ska ses över och en trottoar längs gatans södra kant 
bör anläggas med en ny övergång i markplan mot 
Vasaparken. Nya byggnader söder om Vasaparken och 
Södra Ringvägen med sitt attraktiva läge och aktiva 
husfasader kommer att sluta upp mot gaturummet. 

Lokalgator inom området ges smalare gatusektioner 
vilket främjar interaktionen mellan livet på gatan och 
bottenvåningars entréer och funktioner. Ett gaturum 
som kommer att särskilja sig är Sigurdsgatan som 

Shared Space är ett sätt att arbeta med trafik i staden 
som bryter med funktionalismens trafikseparering. Genom 
ett helhetstänkande kring transporter och det sociala livet 
i stadsrummet skapar man säkrare, effektivare och mer 
attraktiva trafiklösningar. 

I shared space-områden anpassar bilar sig till 
fotgängarnas och cyklisternas rörelsemönster.

föreslås utformas till en gångfartsgata, där trafikanterna 
färdas på de gåendes villkor. En typ av gaturum som 
kallas för ”shared space” kan prövas på Sigurdsgatan 
och på några andra lokala gator.  

En dragning av Verksgatan i höjd med 
avloppsreningsverket ändras för att möjliggöra arbete 
med åtgärder inom avloppsreningsverkets område 
som kommer att kunna minska anläggningens negativa 
påverkan på omgivningen. En av de första åtgärderna 

är modernisering av slamhanteringen i västra delen 
av anläggningen precis intill den nya sträckan av 
Verksgatan. Moderniseringen kommer att innebära 
betydligt lägre luktemissioner från avloppsreningsverket.

De nya trafikstrukturerna kommer att hjälpa till att 
uppfylla de fem effektmålen för 3B. Dessutom kommer 
de också att innebära flera positiva förändringar för 
själva Stationsområdet och dess närmaste omgivning.

Figur 4.11. Föreslagen gatusektion - Verksgatan. (Sweco Architects)
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Figur 4.12. Exempel på en urban gata med                

kanstensparkering och cykelbana. (Nice, Frankrike).

Transportväg till Roro-läget
Kungsängsgatan kommer även fortsättningsvis utgöra 
transportväg för breda och tunga transporter ner 
mot Roro-läget vid hamnbassängen. Beroende på 
produktionen kan transporterna utföras fler gånger om 
året, då stängs gatan av för övrig trafik. Transportvägen 
kommer delvis ledas över det nya torget vid 
friidrottshallen. På grund av Roro-transporterna ska det 
nya torget utformas på sådant sätt att en rak och öppen 
yta behålls mellan båda delar av Kungsängsgatan. 

4.2. Stationsnära bebyggelse
Den fördjupade översiktsplanens mål om att bygga 
stationsnära anknyter till strategin att effektivt 
kunna utveckla och använda den mark som finns i 
ett stationsnära läge. En annan planeringsstrategi i 
översiktsplanen ”Västerås 2026” är att bygga staden 
inåt. Det stationsnära läget innebär en stor potential 

Roro är förkortningen för Roll On/Roll off-fartyg. 
Istället för användandet av kran vid lastning 
och lossning så körs godset ombord på fartyget. 
Metoden används speciellt vid frakt av tung och 
utrymmeskrävande last. Fartyget har en egen ramp 
som ansluts till kajkanten.

och dels längs gator i form av kantstenparkering. 
Sådana former av bilparkering bidrar inte bara till en 
mer urban karaktär av stadsdelen utan dämpar också 
hastigheten och möjliggör mer ekonomisk och effektiv 
markanvändning där mer yta används för byggnader 
och allmänna platser. Lämpliga lägen för parkeringshus 
kommer att studeras vidare. 

Arbete med ny parkeringspolicy och parkeringsriktlinjer 
för Västerås pågår. I detta arbete undersöks möjligheten 
att införa flexibel parkeringsnorm där parkeringstalet 
har ett spann baserat på exploateringens läge och 
förutsättningar att färdas med andra färdmedel 
etc. Möjligheter att vid exploatering testa nya sätt 
att kombinera parkeringsplanering med mobility 
management-åtgärder ska också undersökas. Detta 
innebär att antalet parkeringsplatser ytterligare skulle 
kunna sänkas om byggherrar genomför särskilda 
insatser för att minska parkeringsefterfrågan som till 
exempel införande av bilpooler. Med detta arbete 
som utgångspunkt ska riktlinjer för parkering i 

för den hållbara stadsutvecklingen och för stadens 
konkurrenskraft. Utveckling av stationsnära områden 
ska även leda till en ökad tillgänglighet och attraktivitet 
för resecentrum. Detta kommer på sikt leda till ett ökat 
kollektivresande. Bebyggelsen och resecentrum drar på 
så sätt ömsesidigt nytta av varandra.

Tillgängligheten inom området samt till och från 
resecentret är helt avgörande om fler människor ska 
välja att resa kollektivt före resan med bil. Enligt 
den så kallade stationsnärhetsprincipen väljer fler att 
åka kollektivt om man bor och/eller jobbar inom 
promenadavstånd från järnvägsstationen. För att så 
mycket som möjligt utnyttja närheten till stationen 
kommer den stationsnära bebyggelsen bestå av en 
blandning av bostäder, butiker, kontor, verksamheter 
samt andra stadsfunktioner och platser med hög 
besöksfrekvens.  

I planeringen av stationsnära bebyggelse ska 
avvägningar göras mellan hållbarhetsfördelarna med en 
utbyggnad gentemot de risker och störningar som ett 
läge intill järnvägen innebär.  

4.3. Levande stadskvarter 
Stadsdelen ska utgöras av funktionsblandade och 
levande stadskvarter med plats för möten mellan 
människor. Områdets identitet och karaktär utgår 
från platsens historia, där äldre värdefull bebyggelse 
införlivas i den nya bebyggelsen och skapar en 
spännande och levande miljö. 

Funktionsblandning
Kvarter och byggnader ska innehålla 
funktionsblandning, det vill säga en variation av 
markanvändning och verksamheter. Att blanda 
bostäder och arbetsplatser skapar förutsättningar för 

Mobility management är ett koncept för att främja 
hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom 
att förändra resenärers attityder och beteenden.

Stationsområdet studeras vidare. En övergripande 
parkeringsutredning för Stationsområdet kan bli aktuell.  

Den mycket goda tillgängligheten till kollektivtrafik, 
prioritering av gångvägar och cykelvägar som håller 
högt kvalité samt närheten till centrum talar för att 
efterfrågan på parkering i Stationsområdet är lägre än 
för övriga staden.
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Levande bottenvåningar
Bebyggelsens bottenvåningar mot gatan är en lika viktig 
del för stadslivet som utformningen av gator, rum och 
platser. Bottenvåningarna ska ges en användning och 
utformning som tillför gaturummet liv. Entréer ska vara 
markerade, välkomnande och placerade mot gator och 
platser. För att möjliggöra etablering av verksamheter 
ska bebyggelsen i utpekade stråk ha entréplan och 
bottenvåningar med högre våningshöjd. Det är viktigt 
att de nya byggnaderna utgör kvarterstruktur och att de 
med sin placering följer gatornas geometri. På kartan på 
sida 22 (Figur 4.16.) markeras gator där bottenvåningar 
ska vara öppna och innehålla verksamheter, service, 
butiker. Detta kommer att skapa förutsättningar till en 
levande och urban stadsdel. 

Mötesplatser, allmänna platser och stråk 
Lokaliseringen av de mest attraktiva och levande 
mötesplatserna sammanfaller oftast med närheten 
till potentiella målpunkter och till både dagens och 
framtida rörelsestråk. Nya allmänna platser och parker 
i Stationsområdet kommer att skapas i strategiska 
lägen med goda förutsättningar för vistelse, möten och 
rekreation. Dessa lägen finns oftast längs viktiga stråk, 
stråkkorsningar och vid målpunkter som samlar och 
lockar till sig människor. De punkter i området som har 
störst potential att fungera som attraktiva mötesplatser 
är: resecentrum med dess närmaste omgivning, platsen 
mellan silobyggnaden och hamnbassängen, det nya 
torget söder om friidrottshallen och den nya parken vid 
Sigurdsgatan.

en stadsmiljö som är rik på upplevelser, trygg att vistas 
i och där det är nära till allt. Till skillnad från den 
funktionseparerade staden där det är långt mellan olika 
målpunkter är situationen mycket annorlunda i den 
blandade och integrerade staden. Förutsättningarna 
för närhet är större i den blandade staden där olika 
målpunkter finns sida vid sida och tack vare det är 
det enklare och snabbare att förflytta sig mellan olika 
punkter i staden. Stadsdelen ska ha en variation av 
olika upplåtelseformer. Sådan blandning ökar chansen 
till interaktion och möten mellan människor från olika 
grupper och i olika livssituationer. 

Den blandade stadsbebyggelsen kan bestå 
av mängd olika markanvändningar, såsom handel, 
service, kontor, bostäder, torg, parker, icke störande 
verksamheter, kultur och idrott. Kvarterens 
markanvändning och funktioner ska främja ett aktivt 
och tryggt stadsliv under dygnets alla timmar.

Figur 4.14. Levande bottenvåningar med många publika ingångar            

ger förutsättningar till en levande och trygg gata. (Montreal, Kanada)

Figur 4.15 Slutna fasader med väldigt få ingångar mot gatan bidrar  

inte till gatulivet och skapar otrygghet. (Stockholm, Sverige)

Figur 4.13. Blandad bebyggelse främjar ett aktivt                           

och tryggt stadsliv under dygnets alla timmar. (Bryssel, Belgien)
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Figur 4.16. Planförslaget - Platsbildningar, gröna ytor, siktlinjer, utblickpunkter samt utpekade                                                                                      

gator och platsbildningar med publika bottenvåningar med högre våningshöjd inom Stationsområdet.
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Torg och platsbildningar ska ges en unik och 
karaktärsfull utformning som bidrar till områdets 
attraktivitet och identitet. De ska ges en hög kvalitet i 
utformning och utförande samt vara mångfunktionella. 
De viktigaste offentliga platserna ska karaktäriseras av 
tydliga gränser mellan själva platsen och övriga ytor 
som är av privat karaktär. För att skapa en orienterbar 
stadsdel bör torg och platser bindas samman med stråk.

Stadsdelens identitet och karaktär
Samspelet mellan stad och industri har en lång 
kontinuitet i Västerås och präglar både stadens och 
Stationsområdets historia och identitet. 

De industribyggnader som finns kvar ger området 
karaktär och identitet och bör i den framtida 
omvandlingsprocessen anpassas till nya strukturer och 
ges en ny användning. En ny stark och unik identitet av 
området kan växa fram i mötet och samspelet mellan 
den äldre och den nya bebyggelsen. I planförslaget har 
strukturer av den historiska bebyggelsen införlivats 
i kvartersstaden. Förändring och komplettering med 
ny bebyggelse i kvarter med kulturhistorisk värdefull 
bebyggelse är möjlig och ska prövas. Den nya 
bebyggelsen ska tillföra området en spännande och god 
arkitektur. Kontrasten och samspelet mellan nytt och 
gammalt ska kännas spännande och skapa dynamik. 

Både inom och i direkt anslutning till Stationsområdet 
finns högre bebyggelse som fungerar som 
landmärken och referenspunkter. Exempel på sådana 
byggnader inom Stationsområdet är: silobyggnaden, 
”Skatteskrapan” och ett nytt högt bostadshus i Östra 
Hamnen. 

Nya högre byggnader kommer att kunna skapas 
vid viktiga målpunkter med större människoflöden. 
Byggnaderna ska utmärka sig genom dess arkitektur 

och funktion. Bottenvåningar i dessa byggnader 
ska vara publika, öppna och bidra till gatulivet. 
Nya höga byggnader ska anpassas till föreslagna 
kvartersstrukturer, följa gatornas geometri och inte 
fungera som ”hus i park” - solitärer separerade från 
övriga stadsstrukturer. 

Siktlinjer och utblickar
Förutom den ökade fysiska integrationen mellan 
Stationsområdet och omgivningen ska även de visuella 
sambanden mellan centrala Västerås, bebyggelsen längs 
Mälarstranden och de sydöstra stadsdelarna stärkas. Till 
följd av det underlättas orienteringen inom området 
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och känslan av att Stationsområdet är en del av staden 
förstärks. I planförslaget redovisas sex siktlinjer som bör 
bevaras och/eller förstärkas (figur 4.16. på sida 22).  

lokalisering av nya torg och parker samt med ledning 
av nya och gång- och cykelstråk. De nya allmänna torg- 
och parkytorna kring kajen vid hamnbassängen skapar 
nya målpunkter och kvaliteter i stadsdelen. De ytorna 
utgör även nya länkar i det strandnära rekreationsstråk 
som sträcker sig mellan Lögarängen västerut samt 
österut mot Öster Mälarstrand och Ångkraftverket 
vilken i framtiden kommer att fungera som en ny 
målpunkt i staden.

Vatten som gestaltningselement lyfts fram i både 
offentliga miljöer och inom kvartersytor. Dessa element 
bör finnas i varierade former, inbjuda till lek och rörelse 
och karaktäriseras av hög kvalité och unik utformning. 
Sådana element ökar chansen till höjd status och ökad 
attraktivitet av området. Dessutom ska vattenelement 
användas för att skapa attraktiva dagvattenanläggningar.  

Nya gröna värden
I del 6. ”Planeringsförutsättningar” beskrivs bristen på 
attraktiva grönytor inom Stationsområdet. Situationen 
kommer att förändras i samband med områdets 
omvandling. Nya gröna kvalitéer ska skapas i samband 
med att stadsdelen byggs ut. Eftersom stadsdelen 
ligger väldigt centralt bör dess gröna delar ha en stark 
stadskaraktär. 

I planförslaget finns inga nya stora parker eftersom 
flera av dem finns i områdets närmaste omgivning. 
Istället föreslås flera mindre parker och nya gröna stråk 
som är relativt jämt fördelade inom området. Detta för 
att säkerställa tillgång till de gröna delarna av staden 
till dem som kommer att bo, jobba och tillbringa sin 
fritid i den nya stadsdelen. De nya parkerna kommer 
att ha varierade form och storlek. De ska utformas för 

Figur 4.18 Nya trädalléer längs gator kommer att planteras                 

i många delar av Stationsområdet. (Stockholm, Sverige)

4.4. Stadsdelens blåa och gröna 
värden

Stärka kontakten med Mälaren
Närheten till Mälaren och hamnbassängen med sitt 
stora vattenrum är en av de största kvalitéerna inom 
Stationsområdet. Dessa kvalitéer ska tas tillvara och 
utvecklas i den fortsatta planeringen. 
Förutom att kontakten mellan stadsbebyggelsen och 
Mälaren säkerställs genom befintliga och nya siktlinjer, 
förstärks den också av strukturen av gator och 

De sex siktlinjer som bevaras och förstärks är:

•	 Siktlinje mellan Stadshuset, Vasaparken och 
Kungsängsgatan.

•	 Siktlinje mellan resecentrum, 
hamnbassängen och sedan vidare mot 
Mälaren över Lillåudden. 

•	 Siktlinje över järnvägen mellan 
Mimerkvarteret och den östra delen av 
Stationsområdet. 

•	 Siktlinje mellan Kungsängsgatan och 
Ångkraftverket. 

•	 Siktlinje längs Hamngatan mellan 
stadshustornet och tullhuskajen

•	 Siktlinje över Mälaren mellan silokajen och 
Lillåuddsbron 

Figur 4.17. Exempel på vattenelement i stadsmiljö                           

som uppmuntrar till lek. (Toronto, Kanada).
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människor i alla åldrar och locka till lek, rekreation, 
idrott och vistelse. Nya parker inom Stationsområdet 
kommer att innebära färre hårdjorda ytor och till följd 
av detta kommer lokalt omhändärtagande av dagvatten 
möjliggöras inom fler delar av området.

Fyra nya mindre parker kommer att skapas. Den 
första av dem, vid Östra Hamnens östra del mellan 
Hamnbassängen och Kungsängsgatan, anläggs under 
år 2014. Den kommer att fungera som en mindre 
park vid ett bostadsområde och i närheten av det nya 
resecentrum. Parken kommer att ha en stadsmässig 
karaktär och lekytor samt vattenelement kommer att 
finnas. 

Den andra parken kommer att finnas vid Sigurdsgatan 
och söder om den sekundära entrén till resecentrum. 
Parken kommer ha en kvadratisk form och vara tydligt 
inramad av omgivande bebyggelsekvarter samt allmänna 
gator och stråk. Parken ges en stark stadsmässig 
karaktär och med en funktion av lugn plats i närheten 
av det levande och aktiva resecentrum.  

Den tredje parken är lokaliserad mellan spårområdet 
och friidrottshallen. Denna park kommer att 
karaktäriseras av mycket liv och rörelse eftersom flera 
viktiga rörelsestråk kommer att gå igenom den. En 
av de två nya passagerna under järnvägen kommer att 
vara en del av parken. Norra delen av parken länkas 
ihop med ett grönt stråk längs järnvägen och stråket 
fortsätter norrut mot stadsdelarna Kopparlunden och 
Ängsgärdet.

Den fjärde parken kommer att finnas strax norr om 
avloppsreningsverket och den ska fungera som en 
grön mötesplats för de som kommer att bo och jobba i 
Stationsområdets nordöstra del. Parken gränsar i söder 
till ett viktigt cykelstråk mellan Öster Mälarstrand och 

Gestaltningsprogram för Stationsområdet
Under hösten 2013 påbörjades arbetet med 
”Gestaltningsprogram för Stationsområdet” - ett 
stadsdelsövergripande gestaltningsprogram där 
Västerås stad och berörda fastighetsägare samarbetar. 
I gestaltningsprogrammet ingår sådana aspekter som 
karaktär av allmänna platser där både torg och parker 
ingår, gatusektioner, principer för bebyggelse med flera. 
Arbetet beräknas att vara klart under vintern 2013/2014 
och gestaltningsprogrammet kommer att fungera som 
underlag till nya detaljplaner och bygglovsärenden.

Detaljerad utformning av resecentrum kommer inte 
att ingå i ”Gestaltningsprogram för Stationsområdet”, 
utan kommer att behandlas separat i arbete med 
detaljplanenen för resecentrum. (se mer under 
”Målbild för Västerås resecentrum” på sida 27)

Gestaltningsprinciper för Stationsområdet

• Området ska utformas som tät kvartersstad.

• Byggnader ska ges gedigna materialval samt 
genomtänkta och nyskapande funktioner.

• Byggnader längs utpekade stråk ska ha aktiva, 
utåtriktade och publika entréplan/bottenvåningar.

• Byggnadshöjder ska vara i huvudsakligen 5-6 våningar. 
I området kring spårområdet och vid platsbildningar 
och stråk kan en högre skala och exploatering prövas.

• Resecentrum ska ges en hög arkitektonisk kvalitet, 
en självständig karaktär och ha ett medvetet 
förhållningssätt till stadens siluett. 

• Delområden och kvarter inom Stationsområdet 
kan inbördes ha egna karaktärsdrag men de 
grundläggande principerna/strukturerna ska vara de 
samma. 

• Befintliga kulturhistoriska värden ska beaktas och tas 
till vara i den fortsatta planeringen.

• Hög kvalitet ska hållas vid utformning av 
platsbildningar och offentliga rum. 

• Stråk och passager ska utformas så att de upplevs 
inbjudande, överblickbara, tillgängliga och trygga.

• Gröna ytor och stråk, med skilda karaktärer och 
egenskaper, ska bindas samman inom området och 
med angränsande gröna områden. 

• Den visuella kontakten med Mälaren och 
hamnbassängen ska förstärkas. Befintliga siktlinjer 
bevaras och nya skapas. 

• Gaturummen ska gestaltas på så sett att biltrafiken 
inte dominerar och att tillräckligt utrymme ges till 
gående och cyklister.

centrala Västerås. Under parken kan en underjordiskt 
fördröjningsmagasin för spillvatten anläggas. Magasinet 
är tänkt att användas vid skyfall för att minska 
bräddningar av orenat avloppsvatten. Mälarenergi 
jobbar med en förstudie kring magasinet.

Många befintliga gator ska byggas om och nya ska 
anläggas. Många av gatorna ska vara trädplanterade 
och ge en grön karaktär till stadsdelen samt göra 
gatusektionerna mer attraktiva och mer definierade. 

Den gröna strukturen kommer dessutom att bestå av 
gröna gårdar och terrasser på kvartersmark samt av 
gröna stråk på stadens allmänna ytor. Stråken ingår 
i den nya strukturen för gående och cyklister vilken 
ska underlätta kommunikationer mellan områdets och 
omgivningens målpunkter. Stråkstrukturen kommer att 
kopplas samman med både nya och befintliga parker.  
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sig med hög tillgänglighet för alla trafikantslag, god 
service samt smidiga byten mellan samtliga trafikslag. 
Det nya resecentrum kommer även att fungera som en 
mötesplats med både handel, service och kontor. 

Västerås stad planerar för resecentrum som ska klara 
förväntade resandeökningar med sikte mot 2050 och 
som ska vara utvecklingsbart och föränderligt även efter 
2050.

Ombyggnationen av Västerås resecentrum är inte 
bara ett projekt som är viktigt för Västerås och dess 
närmaste omgivning. Det är ett väldigt viktigt projekt i 
både regionalt och nationellt perspektiv.

Resecentrum - funktioner
Det nya resecentrumet kommer att finnas i sitt 
nuvarande centrala läge mellan Stationsområdet och 
Västerås centrum. Genom väluntnyttjande av det 
befintliga området och en stor utökning av ytan avsedd 
för resecentrum, kommer goda expansionsmöjligheter 
att skapas. Ytan som kommer att kunna disponeras 
för det nya resecentrumet är redovisad med lila färg i 

Figur 4.19. Expansionsmöjlighet för funktioner inom 
resecentrum finns i nordostlig riktning längs Södra 
Ringvägen. Ytan avsedd för det nya resecentrum 
är minst 50% större jämfört med dagens yta. Även 
bussterminalen kan bli minst 50% större än idag.

Inom eller i direkt anknytning till resecentrum finns 
möjlighet för etablering av handel, service och andra 
verksamheter. Detta kommer att göra resecentrum 
levande under större delen av dygnet.

Resecentrumet föreslås att utgöras av:

•	 stationsbyggnad med resenärsservice samt en 
sekundär entré till perrongerna.

•	 ny spåranläggning 

•	 förnyad bussterminal med hållplatslägen och 
resenärsservice

•	 entréplatser, torgbildningar intill 
stationsbyggnadens huvudentréer.

•	 områden för angöring och cykel- och 
bilparkeringar

4.5. Ett nytt resecentrum
En av stadens viktigaste målpunkter
Ett attraktivt och välfungerade resecentrum är ett 
av de viktigaste elementen i staden som bidrar till 
dess konkurrens- och attraktionskraft. Städer med 
välutbyggd infrastruktur, starka noder och bra 
kommunikationer med sina regioner utvecklas ofta 
snabbare och är mer attraktiva för nya företag och nya 
potentiella invånare. För att Västerås, även framöver, 
ska vara en av de snabbast växande och mest dynamiska 
städerna i Mälardalen måste en stor satsning på 
resecentrumet ske. 

Västerås resecentrum är en av stadens viktigaste 
målpunkter samtidigt som det också utgör en viktig 
koppling mellan planområdet och stadskärnan. 
Resecentrum som områdets centrala del och knutpunkt 
bidrar till att det finns ett stort antal människor i 
rörelse i området under stora delar av dygnet vilket 
ställer höga krav på god orienterbarhet och bra 
tillgänglighet till platsen. Det nya resecentrum ska 
förbättra och underlätta resandet genom att utmärka 

Figur 4.19. Yta avsedd för nya resecentrum.
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Figur 4.21. Exempel på en modern bussterminal                  

(Darmstadt, Tyskland) (Foto: Anukul Kapoor)

Spårområdet
Under de senaste åren har tågtrafiken ökat till och från 
Västerås och den förutspås att fortsätta öka under de 
kommande åren. Sådan utveckling ställer högre krav på 
Västerås resecentrum och på dess kapacitet. 

I dagsläget finns inom Västerås resecentrum fem spår 
där tågen trafikerar samt fyra uppställningsspår söder 
om de trafikerade spåren. Planförslaget innebär att de 
befintliga uppställningsspåren flyttas till ett annat läge 
utanför Stationsområdet. Till följd av omlokaliseringen 
av uppställningsspåren är den totala ytan som kan 
upptas av nya trafikerade spår och nya plattformar 
större jämfört med nuläget. Dagens totala spårområdets 
yta inom resecentrum får inte utökas. 

Beslut om antal spår, perrongernas bredd och 
utformning av hela anläggningen kommer att tas i den 
fortsatta planeringsprocessen för järnvägen för att skapa 
en lösning som är mest fördelaktig för resenären.  

Järnvägsstation
För att uppnå en god och effektiv logistik inom 
resecentrum är det viktigt att byten mellan olika 
trafikslag är få och smidiga. Utformningen av 
resecentrum samt planering för de olika trafikslagen 
ska ske så att en god orienterbarhet och tillgänglighet 
för resenären uppnås. Järnvägsstationen ska i betydligt 
högre grad en i dag upplevas som en integrerad 
del av hela resecentrum där även andra delar som 
bussterminalen samt angöringsytor, cykelparkeringarna 
mm. ingår.

För att öka tillgängligheten föreslås resecentrum 
utformas med en dubbelsidighet, det vill säga två 
framsidor som välkomnar resenäreren oavsett 
från vilket håll man anländer. Förutom delen med 
huvudbyggnaden och entréer på dess båda sidor - 

mot både Södra Ringvägen och mot Kungsängsgatan 
föreslås en ny sekundär entré vid plattformarnas 
östra ända. Precis som den primära entrén kommer 
den att vara tvåsidig och ha ingångar mot både Södra 
Ringvägen och Kungsängsgatan. 

Sammanlagt kommer det att finnas fyra entréer till 
resecentrum jämfört med dagens två. Förändringen 
kommer att innebära betydligt bättre integration 
av anläggningen med omgivningen och bättre 
tillgänglighet, speciellt för de som tar sig till resecentrum 
från stadens östra delar. 

De nya passagerna i centrala delar av Stationsområdet 
kommer att utgöra en integrerad del av det nya 
resecentrumet. Deras lokalisering kommer att förbättra 
sambandet mellan de norra och södra stadsdelarna samt 
Mälaren.  

Stationsbyggnadens utformning är inte bestämd än. 
Detaljerad disponering av olika delar av resecentrum 
samt gestaltning av det kommer att ingå i arbetet med 
detaljplanen för resecentrum. En möjlig men inte 
bindande gestaltning av resecentrum presenteras i del 
5.”Hur kan Stationsområdet se ut i framtiden?” 

Bussterminal 
Bussterminalen är lokaliserad på norra sidan 
om spårområdet mellan stationsbyggnaden och 
sekundärentrén. Bussterminalen ligger kvar i befintligt 
läge men dess yta kommer att kunna utökas österut, 
längs Södra Ringvägen, fram till infarten mitt för 
Port-Anders gata. Det betyder att bussterminalens yta 
kommer att kunna bli cirka 50% större än i nuläget. 
Samling av all busstrafik på en bussterminal norr om 
spårområdet ses som en kvalité för resenären: Sådan 
lösning ger även möjlighet för en sammanhållen 
resenärsservice. 

Även om ingen bussterminal planeras söder om 
spårområdet, kommer bussarna kunna trafikera 
Kungsängsgatan. Nya busshållplatser skulle kunna 
finnas på Kungsängsgatan i höjd av Västerås 
resecentrum. Båda stadsbussar och långfärdsbussar 
kommer att ha möjlighet att nyttja busshållplatser vid 
resecentrum på södra sidan av spårområdet.

Funktionalitet för kollektivtrafiken och hög kvalitet 
för resenären är prioritet i det fortsatta arbetet 
med utformning av resecentrum. Andra aspekter 
av resecentrum som är viktiga för resenären är 
orienterbarhet, tillgänglighet och trivsamhet. Miljöerna 
inom resecentrum ska vara utformade på så sätt 
att de upplevs både hållbara och funktionella samt 
estetiskt tilltalande. Resecentrum ska i fortsättningen 
fungera som en knutpunkt där alla busslinjer samt 
tågen möts. För att kollektivtrafiken skall vara ett 
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attraktivt transportmedel som lockar fler användare är 
terminalens funktionalitet av stor betydelse. Framtida 
utformning av terminalen ska säkerställa en funktion 
som inte begränsar ett rationellt flöde och som har god 
logistik inom samt vid in och utfarter till terminalen. 
Den utökade ytan av bussterminalen ska användas mer 
effektivt än idag.

Angöring och parkering
Bra angöringsmöjligheter för olika grupper är en av 
nyckelaspekterna i en framgångsrik utformning av det 
nya Västerås resecentrum. Samtidigt som det ska finnas 
möjlighet att komma till anläggningen till fots, med 
cykel, buss, privat bil och taxi, bör inget av trafikslagen 
dominera allt för mycket och i och med det begränsa 
tillgängligheten för andra grupper. 

En tidigare nämnd prioritering av trafikslag i 
Stationsområdet (1. gång 2. cykel 3. buss 4. bil) ska 
också återspeglas i resecentrumets närmaste omgivning.

Parkering för pendlare ”park&ride” föreslås att ligga 
med god tillgänglighet till resecentrumet. Parkering 
ska till största delen ske i parkeringshus och dessa ska 
utformas med omsorgsfull gestaltning och vara en del 
av kvartersstrukturen. Lösningar där parkeringshusen 
fungerar som solitära byggnader med icke-aktiva 
bottenvåningar får inte förekomma i Stationsområdet. 
På sikt ska inga markpendlarparkeringar finnas i 
området. 

Cykelparkeringar ska anordnas nära entréerna till 
resecentrum och vid underpassagerna. De ska finnas 
närmare resecentrumet än bilparkeringar och vara 
fördelade vid alla fyra entréer till resecentrum. Antalet 
nya cykelparkeringar ska vara betydligt högre jämfört 
med dagens 1 300 cykelparkeringar vid resecentrum. 
De ska dessutom vara i mer varierande former (t.ex. 

Angöring till resecentrum föreslås ske i fyra punkter:

•	 Den nordvästra entrén riktar sig främst till 
gående och cyklister från centrum och de 
norra och västra stadsdelarna. En mindre 
plats med karaktär av ”kiss&ride” kommer att 
finnas vid entrén. 

•	 Den nordöstra entrén riktar sig till 
taxiresenärer, gående och cyklister från 
nordost. Här finns även bilangöring till 
bussterminalen.

•	 Den sydvästra entrén blir huvudangöring 
för bilister som ska lämna och hämta 
tågresenärer. Den riktar sig också till gående 
och cyklister från sydväst. Även taxi angör här.

•	 Den sydöstra entrén är en lokal entré för 
området men också för långtidsparkerande 
tågresenärer (park&ride). Den riktar sig också 
till gående och cyklister från sydost.

bevakade parkeringar och parkeringar under tak) och 
hålla högre standard än dagens cykelparkeringar.

Målbild för Västerås resecentrum
Under tiden vintern 2012 och hösten 2013 pågick arbete 
med ett projekt ”Målbild för Västerås resecentrum”. 
Målbilden blev klar i oktober 2013. Inom projektet 
samarbetade: Västerås stad, Trafikverket, Jernhusen, 
Klövern och Kollektivtrafikmyndigheten. 

Syftet med den gemensamma målbilden är att ge tydliga 
riktlinjer och viljeyttringar för att möjliggöra ett fortsatt 
utvecklingsarbete som leder till ett väl fungerande 
resecentrum i Västerås och intilliggande områden, som 

En större parkeringsanläggning avsedd för pendlare 
lokaliserad i närheten av en knutpunkt med 
kollektivtrafik. Hit kommer man med sitt privata fordon 
(oftast bil eller cykel), ställer det på parkeringen och 
fortsätter sin resa med kollektivtrafik. 

Park&ride

Kiss&ride

Särskilt anvisade platser för tillfälligt uppehåll med bil, 
vid hämtning och lämning av resenärer, exempelvis vid 
järnvägsstationer eller flygplatser. 

P +

+

flödes- och funktionsmässigt är väl integrerat i staden 
och har en stark egen gestaltning. Målbilden utgör del 
av underlag för det arbete som behövs för att ta fram 
detaljplan och för det gemensamma arbetet för att 
realisera ett genomförande av ett framtida resecentrum.

I nästa steg kommer två alternativa förslag för nya 
Västerås resecentrum med närmaste omgivningen 
att tas fram. Efter utvärdering och bearbetning av de 
förslagen kommer endast ett slutligt förslag att tas 
fram. Förslaget kommer att fungera som underlag för 
arbete med detaljplanen som Västerås stad kommer att 
jobba med under år 2014 och 2015. Byggnation av nya 
resecentrum kommer att kunna påbörjas under år 2015.
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4.6. Hållbart byggande
Stationsområdet är tillräckligt stort för att utveckla nya 
och hållbara lösningar för energi, avfall, byggmetoder 
och liknande. Moderna tekniska lösningar kan bidra 
till att området blir attraktivt att bo och verka i samt 
utmärka sig som en hållbar framtidsstadsdel där 
dagens goda liv inte äventyrar framtida generationers 
möjligheter till det samma.

Markföroreningar
Området belastas på grund av sin industriella 
historia med en hög miljöskuld som måste hanteras 
i samband med omvandlingen av Stationsområdet. 
Marken måste renas från föroreningar så långt som 
krävs för att inte utgöra en hälsorisk och miljörisk. 
Föroreningarna i marken påverkar dagvattnet och dess 
hanteringsmöjligheter.

Innovativ miljöteknik
Inom projektet 3B pågick under år 2013 ett arbete 
med en förstudie kallad ”Innovativ miljöteknik”. 
Arbetet drevs av SICS (Swedish Institute of  Computer 
Science) och syftet med förstudien var att skapa en 
gemensam plattform för diskussioner mellan offentlig 
sektor, näringsliv och akademi kring utveckling av 
Stationsområdet. Vikt läggs vid att skapa lösningar som 
är unika för Västerås stad.

Hantering av dagvatten
Under december 2012 och januari 2013 gjordes en 
dagvattenutredning för Stationsområdet. Inventeringen 
genomfördes av Sweco Environment AB på uppdrag av 
Västerås stad.

Målet med utredningen, och det fortsatta 
planeringsarbetet, är att Stationsområdet skall vara 
ett föredöme för hur dagvattenhantering kan bli en 
integrerad, både estetiskt och tekniskt, del i en modern 
och välfungerande stadsdel. I dagsläget avleds dagvatten 
i ledning direkt till Mälaren utan någon fördröjning eller 
rening. 
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Figur 4.22. Avrinningsvägar och delavrinningsområden kopplade till tillrinningspunkter. (Dagvattenutredning, Sweco)

Omvandlingen av planområdet, med blandad 
stadsbebyggelse, gröna innergårdar, samt flertalet 
mindre parker och grönytor kommer att ha positiv 
effekt på dagvattenhanteringen. I kombination med 
övergripande principer för lokalt omhändertagande blir 
Stationsområdet en viktig komponent i arbetet med att 
förbättra Mälarens vattenkvalitet. 

Dagvattenutredningen visar att dagvatten, som hanteras 
inom Stationsområdet, med genomförbara åtgärder 
kan uppnå målen i den kommuntäckande vattenplanen. 
För att minska belastningen på Mälaren kommer 
Stationsområdet utformas så att dagvatten fördröjs och 
renas innan det når Mälaren. 

Tre utpekade kunskapsområden som ska utvecklas inom 
projektet ”Innovativ miljöteknik ”ingår i förstudien:

Möjligheter för finansering av projektet från statliga, 
privata och internationella organisationer är en 
integrerad del av projektet. Förstudien pågick i ett halvt 
år och blev klar under hösten 2013.

• vatten • avfall•	 energi
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En utgångspunkt i den fortsatta planeringen är att 
områdets gestaltning ska bidra till att minska och 
utjämna dagvattenflödet, samt att göra dagvattnet 
synligt i området. 

Utredningen finns tillgänglig i sin helhet på projektets 
webbsida http://projekt3b.se/om-projektet/
utredningar/ under namnet ”Dagvattenutredning för 
Stationsområdet (Sweco)” 

Hållbara transporter
För att uppnå hållbara lösningar inom trafiksystemet 
måste man i varje planeringskede utgå från att 
transporternas miljöpåverkan ska minska och 
resurseffektiva och miljövänliga transporter ska 
främjas inom området. Därför har framkomligheten 
för gående, cyklister och kollektivtrafik prioriterats 
i stadsdelen. Syftet är att erbjuda bra alternativ till 
bilresandet och på så vis minska trafikbelastningen. Ett 
minskat bilresande bidrar förutom till minskat buller, 
minskade luftföroreningar och lägre koldioxidutsläpp. 
Stadens mål om att begränsa klimatpåverkan, det 
vill säga minska koldioxidutsläppen och effektivisera 
energianvändningen, ska vara utgångspunkt i fortsatt 
planering och i genomförandet av området. 

Ett stort fokus läggs på så kallad ”hela resans 
perspektiv” där det inta bara är viktigt att varje 
trafikslag ska kunna fungera väl var för sig men även 

kunna samverka med övriga trafikslag. I planförslaget 
presenteras både förbättringar och lösningar för 
respektive trafikslag samt ett välfungerande system där 
alls trafikslag som är närvarande inom området ingår. 

Farligt gods på järnväg och väg
Eftersom både vägar och järnvägar där farligt gods 
transporteras finns inom Stationsområdet är det viktigt 
att minimera eventuella risker kring farligt gods för att 
möjliggöra stationsnära bebyggelse i så stor utsträckning 
som möjligt. Två planeringsdokument som beskriver 
risker med farligt gods ska användas i den fortsatta 
planeringen av Stationsområdet. 

Det första dokumentet ”Farligt gods på väg - Risker 
och skyddsåtgärder för ADR-transporter i Västerås 
tätort” beskriver risker på vägar. Den andra heter 
”Riskutredning Stationsområdet – avseende risk för 
urspårning samt transporter av farligt gods” och 
beskriver risker på och längs järnvägen som går igenom 
Stationsområdet. Båda utredningarna finns tillgängliga 
på projektets webbsida http://projekt3b.se/om-
projektet/utredningar/

I båda dokumenten beskrivs skyddsåtgärder som 
rekommenderas i olika lägen i staden beroende på lokala 
förutsättningar och på konsekvenser samt sannolikhet 
av möjliga risker. I dokumentet som beskriver risker 
i samband med järnvägen finns även två typer av 
vägledningar för lämpliga avstånd till olika typer av 
stadsfunktioner.

Påverkan från befintliga verksamheter
För att skapa en bra boendemiljö och attraktiva lägen 
för verksamheter och kommersiella fastigheter ska 
hänsyn tas till pågående störande verksamheter så 
länge de finns kvar i området. Då området kommer att Figur 4.23. Växtbäddar kan fördröja dagvatten inom Stationsområdet 

(Portland, USA) (http://www.flickr.com/photos/geekstar/2897361001/sizes/l/in/photostream/)

Figur 4.24. Genomförande av översiktsplanenen innebär stora 

satsningar på cykelinfrastrukturen. (Foto: Felix Gerlach)

Omvandling av Stationsområdet och införande av lokalt 
omhändertagande av dagvatten resulterar i mindre 
föroreningsbelastning på Mälaren. 

Minskad belastning, dagvatten från planområdet:

• P (Fosfor) – 36%

• N (Kväve) – 30%

• Pb (Bly) – 60%
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förändras och byggas ut under en lång period är det 
viktigt att strukturerna inom området är robusta och 
klarar en förändring över tid.

Verksamheter som siloanläggningen och betongfabriken 
är störande för omgivningen och omöjliggör byggnation 
av bostäder eller skollokaler i deras omgivning. På 
grund av det ska verksamheterna omlokaliseras för att 
på mest effektivt sätt utnyttja marken och omvandla 
Stationsområdet till en levande stadsdel. 

Avloppsreningsverket
Befintligt avloppsreningsverk som befinner sig inom 
fastigheten Västerås 1:144 bedöms ligga kvar på 
sin plats under fler år framåt. Efter år 2026 är det 
möjligt att omlokalisera verksamheten till ett annat 
mindre centralt läge och i och med det möjliggöra 
vidareutveckling av Stationsområdet med ny 
stadsbebyggelse. 

I nuläget gäller vissa restriktioner i markanvändningen i 
kvarteren inom en zon på 200 meter från anläggningen.  
Inom denna zon bör inte bostäder, vårdinrättningar, 
undervisningslokaler eller verksamheter som hanterar 
livsmedel förläggas så vida inga åtgärder görs på 
anläggningen som minskar risken för luktstörningar och 
spridning av smitta i omgivningen.   

Under år 2012 och 2013 tog ÅF fram på begäran av 
Mälarenergi och Västerås stad ”Luktutredning för 
Kungsängens avloppsreningsverk”. I utredningen 
beskrivs dagens luktsituation runt avloppsreningsverket 
samt rekommenderade åtgärder för att minska 
luktproblematiken och i och med det tillåta byggnation 
av bostäder närmare än 200 meter från anläggningen. 
Luktemissionen mättes i så kallade luktenheter per 
kubikmeter (l.e./m3) och miljöer där värdet låg under 
0,5 l.e./m3 beskrevs som helt luktfria.

Enligt utredningen ligger dagens luktemission på 
avstånd av 200 meter från anläggningen mellan nivåer 
3-7 l.e./m3 Med hjälp av alla åtgärder beskrivna i 
rapporten kan luktemissionerna minskas till 0,3 l.e./m3 
på avstånd 200 meter, 0,5 l.e./m3 på avstånd 100 meter 
och 0,8 l.e./m3 på avstånd 50 meter från anläggningen. 

Resultatet av utredningen öppnar för ett arbete med en 
kraftig minskning av skyddszonen runt anläggningen. 
I och med det möjliggörs byggnation av bland annat 

bostäder och skolor betydligt närmare än 200 meter 
från anläggningen. Västerås stad har som mål att 
minska skyddszonen till 50 meter från anläggningen. 
Skyddszonen för smittskyddsrisker samanfaller med 
skyddszonen för lukt.

Utredningen är tillgänglig i sin helhet på projektets 
webbsida http://projekt3b.se/om-projektet/
utredningar/.
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Figur 4.25. Resultat av spridningsberäkningar av lukten från avloppsreningsverket i värsta tänkbara scenario                                                    

samt efter tillämpning av all åtgärder rekommenderade i ”Luktutredningen för Kungsängens reningsverk”
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4.7. Stadsdelsnamn
Under planarbetet har det framkommit behov av att 
se över namnsättningen av stadsdelarna i området. 
I dagsläget heter hela området söder om järnvägen 
Munkängen, men namnet används ytterst sällan och kan 
dessutom medföra förväxlingsrisk med Munkboängen 
som ligger i sydvästra delen av Västerås. 

Den nya bebyggelsen i Östra hamnen och på 
Lillåudden har heller inte medfört att det antagits några 
nya officiella stadsdelsnamn. Även på angränsande 
Ängsgärdet-Kungsängen behöver namnsättningen 
justeras eftersom det blivit vedertaget att benämna hela 
området för Ängsgärdet enbart.

Kungsängen var tidigare, från början av 1800-talet, 
namn på hela området öster om Lillån (som mynnade 
vid nuvarande silon) och söder om landsvägen mot 
Stockholm  där Pilgatan ligger idag.

Östra hamnen hette tidigare ”Gamla hamnen” och 
ansluter till Västerås ursprungliga hamnområde. ”Östra” 
tillkom på åttiotalet för att särskilja den från den nya 
hamnanläggningen längre västerut. 

Lillån var en gren av Svartån som rann från Fiskartorget 
och mynnade ungefär vid dagens silobyggnad. 
Lillåudden består av utfyllnadsmassor som lagrades 
utanför Lillåns mynning.

Figur 4.26. Gällande stadsdelsnamn inom 

planområdet och dess närmaste omgivning. 

Figur 4.27. Föreslagna stadsdelanamn inom planområdet och dess närmaste 

omgivning. Planillustrationen med möjlig utformning av Stationsområdet används 

som bakgrund. (baseras på material utfört av Sweco Architects)

För att anpassa stadsdelsnamnen till befintlig 
bebyggelse och ge den planerade nya stadsdelen ett 
namn föreslås följande:

•	 Nuvarande Ängsgärdet och Kungsängen slås ihop 
till en stadsdel med namnet Ängsgärdet

•	 Östra Hamnen och Lillåudden antas som nya 
stadsdelar

•	 Den resterande delen av gamla Munkängen som 
till större delen omfattar översiktsplanens område 
döps till Kungsängen
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Etappindelningen kan göras på många olika sätt 
och beror på flera faktorer och förutsättningar som:

De största kostnadsposterna som ingår i 
exploatering är:

• Citybanans färdigställande år 2017

• Järvägsanläggningens ombyggnation och 
etappindelning

• Marknadsförutsättningar

• Målet att utveckla ett område utan barriärer, 
att koppla ihop city med Mälaren samt göra 
Stationsområdet händelserikt och tryggt 

• Avveckling av områdets tyngre verksamheter 

• Avloppsreningsverkets skyddszon 

• Markägoförhållanden 

• Byggnation som behöver vara klar innan annan 
byggnation kan påbörjas

• Passager av järnvägen 

• Gator, gång- och cykelvägar 

• Torg och parker 

• Efterbehandling av förorenad mark 

• Markförvärv 

4.8. Genomförandefrågor

Utbyggnad
En etappvis utbyggnad kommer att ske för att 
möta marknad, övriga förutsättningar och med 
inriktningen att området byggs ut sammanhängande. 
Grönområden, promenadstråk och andra allmänna 
ytor bör iordningsställas på ett tidigt stadium för 
att höja attraktionskraften, visa på att stadsdelen är 
under förvandling samt få folk att hitta till och vistas i 
området.

Trafikverket gör en förstudie som kommer att visa 
hur utbyggnaden av järnvägsanläggningen bör ske 
för att möta den förväntade trafikökningen och ge 
förutsättning att nyttja Mälarbanans kapacitet i och med 
de övriga beslutade investeringarna på Mälarbanan.

Markägande
Exploateringen kommer att medföra stora förändringar 
i såväl ägostruktur som fastighetsanvändning. 

Merparten av marken inom området ägs av ett antal 
privata fastighetsägare. Stor del av de allmänna platser 
och byggrätter som föreslås ligger på privat mark. Ett 
genomförande på allmänna platser förutsätter således 
överenskommelser mellan staden och fastighetsägare 
och för kvartersmark förutsätts privata initiativ.

Troligt är att ett stort antal nya fastighetsägare kommer 
att finnas i området i framtiden, vilket medför att många 
gemensamhetanläggningar, servitut och andra typer av 
nyttjanderätter kommer att behöva bildas. Detta sker 
efterhand och exakt vilka åtgärder som behöver vidtas 
behandlas i detaljplaneskedet.

Förändring av befintliga verksamheter
Ett genomförande av planförslaget innebär att en del 
av de verksamheter som idag bedrivs i området måste 
flyttas till annan plats alternativt upphöra.

Exploateringsekonomi
Kostnader för byggnation av allmänna platser 
som gator och parker kommer att bli föremål för 
gatukostnadsutredning – denna kommer sedan att 
användas till grund för exploateringsbidrag eller som 
beslut om gatukostnadsersättning. Genom dessa 
principer skapas rättvisa, transparenta och likvärdiga 
förutsättningar för exploatörer.

Exploateringsintäkter kommer att bestå av 
markförsäljning i mindre omfattning. De största 
kostnadsposterna finns listade i den blåa rutan till höger.

Utöver ovan nämnda kostnader tillkommer även 
kostnader för utbyggnad av den tekniska försörjningen, 

såsom vatten och avlopp, fjärrvärme och elektricitet. 
Därutöver tillkommer även kostnad för ombyggnad av 
bangårdsområdet. Finansiering av allmänna järnvägar är 
traditionellt en statlig investering. 
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I del 4 ”Planförslaget” beskrevs markanvändning och 
riktlinjer för hur området kan utvecklas och förändras. 
Dessa riktlinjer kommer vara vägledande och ett stöd i 
det fortsatta detaljplanearbetet och i andra beslut som 
rör mark- och vattenfrågor, till exempel vid bygglov och 
projektering.

På följande sidor redovisas en mer detaljerad 
framtidsbild av Stationsområdet än vad som gjorts i del 
4. Framtidsbilden visar en möjlig utveckling, en karaktär 
och gestaltning av området och presenterade bilder 
bör därför ses som inspirationsbilder och tolkningar av 
markanvändningskartan istället för ett slutresultat. 

Hur Stationsområdet kommer att utvecklas och gestaltas 
i verkligheten kommer att gradvis klargöras i samband 
med framtagning av nya detaljplaner. Framtidsbilden av 
Stationsområdet är ett resultat av ett samarbete mellan 
Västerås stad och Sweco Architects AB.   

5.1. Områdets struktur och 
bebyggelse
Stadsdelens struktur är uppbyggd för att förstärka 
stadens siktlinjer och stråk samt ge en ökad 
orienterbarhet och integration med övriga staden. Den 
tydliga kvartersstrukturen, tätheten, funktionsblandning 
i stadsdelen samt de offentliga platserna ger 
förutsättningar för att utveckla en riktigt urban stadsdel. 
En struktur med nya både större och mindre offentliga 
rum, stråk och offentliga platser är planerade och 
utformade för att göra stadsdelen attraktiv. 

Strukturen med blandkvarter skapar närhet till service 
men också trygghet och stadsliv under stora delar 
av dygnet. Omvandling och komplettering av den 
befintliga industriella strukturen med ny bebyggelse 
bidrar till att skapa områden inom stadsdelen med olika 

karaktär. Ett finmaskigt gatunät integrerar områdets 
olika delar och stärker kopplingarna till omgivande 
stadsdelar. Kungsängsgatans nya utformning och 
sträckning bidrar till att minska gatans barriäreffekt 

och skapar en bättre sammanhållen stadsdel. Det nya 
resecentrum är Stationsområdets viktigaste målpunkt 
och är välintegrerat med omgivningen.

5. Hur kan Stationsområdet se ut i framtiden?

Figur 5.1. Planillustrationen visar möjlig utformning av Stationsområdet. (baseras på material utfört av Sweco Architects)
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5.2. Resecentrum
Resecentrum som funktion med effektiva och snabba 
resor är mycket viktigt för staden. Det är viktigt att 
stationen och dess omkringliggande utemiljö utformas 
så att trivsel, god tillgänglighet och säkerhet uppnås. 
Även själva anläggningen, byggnaden och utemiljön, 
är av stor betydelse för stadsbilden och livet i området. 
På följande sidor visas exempel på utformning av 
resecentrum och dess närmaste omgivning.

I dessa illustrationer utgörs stationsbyggnaden av en 
spektakulär och skulptural konstruktion placerad över 
spårområdet, med koppling till både perrongerna och 
omgivande stråk. Byggnaden binder samman områdena 
norr och söder om spåret, både visuellt och fysiskt. 

runt av både resenärer samt de som ska ta sig mellan 
Stationsområdet och centrala Västerås. Passagen har en 
form av en bred bro, med hissar och trappor på vardera 
sida av spårområdet. Den utgör även en utblicksplats 
med sittplatser och uteserveringar med utsikt mot 
Vasaparken, Mälaren och Lillåudden. 

Passagen under spårområdet är både ljus och bred. Den 
binder samman norra och södra sidan av spårområdet 
och utgör en viktig länk för gående och cyklister. 
Funktionell och tilltalande ljussättning skapar en trygg 
och säker miljö. Två torgytor finns på vardera sida 
om passagen. Inom båda torgytor finns kommersiella 
lokaler. På den norra sidan finns ett nedsänkt torg som 
även har koppling med gång- och cykelpassagen under 
Södra Ringvägen. Det stråk, som leds från centrala 
staden genom Vasaparken, kan på så vis på ett naturligt 
sätt fortsätta genom den nya passagen vid resecentrum 
och skapar en gen anslutning till Stationsområdet. 
Trappor och hissar ansluter perronger med passagerna 
och längs själva passagen finns publika lokaler som 
skapar trygghet och höjd attraktivitet. Lokalerna 

inrymmer bland annat butiker med varierat utbud samt 
fungerar som ett viktigt komplement av service inom 
resecentrum och stationsområdet. Som resenär eller 
förbipasserande går det snabbt och smidigt att handla 
något inför resan, eller på väg till eller från jobbet.  

5.4. Torg norr om resecentrum
Torget och passagen som utgör ytan under spårområdet, 
ansluter i nordväst till Vasaparken via befintlig gång- 
och cykelpassage under Södra Ringvägen. Torgytan 
är primärt utformad för rörelse och för att klara en 
hög genomströmning av människor i olika riktningar. 
En del av torget används för cykelparkeringar. Breda 
trappor och en ramp ansluter torget med entréytan 
framför resecentrum. Rumsbildningen mellan de båda 
passagerna utformas dels med hårdgjorda ytor men 
också med vegetation för att upplevelsemässigt förlänga 
Vasaparken till andra sidan Södra Ringvägen, genom 
resecentrum och bortom spårområdet. Parkstråket 
mynnar slutligen ut i torget på södra sidan om 
spårområdet med träd, planteringar och vattenspegel. 

Figur 5.2. Sektion genom Västerås resecentrum visar tre olika nivåer: passage                                                                                                   

under järnvägen, marknivån, passage över järnvägen. (Sweco Architects)

Bilderna är endast illustrationer som visar en 
möjlig utformning av delar av området. De ska ses 
som tolkningar av markanvändningskartan som 
presenterades i del ”4. Planförslag”. 

Det är först i senare skede, i samband med upprättandet 
av detaljplaner och när bygglov ges som exakt placering 
av byggnader, utformning, materialval med mera 
beslutas. 

Illustrationerna visar ett maxalternativ där alla passager 
är färdigbyggda. En passage under och en passage över 
spårområdet är placerade väster om stationsbyggnaden 
och utgör integrerade delar av det nya resecentrum. Det 
finns fysiska samt funktionella kopplingar direkt mellan 
stationsbyggnaden och passagerna. 

5.3. Passager
Passagen över spårområdet är sammankopplad med 
stationsbyggnaden och den kan användas dygnet 



   FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR STATIONSOMRÅDET, ÖP 6435

5.5. Torg söder om resecentrum
Söder om passagen finns en generös torgyta med 
grönska och plats för funktioner kopplade till 
resecentrum (Figur 5.3.). Angöring och parkering för 
cyklister finns nära entréer till resecentrum. Torget lutar 
svagt upp mot Kungsängsgatan vilket gör passagen 
mer öppen och tillgänglig. Höjdskillnaderna känns 
naturliga och ger en känsla att det är järnvägen som 
leds över passagen och inte tvärtom. 

Vid utformningen av torgytan vid stationen används 
både grönska och vatten. Omgivande byggnader och 
breda trappor kantar båda torg och skapar en rumslig 
karaktär. Torget upptas även av cykelparkeringar, 
angöringsytor och generösa ytor för gång- och 
cykeltrafikanter. Torgytorna är väl tilltagna utan att 
kännas ödsliga, här finns det plats för liv och rörelse. 
Träd och stadsmässigt planerad grönska mjukar upp, 
ger struktur och bidrar med upplevelsevärden året 
om. Torget skapar, bland annat med hjälp av varierad 
markbeläggning, visuella rammar, vilka utan att det 
uppfattas som rörigt, möjliggör en föränderlig struktur 
som kan anpassas efter nutida och framtida skiftande 
behov och funktioner.

5.6. Område vid friidrottshallen
Kvarteren i den nordöstra delen av planområdet (Figur 
5.4.) har varierad karaktär. Variationen syns tydligt 
i skalan, höjder och utformning vilket ger området 
dynamik och gör det spännande. Offentliga platser 
finns norr om friidrottshallen i form av en park och 
på södra sidan i form av torg. Området genomkorsas 
av två viktiga huvudstråk för gående och cyklister. Det 
ena stråket i öst-västlig riktning längs Kungsängsgatan. 
Det andra stråket i nord-sydlig riktning, vilket delvis 
leds i en ny passage under spårområdet. Stråket binder 

samman centrala Västerås med övriga stadsdelar som 
Viksäng och Öster Mälarstrand. Stråken markeras med 
stadsmässiga trädplanetringar och tydliga trottoarer och 
cykelbanor. 

5.7. Stadsdelens karaktär
För att presentera en mer visuellt tydlig bild av 
Stationsområdet har en illustrationen tagits fram (se 
Figur 5.5.). Den möjliggör bättre förståelse för hur den 
nya tänkta bebyggelsen förhåller sig till angränsande 
kvarter och vilken karaktär den kan få. Viktigt att 
observera är att bilden endast är en illustration, som 

visualiserar ett exempel på en tänkbar utformning av 
Stationsområdet, baserat på markanvändningskartan.  

Illustrationen visar karaktären av en tät stadsbebyggelse 
som är varierad i både skala, höjd, gestaltning och 
innehåll. I illustrationen framgår också tydligt de 
nya större offentliga rum som, i enlighet med 
markanvändningskartan, skapas vid resecentrum, 
vid friidrottshallen, framför siloanläggningen 
och vid korsningen Verksgatan-Kungsängsgatan. 
Stationsområdet är en stadsdel i utveckling, föreslagen 
kvartersstruktur möjliggör tillväxt och föränderlighet 
över tid.

Figur 5.3. Illustrationen visar möjlig utformning av resecentrum vid maxalternativ med både passage under                                                                    

och passage över järnvägen (vy från torget på södra sidan av resecentrum.) (Sweco Architects)
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5.8. Gestaltningsprogram för 
Stationsområdet och målbild för 
resecentrum
Under hösten 2013 påbörjades arbetet med 
”Gestaltningsprogram för Stationsområdet”. Ett arbete 
med ”Målbild för resecentrum” påbörjades redan 
under vintern 2012 och avslutades i oktober 2013. 
Målbilden utgör en del av underlag för det arbete som 
behövs för att ta fram detaljplan och för att realisera 
ett genomförande av ett framtida resecentrum. 

Inom båda projekten sker samarbete mellan Västerås 
stad och berörda aktörer. Båda projekten fördjupar 
kunskap och skissar mer detaljerade förslag och idéer 
kring det hur Stationsområdet ska gestaltas och hur 
nya Västerås resecentrum ska fungera.  

Detaljerad utformning av resecentrum kommer inte 
att ingå i ”Gestaltningsprogram för Stationsområdet”, 
utan kommer att behandlas separat i arbete med 
detaljplanenen för resecentrum. 

Verksgatan Ny park

Kungsängsgatan Ny passage under spårområdet Friidrottshallen

Avloppsreningsverket

Figur 5.4. Illustrationen visar exempel på utformning av de                                                                                                        

nordöstra kvarteren runt friidrottshallen. (Sweco Architects)

Figur 5.5. Illustration över hela planområdet och avgränsande kvarter visar exempel på möjlig utformning av Stationsområdet. (Sweco Architects)
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6. Planeringsförutsättningar
Stationsområdet är ett centralt och attraktivt 
omvandlingsområde i staden. Området har idag en låg 
exploatering och en stor andel av marken utgörs av 
markparkeringar.

Inom en radie på 500 meter från järnvägsstationen 
och bussterminalen finns populära bostadsområden 
(Östra Hamnen, Lillåudden och Östermalm) och större 
arbetsplatsområden (Mimer-kvarteren, Melkerhuset, 
Ottarkontoret, Stadshuset, Länsstyrelsen etc.) samt 
centrum med all sin mångfald i utbud av shopping, 
kultur, restauranger och barer, bostäder, arbetsplatser 
med mera. 

Järnvägsstationen och bussterminalen är de största 
målpunkterna inom planområdet och alstrar en 
stor mängd rörelse med både gående, cyklister, 
kollektivtrafikresenärer och bilister till och från 
stationen. Många passerar även genom planområdet 
mellan olika målpunkter i staden. 

Attraktiva målpunkter i utkanten av planområdet är 
förutom centrum även Färjekajen med avgångar för 
båt till Mälaröarna, Tullhuskajen med restauranger och 
shopping, Lögarängen och Konstmuseet. I närområdet 
finns flera områden som är under omvandling i staden 
och som kommer ha en direkt eller indirekt påverkan på 
Stationsområdet. 

6.1. Gällande planer
Översiktsplan
I den nya kommunomfattande översiktsplanen 
”Västerås 2026 - med utblick mot 2050”, som blev 
antagen i december 2012, pekas Stationsområdet ut som 
ett nytt utvecklingsområde som ska stärka centrums 
koppling mot Mälaren och där ett nytt resecentrum ska 
hantera det ökade kollektivtrafikresandet.

Förutom ”Översiktsplanen 2026” gäller även en 
fördjupad översiktsplan för Centrala Mälarstranden (ÖP 
56) där de östra delarna av Stationsområdet, Lillåudden, 
Öster Mälarstrand samt Mälarparken ingår. I de berörda 
delarna kommer den fördjupade översiktsplanen 
för Stationsområdet att ersätta den fördjupade 
översiktsplanen för Centrala Mälarstranden (ÖP 56). 

Befintliga detaljplaner
Hela planområdet omfattas av cirka 15 olika gällande 
detaljplaner som reglerar markanvändningen - vad 

som får byggas, hur högt och hur mycket. Generellt 
sett har markanvändningen inom den sydvästra delen 
av planområdet huvudsakligen reglerats till kontor, 
parkering, handel (i huvudsak i bottenvåningar) 
samt icke störande verksamheter och småindustri. 
Området där silobyggnaden finns är planlagd för 
hamnverksamhet och de nordöstra delarna av 
planområdet är främst planlagda för industriändamål. 
Kvarteret Ångpannan, kvarteret jämte Björnövägen och 
norr om Kungsängsvägen, omfattas även av ändamålen 
idrott och kontor. 
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Figur 6.1. Illustrativ bild av Stationsområdet med dess omgivning.
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6.2. Samband med andra projekt
I Stationsområdets närområde pågår ett antal olika 
projekt där Västerås stad är involverad. Projekten 
har direkt eller indirekt påverkan på utvecklingen av 
stadsdelen.

Utöver projekt inom stadens gränser har järnvägsprojekt 
som Citybanan i Stockholm och utbyggnaden av 
Mälarbanan, Tomteboda – Kallhäll en stor inverkan på 
Stationsområdet. Projekten kommer att medföra bättre 
förutsättningar för resandet i Mälardalen.

6.3. Riksintressen
Järnvägen (Mälarbanan och banan Sala – Eskilstuna 
- Oxelösund) är av riksintresse och genomkorsar 
planområdet. Planområdet angränsar dessutom till 
riksintresse för kulturmiljö (U24), och riksintresse för 
yrkesfisket i Mälaren (U2).

Riksintresse för kulturmiljö (U24), omfattar de centrala 
delarna av Västerås och ger uttryck för Västerås stad 
som stiftsstad och residensstad präglad av medeltida 
lämningar, regleringen under 1600- och 1700-talet samt 
industrialismens samhällsbyggande under 1800-talets 
slut och 1900-talets början.

Planområdet berör riksintresset för hamnens östra del 
och riksintresse farled. Just nu används farleden för 
transporter till siloanläggning och till Roro-läget. I och 
med eventuella omlokalisering av siloverksamheten 

upphör även båttransporterna till silon vid 
hamnbassängen. Roro-läget kommer att finnas kvar 
och riksintresse för farled söder om Stationsområdet 
kvarstår. 

Planområdet ligger utanför det område som definierats 
som riksintresset för luftfart, Västerås flygplats, 
men inom ett område som innehar begränsningar i 
tillåten byggnadshöjd, de så kallade höjdbegränsade 
ytorna. Det betyder att i olika delar av planområdet 
begränsas byggnaders höjd till mellan +51,4 meter 
och +151,5 meter (konisk yta dvs. lutar uppåt 
och utåt) enligt höjdsystem RH70. I den fortsatta 
planeringen ska hänsyn tas till den höjdbegränsade 
ytan så att riksintresset för Västerås flygplats inte 
påverkas. Mer information om riksintresset för luftfart 
finns i ”Allmänna intressen” - en bilaga till den 
kommuntäckande översiktsplanen för Västerås 2026.

6.4. Markägoförhållanden
Inom planområdet finns ett 15-tal olika fastighetsägare. 
De största fastighetsägarna, till ytan sett, är Västerås 
kommun, Staten Trafikverket, Klövern Dante AB, 
Hemfosa och Lantmännen.

• Översiktsplan för Västerås 2026, med utblick mot 
2050 antogs i december 2012. I översiktsplanen 
föreslås att följande kompletterande utredningar 
bör göras:

 - Fördjupad översiktsplan för Ängsgärdet- 
Kungsängen

 - Stadsdelsanalys av Västerås centrum

 - Utveckling av Naturum Mälaren

• Årets stadskärna 2013. 

• Planprogram för Kopparlunden - tas fram 2013.

• Utvecklingen av Kokpunkten/Ångkraftverket - 
under genomförande - klar 2014.

• Mälarstrandsgatan, en ny cirkulationsplats på 
Björnövägen och infart till Kokpunkten - under 
genomförande - klar 2014.

• Utvecklingen av Öster Mälarstrand. Utbyggnad 
av etapp 2 pågår, etapp 3 är detaljplanelagd. 
Planläggning av en ny etapp påbörjas innan 
sommaren 2013.

• Årets cykelstad 2014. Handlingsplan framtagen. 

• SmartKoll - utveckling av lokaltrafiken - införs i 
augusti 2013.

Figur 6.2. Samtidigt som det pågår arbete med Stationsområdet tas fram ett planprogram för Kopparlunden. (Foto: Bergslagsbild AB)
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6.5. Stadsdelsanalys 
I det inledande arbetet med den fördjupade 
översiktsplanen för Stationsområdet upprättades en 
stadsdelsanalys av Sweco Architects. Syftet var att 
beskriva upplevda värden och kvalitéer samt faktorer 
som behöver förstärkas inom stadsdelen. Nedan finns 
en kort sammanfattning. ”Stadsanalys 3B” är tillgänglig 
i sin helhet på projektets webbsida http://projekt3b.se/
om-projektet/utredningar/.

Västerås stads siluett är varierad och har en unik 
karaktär där samspelet mellan stad och industri kan 
spåras. Siluetten domineras av flera höga och historiskt 
intressanta byggnader som tornet på Ottar-kontoret, 
silobyggnaderna och Ångkraftverket. Några nyare 
byggnader som Skrapan, Punkt och Skatteskrapan syns 
också i siluetten.

Barriärer och rum
Järnvägens sträckning genom staden är ett fysiskt 
hinder som delar miljöer och avgränsar stadsdelar från 
varandra. För att korsa järnvägen finns i dagsläget tre 
alternativ; under spåren via Pilgatan eller Hamngatan 
samt över spåren genom stationsbyggnaden, när den är 
öppen.

De rumsliga barriärerna som upplevs mellan 
stadskärnan och Mälarstranden samt stadskärnan 
och de östra stadsdelarna beror dels på den höga 
framkomligheten för biltrafiken och dels på den 
industriella rumsstrukturen i området med långa 
korsningsavstånd och bitvis ej existerande gångvägar. 
Trots sitt centrala läge så upplevs området mellan 
järnvägen och Kungsängsgatan idag ofta som 

avskilt från resten av staden, speciellt av fotgängare 
och cyklister, på grund av de fysiska och rumsliga 
barriärerna. Området är dock väldigt lättillgängligt för 
bilister. 

Områdets struktur och bebyggelse gör även att stora 
delar av området känns mer avlägset Mälaren än det 
verkliga avståndet. Det finns få punkter som har visuella 
samband med Mälaren. 

Stråk och rumskaraktär 
Sigurdsgatan är ett stråk inom planområdet som har 
många positiva kvalitéer. Här finns ett kluster med en 
hög verksamhetstäthet av mer utåtriktad karaktär. Gatan 
innehåller många entréer och längs med den norra delen 
av gatan är fasaderna öppna och inbjudande. I den östra 
delen är stadsrummet stort och stråket Sigurdsgatan 
upplevs otydligt, medan i västra delen är gaturummet 
tydligt och väl avgränsat. 

Orienterbarhet
Inom Stationsområdet utgör de låga kulturbyggnaderna 
längs Hamngatan, ”Skatteskrapan” samt silobyggnaden 
kännetecknande byggnadsverk och riktmärken. 
Starka målpunkter i området är: järnvägsstationen, 
bussterminalen, Sigurdsgatans östra del med 
verksamheter samt de nordöstra delarna av planområdet 
med friidrottshallen och träningsanläggning 
”Friskis&Svettis”.

Barriärer är långsträckta fysiska hinder som försvårar 
förflyttningar. Exempel på fysiska barriär är järnväg, 
väg, vattendrag.

Figur 6.4. Kungsängsgatan.

Med orienterbarhet menas att det är lätt för en person 
att kunna hitta in, i och ut ur en stad, stadsdel eller ett 
kvarter samt att miljön är lätt att ta till sig och förstå. 
Hur orienterbar en stad är och hur människor väljer att 
använda det offentliga rummet påverkas av stadens 
målpunkter, naturliga noder, siktlinjer och riktmärken.

Figur 6.3. Lantmännens siloanläggning.
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De viktiga noderna, där övergångar från en plats till 
en annan sker, är stationens norra och södra entré, 
Sigurdsgatans västra ände, knutpunkten mellan 
betongfabriken och avloppsreningsverket samt 
korsningen Pilgatan - Björnövägen. Viktiga siktlinjer 
som bidrar till orienterbarheten är åmynningen som 
följer Hamngatans sträckning söder ut samt utblickarna 
från Stationsområdet, Sigurdsgatan och silobyggnaden 
mot Mälaren. Siktlinjerna bidrar i stor utsträckning till 
en upplevd närhet till Mälaren.

Orienterbarhet till stationen
Orienterbarhet till stationen från stadskärnan är relativt 
god. Detta på grund av den centrala placeringen i 
fonden av Kopparbergsvägen som i sin tur kopplar till 
Stora Gatan - två tydliga axlar i staden. 

I motsats till detta är orienterbarhet till stationen från 
Mälarsidan inte lika god, trots den fysiska närheten. 
Endast de allra närmaste områdena öster om stationen 
har god orienterbarhet till stationen. En anledning 
till detta är en otydlig och bristande gatustruktur 
samt de små förskjutningarna i gatunätet, exempelvis 
anslutningen mellan gångbro och Östra Hamnen.

Funktioner
Området söder om järnvägen består till stor del av 
småindustrier och verksamheter. Men som helhet 
finns även en större blandning av funktioner än vad 
som anas vid första anblicken. Utöver industriell 
verksamhet finns också utbildningsverksamheter, 
kontor, dagverksamheter, handel, fritidsaktiviteter, 
institutionsmiljöer etc. De områden som har högst 
grad av funktionsblandning är de fastigheter som ligger 
närmast stationen, utefter Sigurdsgatan. Detta kan bero 
på att pendlingsnärheten är god liksom närheten till 
staden.

Figur 6.5. En samlad bild av orienterbarhet av området: internt och externt mot övriga delar av centrala Västerås.         

Analysen baseras på noder, målpunkter, landmärken och siktlinjer. (Baseras på en karta från ”Stadsdelsanalys 3B”)
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6.6. Områdets framväxt och 
utveckling
I området väster om Sigurdstorget finns en del äldre 
industribebyggelse bevarade som påminner om 
områdets strategiska läge, vid hamnen och järnvägen 
men även platsens stora betydelse för stadens handel 
och industriella utveckling. Den östra stranden av 
Svartån utgjorde hamnverksamhet och fram till 1807 
fanns stadens tullhus lokaliserat här. Under 1800-talet 
genomgick området en del förändringar som är 
kopplade till industrialiseringen, bland annat försågs 
hamnen med järnvägsförbindelse. Inom området var 
bland annat Västerås Mekaniska Verkstad verksam 
till i slutet på 1800-talet innan ASEA tog över och 
etablerade sig i området. Den äldre bebyggelsen i 
området är småskalig och inrymmer idag en blandning 
av verksamheter. Denna del av ”Sigurdområdet” har 
på senare år kompletterats med nya byggnader som 
”Skatteskrapan” och tingsrätten. Den nya bebyggelsen 
särskiljer sig kraftigt från den äldre bevarade 
bebyggelsen, både i storlek, form och uttryck. 

Även inom den östra delen av planområdet har 
ASEA varit verksamma men här finns endast 
spridd industribebyggelse bevarad. Bebyggelsen är 
huvudsakligen från första hälften av 1900-talet och 
uppförd i tegel (undantaget är silobyggnaden). Några 
karaktäristiska byggnader i detta område är den före 
detta lagerbyggnaden på fastigheten Ångpannan 9 
med sin lätt svängda fasad som följer industrispårens 
solfjäderformade formation, den pampiga byggnaden på 
Gasklockan 10 (ett före detta garage och modellförråd 
från 50-talet) som utmärker sig med sin storlek samt de 
höga silobyggnaderna vid Silokajen (Västerås 1:207). 
Silobyggnaden har under lång tid utgjort ett riktmärke i 
staden.

Sigurdsgatan, som genomkorsar planområdet i 
öst-västlig riktning, har bitvis karaktären av en 
stadsgata med flera attraktiva målpunkter som bland 
annat Restaurang ”Sigurdsgatan 25” i väster och av 
sällanköpshandel som ”Hjertmans”, ”Willys sportfiske” 
och ”Hemmaplan” i öster. Utformning av utemiljön på 
södra sidan om spårområdet, med otydliga stråk, platser 

och rörelseriktningar, bidrar inte till att folk förflyttar sig 
till fots inom området. 

Området norr om spårområdet består av ett avlångt, 
öppet och hårdgjort rum som delas av i mitten 
av järnvägsstationen. Rummet avgränsas i norr av 
Vasaparken och bebyggelsen inom Mimerkvarteret. 

Nuvarande järnvägsstation fick sitt läge och utformning 
i mitten på 90-talet. Dåvarande stationsbyggnad 
var för liten och revs. En ny uppfördes längre 
österut, i förlängningen av Kopparbergsvägen. Den 
nuvarande järnvägsstationen är en avbildning av den 
gamla och delar av den äldre byggnadens fasad har 
återanvänts i den nuvarande stationsbyggnaden. I 
samband med flytten av järnvägsstationen flyttades 
även bussterminalen till sin nuvarande plats, öster om 
järnvägsstationen.

I söder angränsar planområdet till Östra Hamnen, 
ett före detta hamnområde som under 2000-talet 
genomgått en förvandling och idag inrymmer Mälarnära 
bostäder. Bebyggelsen har en stilren och modern 

Figur 6.8. Östra HamnenFigur 6.7. FriidrottshallenFigur 6.6. Stora oanvända ytor strax söder om spårområdet.

sakna
s
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arkitektur i puts och tegel. Östra Hamnen avslutas i 
nordost med ett 18 våningar högt punkthus som idag 
markerar avslutet på den nya stadsdelen och mötet med 
den befintliga bebyggelsen, Lantmännens silobyggnader. 

Östra Hamnen avskiljs från planområdet av 
Kungsängsgatan som är en bred och väl trafikerad gata. 
Ombyggnationen av Hamngatan, omvandlingen av 
Östra Hamnen samt verksamheterna i Tullhuset och i 
bottenvåningarna på husen mot Tullhuskajen har dock 
bidragit till att Östra Hamnen har blivit en målpunkt för 
promenerande. Många promenerar soliga dagar längs 
med Svartån och kajen. 

6.7. Kulturmiljöhistoriskt värdefull 
bebyggelse 
Under november och december 2012 gjordes 
en detaljerad kulturhistorisk inventering av alla 
byggnader och viktiga miljöer inom Stationsområdet. 
Inventeringen genomfördes av Västmanland läns 
museum på uppdrag av Västerås stad. 

Egenskaper som byggnadernas ålder, historiska och 
nuvarande funktion, lokalisering m.m. inkluderas i 
beskrivningen. 

Många av byggnaderna inom området bedömdes 
ha kulturhistoriska värden och en beskrivning med 
20 olika typer av värden skapades vid värderingen. 
Exempel på värden är bland annat: byggnadshistoriska, 
arkitektoniska, samhällshistoriska, miljöskapande, 
samt pedagogiska värden. De olika kulturhistoriska 
värdena ska inte ses som en skala, utan mer en kort 
sammanfattning av byggnadens värdebeskrivning. Det 
vill säga att fler värden nödvändigtvis inte betyder ett 
högre kulturhistoriskt värde. 

tar inte ställning till utredningen i sin helhet utan 
kommer att ta ställning till enskilda värdebedömningar 
och rekommendationer i arbete med detaljplaner och 
bygglovsärenden. Inventeringen är även beskriven i 
Miljökonsekvensbeskrivningen.

Inventering finns tillgänglig i sin helhet på projektets 
webbsida http://projekt3b.se/om-projektet/
utredningar/ under namn ”Kulturhistorisk inventering 
och värdering av Stationsområdet”. 

6.8. Fornlämningar 
Mälarens strandlinje har under århundradens lopp 
kraftigt förändrats i de centrala delarna av Västerås 
stad. Under 1600-talet låg Västerås hamn i höjd med 
dagens järnvägsspår. Området kring Svartåns utlopp 
och öster ut mot Munkängen har i olika skeden fyllts 
ut och fyllts igen för att skapa mark för hamnändamål 
och verksamheter. Fram till 1700-talet har det funnits 
ett varv i området vilket medför att fynd av fartyg har 
påträffats inom kvarteret Sigurd. Inför exploatering 
i kvarteret Sigurd och kvarteret Samuel ska samråd 
hållas med Länsstyrelsen i enlighet med 2 kapitel 
Kulturminneslagen.De byggnader som bedömdes ha minst en typ av 

kulturhistoriskt värde blev indelade i en av tre 
kategorier:

•	 Kulturhistoriskt mycket värdefull bebyggelse
•	 Kulturhistoriskt eller miljömässigt värdefull 

bebyggelse.
•	 Bebyggelse med karaktärskapande värden.

Figur 6.10. Byggnaden i kvarteret Sigvald 1 blev utpekad                

som en av de värdefulla byggnaderna inom Stationsområdet.Figur 6.9. Skatteskrapan

I inventeringen ingår också beskrivningar av tre 
historiska stråk samt rekommendationer för fortsatta 
användning och utveckling av byggnaderna som 
blev utpekade som värdefulla. Inventeringen och 
rekommendationerna kommer att fungera som hjälp 
i den fortsatta planeringen av området. Västerås stad 
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6.9. Grönstruktur
Planområdet består till stor del av hårdgjorda ytor. Den 
ringa grönska som finns består mestadels av trädalléer 
längs gator (Södra Ringvägen, Kopparbergsvägen, 
Kungsängsgatan och Östra Hamngatan), 
perennplanteringar längs gator och i rondeller samt 
träd och buskar som ramar in parkeringsytor. Parker 
eller grönska med höga vistelse- eller rekreationsvärden 
eller grönska som hänger samman i ett nätverk finns 
inte. I direkt anslutning till planområdet finns dock 
flera parkområden och rekreationsstråk med höga 
vistelsevärden. Norr om Stationsområdet finns 
Vasaparken som är en äldre park anlagd på 1860-talet 
med gräsytor, stora träd, en mindre dammanläggning 
samt ett välordnat gångsystem. Parken är lätt att nå och 
populär då den inrymmer både ytor för aktiviteter som 
platser för lugn och ro.

Vid Stationsområdet västra sida ligger Svartån och 
Hamngatan med ett flertal längsgående gångstråk, bland 
annat det populära gångstråket längs med Svartån till 
Tullhuskajen och vidare till Lillåudden. Gångstråken 
utmed Hamngatan är väl utformat med perenner och 
buskplanteringar på ömse sidor eller klippta häckar 
med träd och gräsytor. På andra sidan Svartån ligger 
Slottsträdgården, ett undanskymt och bortglömt 
grönt rum i staden. Då parken ligger lite avsides från 
befintliga rekreationsstråk och utan målpunkter i 
närheten nyttjas parken mycket lite. 

I den kommuntäckande översiktsplanen ÖP 2026 
är Vasaparken och Slottsträdgården markerade som 
mycket värdefulla gröna områden. Även gångstråket 
längs med Svartån vidare längs Tullhuskajen, Östra 
kajen och Lillåudden är en viktig del i staden och 
är markerat som mycket värdefullt rekreationsstråk. 
Tankar har funnits på att knyta samman grönområden 

”Färdig betong”, ”Swecon” anläggningsmaskiner och 
stadens avloppsreningsverk, Kungsängsverket. Vid 
hamnbassängen finns en förstärkt tunggodshamn, det 
så kallade Roro-läget. Här hanteras utskeppning av 
extremt tungt gods. En förstärkt transportväg finns från 
Finnslätten via Österleden till Roro-läget för att klara de 
mycket tunga och breda transporter som också kräver 
stora svängradier.

I planområdets östra del, norr om Kungsängsgatan, 
finns två större sportanläggningar: friidrottshallen 
och en träningsverksamhet ”Friskis&Svettis”. Mot 
Björnövägen finns restaurang ”Sportköket”, biltvätt och 
bensinstation. Enligt statistik från år 2009 arbetar cirka 
1380 personer, inom planområdet. Dessa sysselsätts 
främst inom arbetsområden som myndighet (28 %), 
företagstjänster (15 %), transport (12 %), handel 
(11,5 %), byggverksamhet (9 %) samt tillverkning och 
utvinning (7 %). 

Figur 6.11. Trädallé längs Kungsängsgatan. Figur 6.12. Vasaparken.

som Mårtens hage på Gideonsberg med ett grönt 
rekreationsstråk genom Kopparlunden och vidare 
längs med järnvägen till Mälaren. Detta stråk har inte 
genomförts.

6.10. Verksamheter och Service
Inom Stationsområdet finns många företag och en 
stor bredd bland verksamheten. Många av dem är 
lokaliserade i kvarteren längs Sigurdsgatan, det vill säga 
inom kvarteren Sigurd 5 (”Skatteskrapan”), Sigurd 
3 (Sigurdsgatan 31-37) och Samuel 1 (Sigurdsgatan 
2-20, 25). Här finns bland annat skolor, föreningar, 
myndigheter och företag inom teknik, it och data, 
reklam och marknadsföring, friskvård, kultur, 
näringsställen, handel, fastigheter, byggföretag med 
mera. 

Söder om Kungsängsgatan ligger till ytan större 
och mer störande verksamheter som Lantmännens 
siloanläggning för spannmål, en betongfabrik 
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6.11. Trafik och Kommunikationer
Stationsområdet omgärdas av trafik och rörelse av 
många olika slag. En av utmaningarna i utvecklingen av 
området är att minimera de fysiska barriäreffekter som 
vägar och järnväg innebär. 

Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykeltrafiken är mest frekvent i planområdets 
ytterkanter, till följd av befintligt gång- och cykelvägnät. 
I öst-västlig riktning längs Södra Ringvägen och 
Kungsängsgatan löper befintligt cykelstråk. Norrifrån 
nås stationen från Kopparbergsvägen och genom 
Vasaparken. Söderifrån är Kraftverksstråket den 
viktigaste förbindelsen till stationen. Passager under 
järnvägen för gående och cyklister finns längs med 
Hamngatan i väster och Pilgatan i öster. Mellan dessa 
punkter finns en gångbro över spårområdet. 

Trafikräkning visar att stora delar av flöden ner mot 
stationen från centrum utgörs av gående. Stråket genom 
Vasaparken är populär dagtid men används betydlig 
mindre kväll och nattetid då parken kan upplevas som 
mörk och otrygg. Då används istället stråket längs med 
Kopparbergsvägen. Stråket utmed Kungsängsgatan och 
Pilgatan domineras, oavsett tid på dygnet, av cyklister. 
Gång- och cykelnätet på södra sidan om spårområdet är 
splittrat och flera länkar saknas. Huvudcykelstråket längs 
med Björnövägen utgörs i korsningen Kungsängsgatan 
och Björnövägen av en cykeltunnel med skymd sikt och 
korsande cykelstråk. Avsnittet upplevs därför som farligt 
och otryggt. 

Trafik
De stora gatorna i området har höga trafikmängder, 
mellan 11 000 – 16 000 fordon/dygn. Förutom 
personbilstrafik trafikeras Södra Ringvägen, Pilgatan 
och Björnövägen av stora mängder busstrafik till och 

Figur 6.13 Befintliga cykelstråk samt punktmätningar av gång- och cykeltrafiken i olika delar av Stationsområdet. 
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från bussterminalen. Kungsängsgatan belastas av trafik 
från verksamheterna inom området, bostäderna vid 
Lillåudden samt av en stor andel genomfartstrafik. 
Tung trafik från öster på E18 till industriområden 
i väster väljer ofta den betydligt genare vägen via 
Kungsängsgatan istället för att fortsätta västerut 
på motorvägen. Hamngatan i väster och Pilgatan-
Björnövägen i öster binder samman Södra Ringvägen 
och Kungsängsgatan. Järnvägsbroarna över Hamngatan 
och Pilgatan är låga vilket begränsar framkomligheten i 
höjd, för exempelvis höga bussar.

En uppräkning av trafikflödena har gjorts i en 
trafiksimulering med prognosåret 2026. Simuleringen 
visar att om trafiken fortsätter öka med samma takt som 
hittills inklusive förväntad trafik till/från planerade nya 
verksamheter och bostäder kommer Kungsängsgatan att 
nå kapacitetstaket. 

Bilparkeringar
Stationsområdet utgörs till stor del av stora 
parkeringsytor. Cirka 20% av marken nyttjas idag för 
markparkeringar. Dagens cirka 2 200 parkeringsplatser 
inom området är en blandning av kort- och 
långtidsparkering. Parkeringar med parkeringsautomater 
är främst avsedda för resecentrets resenärer medan 
abonnerade parkeringsplatser vanligtvis hyrs av 
pendlare. Parkeringsplatser med parkeringstillstånd 
används vanligen av anställda på kontor i eller i närheten 
av Stationsområdet. 

Under en onsdag i november 2012 vid klockan 13:00 
genomfördes inventering av beläggningen på de största 
allmänna bilparkeringarna i närheten av Västerås 
resecentrum. De mindre parkeringar samt hyrda 
parkeringsplatser ingick inte i inventeringen. Totalt 
ingick 3 377 parkeringsplatser i inventeringen och en 
stor del av dem finns i tre stora parkeringshus på norra 

Figur 6.14. Inventering av beläggning på allmänna parkeringsplatser i närheten av resecentrum (onsdag, kl. 13:00, november 2012)
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sidan av området: Punkt (1 450 parkeringsplatser), 
Skrapan (217 parkeringsplatser), Mimerkvarteret (467 
parkeringsplatser). Beläggning av parkeringshusen 
i Skrapan och Mimerkvarteret låg under 50%. 
Ännu  lägre beläggning observerades i det största 
parkeringshuset i Västerås - Punkt och den låg på nivå 
strax över 30%. 

Fler mindre och jämt fördelade parkeringsanläggningar 
i väldigt varierade priser finns söder om spårområdet. 
Där låg beläggningen på snittnivå 40% och tillgång till 
ett stort antal lediga parkeringsplatser fanns inom alla  
parkeringsanläggningar. 

Totalt var endast 40% av alla parkeringsplatser 
upptagna vid tillfället när inventeringen av beläggningen 
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Vid inventering av beläggning av cykelparkeringarna 
som genomfördes under november 2011 observerades 
att på det stod 909 cyklar på alla fyra cykelparkeringarna. 
Det betyder att beläggningen uppgick till 71%. 
Beläggningen skilde mellan de olika parkeringsplatserna. 
Medan cirka 45% av cykelparkeringarna vid den största 
cykelparkeringarna väster om stationen var lediga, 
var cykelparkeringen vid bussterminalen och den 
väderskyddade cykelparkeringen söder om spårområdet 
överbelagda med respektive 25% och 12%. 

Busstrafik

Bussar i stadstrafik och landsortstrafik
Västerås stad har ett lägre kollektivtrafikresande 
än andra jämförbara svenska städer. För att göra 

Figur 6.16. Västerås resecentrum består av centralstation och bussterminal.
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genomfördes. Slutsatsen av inventeringen är att det 
finns väldigt många lediga parkeringsplatser av olika 
typer och i olika prisnivå i närheten av resecentrum. 
Dessutom finns inom Stationsområdet bra tillgång 
till inhyrda parkeringsplatser som inte ingick i 
inventeringen. 

Cykelparkering
Cykelparkeringar inom området finns nästan enbart vid 
stationsbyggnaden och vid den sekundära entrén söder 
om spårområdet. Totalt finns 1 276 cykelparkeringar 
vid Västerås resecentrum och majoriteten av dem finns 
strax väster om stationsbyggnaden. De är samlade 
i fyra olika grupper och cirka 70% av dem (880) 
finns strax väster om stationsbyggnaden. Cirka 220 
cykelparkeringar finns mellan stationsbyggnaden och 
bussterminalen. De övriga platserna (176) finns vid den 
sekundära entrén söder om spårområdet. Ett femtiotal 
cykelparkeringar vid den sekundära entrén är de enda 
som är väderskyddade.

Karlsgatan

Stora Gatan

Sjöhagsvägen

Ångkraftvägen

Kopparbergsvägen

Ve
rk

sg
at

an

Karlsgatan

Slottsgatan

Alléstigen

Östermalmsgatan

Sturegatan

Utanbygatan

Källgatan

St
al

lh
ag

sg
at

an

Lillåuddsallén

Västgötegatan

Köpm
angatan

Gasverksg
ata

n

Hållgatan

M
äla

rs
tra

ndsg
ata

n

Kungsängsgatan

Metallverksgatan

M
im

ergatan

Smedjegatan

Ham
ngatan

Sigurdsgatan

Kr
af

tv
er

ks
ga

ta
n

Apote
karb

ro
n Hantverkargatan

Värjgatan

Mälargatan

Claréusgatan

Timmermansgatan

Torggatan

Krigsstigen

Mäster Ahls gata

Skepparbacken

Munkgatan

Ingenjör B
ååths gata

Lysgränd

Erik Hahrs Gata

Baldersgatan

Snickargatan

Trappg.

Domkyrkoesplanaden

Slottsbron

Hamngränd

Magasinsg.

Vasagatan

Ödemarksst.

Ca
rl H

en
ni

ng
s G

Västra Skepparbacken

Pilgatan

Södra Ringvägen

Lantmäteribacken

Packhusgatan

Sjötullsg.

Våghusbron

Strandbron

Storbron

Kungsgatan

Öst
ra

 K
aj

en

Lil
lå

ka
jen

Tullhuskajen

Färjkajen

Pråm
kajen

Mälarbron

Kakelgatan

Kummelgatan

Fyrtornsgatan

Farle
dsgatan

Ve
rk

sg
at

an

Port-Anders gata

Aseatorget

Fiskartorget

Ö
stra Tullgatan

Pilgatan

Fyrbåksvägen

M
ist

lu
rs

ga
ta

n

St
ån

gm
är

ke
sg

at
an

Skomakargatan

Sl
ot

ts
tig

en

Tullhus
-motet

Mälartorget

Tullplatsen

Järnvägs
-motet

Gustavsgatan

Västra Ringvägen

Eriksgatan

Svantegatan

Stora Gatan

Bondegatan

Övre Kungsgatan

Norra Källgatan

Kristinagatan

Slottsgatan

Prästb
ron

Norra Källgatan

Biskopsgatan

Stora
torgetBondetorget

Västra Kyrkogatan

Biskopgatan

Vasagatan

Badhusgatan

Björnövägen

493387 46 74

56

220

7

59

Lediga cykelparkeringar

Upptagna cykelparkeringar

Överbelagda cykelparkeringar
(fler cyklar än cykelställ)

Järnvägs
-station

Busst
erm

inalen

N
0 50 100 200 300m

Figur 6.15. Inventering av beläggning på cykelparkeringar i 

närheten av Västerås resecentrum (november 2011)

kollektivtrafiken mer attraktiv och bli ett alternativ för 
fler, speciellt för dagens bilister, har kommunen beslutat 
att införa projektet SmartKoll. Den nya trafikeringen, 
som införs i augusti 2013, innebär bland annat att nya 
stomlinjer införs med fler avgångar, snabbare turer samt 
tydligare och rakare linjedragningar. Även linjerna på 
landsbygden kan ses som stomlinjer men kommer inte 
ha lika bra turtäthet. 

Bussterminal
Västerås bussterminal ligger vid Södra Ringvägen, 
direkt öster om stationen. Samtliga linjer för stadstrafik 
och landsortstrafik kommer i den nya trafikeringen 
att passera bussterminalen. Den förbättrade 
kollektivtrafiken innebär att befintlig bussterminal 
behöver utökas och i vissa delar byggas om för att 
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klara den nya trafikeringen. Utöver stadsbuss och 
landsortsbuss trafikeras bussterminalen av fjärrbuss till 
Enköping-Uppsala, flygbuss till Arlanda samt bussar till 
färjor. Ersättningsbussar för tågtrafiken har hållplatsläge 
väster om stationshuset. Här angör även Mälardalens 
högskolas buss för transport mellan studieorterna 
Västerås och Eskilstuna.

Den nya kollektivtrafiklagen som började gälla 
från 2012 möjliggör för fler aktörer att erbjuda 
kollektivtrafik. Vad den nya lagen innebär i ytanspråk på 
bussterminalen är osäkert. 

Tågtrafik
I dagsläget trafikeras Västerås central av cirka 130 tåg 
per vardagsdygn. Dessa utgörs till största delen av 
persontrafik som gör uppehåll på stationen. Dagens 
järnvägsanläggning består av fem spår vid plattform 
och fyra så kallade uppställningsspår. Inom området 

finns spår som inte längre används. Ett exempel är ett 
industrispår till Lantmännens siloanläggning.

Till år 2020 kommer trafiken till Västerås central att öka, 
då trafiken mellan Västerås och Stockholm samt mellan 
Västerås och Örebro kan börja köra som planerat i och 
med färdigställandet av Mälarbanan och Citybanan. 
På längre sikt, bortom 2030, bedöms trafiken till och 
från Västerås öka kraftigt. Befintlig järnvägsanläggning 
och resenärsmiljö har brister som kommer att behöva 
åtgärdas och anläggningen behöver i ett långsiktigt 
perspektiv effektiviseras. 

En idéstudie är genomförd byggd på prognoser 
för ett kapacitetsbehov 2020 samt bortom 2030. 
Framtida trafik i en effektiv resandeanläggning 
kommer att innebära ett ökat behov av fler spår 
och ökade plattformsbredder samt ett ökat ytbehov 
för uppställningsspår. Detta innebär att dagens 

uppställningsspår måste flyttas. Alternativa lägen för 
lokalisering av uppställningsspår utreds. 

För ytterligare information om utredda framtida 
utformningsförslag av Västerås järnvägsanläggning se 
”Idéstudie Västerås bangård – Framtida trafik, funktion 
och utformning, 2012-03-06, Trafikverket”. Studien 
är tillgänglig på http://projekt3b.se/om-projektet/
utredningar/

Resvanor
I Västmanland görs 54 000 kollektivresor ett vanligt 
vardagsdygn varav 13 400 resor sker med tåg. Enligt 
Banverkets trafikanträkning från 2006 skedde ca 5000 
påstigningar och 4700 avstigningar per vardagsdygn i 
Västerås. Antalet antas ha ökat men ingen ny räkning 
finns gjord. Resorna till och från Västerås station är till 
stor del jobb- eller studierelaterade. 

Figur 6.19. Cykelparkeringar på norra sidan av centralstationen.Figur 6.18. Taxiangöring vid resecentrumet.Figur 6.17. Bussterminalen ingår i Västerås resecentrum.
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Västerås centralstation
Västerås järnvägsstation och bussterminal ligger 
samlade mellan järnvägen och Södra Ringvägen.

Stationen består av ett stationshus mot Södra 
Ringvägen och en gångbro över spåren till den södra 
entrébyggnaden vid Sigurdstorget. I stationshuset finns 
viss service som pressbyrå, café, biljettservice och 
wc samt mindre kontorsytor. Jernhusens siffror för 
besökande i stationshuset är ca 8000 ett vardagsdygn 
och ca 4600 på helger. En stor del av dem är resenärer 
men även de som endast passerar via stationen för att ta 
sig över spårområdet finns med bland antalet besökare. 
Med ökat antal resande och ökat antal boende på 
Mälarsidan förväntas besöksantalet stiga. Den senare 
kategorin till följd av dåligt med alternativa passager. 

Stationshuset upplevs redan idag som för trångt och 
behov finns av att förbättra resenärsmiljön för att klara 
den växande resandeströmmen. En av bristerna utgörs 
av en mittplacerad trappkonstruktion som är mycket 
ytkrävande. Den inglasade gångbron över spårområdet 
är vid vissa tider hårt belastad av väntande resenärer 
som kolliderar med de resenärer/besökare som ska 
passera igenom. Sommartid kan gångbron även bli 
mycket varm. I trapporna mellan plattform och gångbro 
uppstår på grund av för smala dörrar och trappor ofta 
konflikt mellan ankommande resenärer och de som ska 
ta sig ner till avgående tåg. 

En brist i stadsmiljön är att stationen har en 
koncentration till norra sidan av järnvägen och med en 
stark upplevelse av framsida medan sidan mot Mälaren 
upplevs som en baksida.

Angöring och parkering
Det finns olika möjligheter att ta sig till Västerås central. 
Av dagens ca 4 600 resenärer som ska ta tåget från 

Västerås ankommer 35% till fots, nästan 30% med buss, 
20% med bil och 11% (ca 500 st) med cykel. Några 
procent kommer med annat tåg och byter.

Idag finns ca 1025 st platser för cykel i direkt anslutning 
till stationen och bussterminalen.

Antalet bilparkeringsplatser i närheten av Västerås 
resecentrum uppgår till cirka 1100. Handikapparkering 
finns väster om stationshuset samt på södra sidan om 
järnvägsspåret. 

För de som kommer till eller åker från stationen med 
taxi så finns taxiangöring väster om stationshuset. Här 
finns även yta för övriga bilister att hämta och lämna 
samt på södra sidan om spårområdet.

Figur 6.20. Hur tågresenärer tar sig till tåget (källa: VL) Figur 6.22. Västerås centralstation - entré mot Kungsängsgatan.

Figur 6.21. Västerås centralstation - huvudbyggnad.
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6.12. Teknisk försörjning
Det centrala läget i staden samt att området redan i 
dag är ianspråktaget för verksamheter gör att det är 
välförsörjt vad gäller den tekniska infrastrukturen. Det 
innebär också att planområdet genomkorsas av olika 
större ledningar, förlagda i gatumark och kvartersmark, 
som behöver tas hänsyn till i planering. Det är främst de 
större huvudledningarna som bedöms vara oflyttbara på 
grund av de omfattande kostnader som en flytt innebär. 
Dessa ledningar beskrivs kortfattat nedan:

En markförlagd biogasledning finns mellan 
avloppsreningsverket, Kungsängsverket, och Svensk 
växtkraft på Gryta. Ledningen korsar genom de östra 
delarna av planområdet. 

Mälarenergi Elnät äger en mottagningsstation placerad 
mellan friidrottshallen och träningsanläggningen 
”Friskis&Svettis ”.  Stationen är en viktig punkt för 
eldistributionen till Centrala Västerås, Mälarstrand, 
lasarettet och övriga omkringliggande områden.  

Området belastas av ett stort antal utgående 
mellanspänningskablar samt Vattenfalls 130 kV kablar. 
Vid en exploatering av närområdet måste hänsyn tas 
till dessa ledningar och en eventuell omläggning av 
ledningarna skall bekostas av exploatören.  Ett visst 
säkerhetsavstånd runt stationen måste finnas och även 
plats för tunga transporter till stationens alla sidor. 

Inom området finns även Stadsnät optokablar och en 
central nod i byggnaden i kvarteret Sigurd 3. Noden 
matar in nästan hela Västerås stad och därför bör den 
särskilt beaktas. En stor del av optokablarna i kommer 
att kunna flyttas i samband med genomförande av 
översiktsplanen. Flytten måste planeras i god tid.

Så gott som all nederbörd som faller inom planområdet 
samlas upp på hårdgjorda ytor och leds orenat direkt 
till Mälaren. Detta innebär att Mälaren belastas 
av föroreningar från dels befintliga verksamheter, 
dels trafikerade ytor och dels från befintliga 
markföroreningar. I Östra Hamnen mynnar dessutom 
ett dagvattenutsläpp från de norra delarna av staden.

6.13. Risker och hänsyn
Stationsområdet är ett komplext område med 
många olika faktorer att ta hänsyn till. Bland annat 

• I Kungsängsgatan ligger stora huvudledningar för 
fjärrvärme, vatten- och avlopp samt el. Ledningarna 
ligger i hela gatans bredd och i ett varierat djup från 
1 - 6 meter.

• Ett större ledningsstråk korsar under järnvägen i 
höjd med Sigurd 4. Stråket fortsätter genom Sigurd 
4 och ner mot Kungsängsgatan. Stråket innehåller 
ledningar för fjärrvärme och fjärrkyla, vatten- och 
avlopp. I ledningsstråket finns även en större 
dagvattenkulvert som har sitt utflöde i Mälaren vid 
siloanläggningen i hamnbassängen. 

• Längs Södra Ringvägens sträckning finns en 
äldre huvudledning för fjärrvärme. I samband 
med genomförandet av översiktsplanen för 
Stationsområdet finns behov av att lägga om 
ledningen. 

• I den östra delen av området, vid Friidrottshallen, 
finns ett privat 70kV ställverk som förser ABB 
med el. Elektromagnetiska fält som finns kring 
kraftledningar, ställverk och transformatorstationer 
avtar snabbt med avståndet från källan. Ställverket 
är omgärdat med stängsel enligt gängse regler och 
något ytterligare skyddsavstånd krävs inte. 

Figur 6.24. Kvarteret Samuel 2 där Västerås tingsrätt              

byggdes är en av fastigheter som sanerades ned till 

Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig markanvändning.

Figur 6.23. Ett privat 70kV ställverk som finns                             

söder om friidrottshalen förser ABB med el.
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finns det störningar i form av buller och lukt, risker 
vid hantering och transportering av farligt gods, 
markföroreningar samt översvämningar till följd 
av extrema väderförhållanden. Avgörande för hur 
marken kan användas är dock hur befintliga och kända 
framtida risker och störningar hanteras i den fortsatta 
planeringen. 

Markföroreningar
Historiskt sett har det på fastigheterna inom 
Stationsområdet bedrivits olika typer av verksamheter 
som har eller kan ha orsakat föroreningar i mark, 
grundvatten och byggnader.

Provtagningar visar att föroreningssituationen skiljer 
sig kraftigt åt inom olika delar av området. Variationen 
gäller både typ av verksamhet som bedrivits på platsen 
(skrotverksamhet, lagring av farligt avfall, deponi, 
uppställning och service av fordon, kraftstation, gjuteri, 
tryckeri, montering osv.) och typ av föroreningar 
som påträffats och halter. Utförda undersökningar 
visar att området är förorenat med bland annat olika 
tungmetaller, kolväteföroreningar, arsenik, PAH:er och 
PCB (polyklorerade bifenyler).

Hur väl kartlagd föroreningssituationen är varierar dock 
inom området. Vissa fastigheter är sanerade i samband 
med rivning och exploatering, en del är undersökta 
medan det för vissa fastigheter helt saknas uppgifter om 
föroreningssituationen. 

Behov finns av ytterligare provtagningar i mark och 
vatten i delar av området. Detta för att ge en helhetsbild 
av föroreningssituationen och ge viktiga fakta till en 
fördjupad miljö- och riskbedömning av hela området. 
Syfte med miljöriskbedömning är att uppskatta vilka 
risker en föroreningssituation innebär idag och i 
framtiden och hur mycket riskerna behöver reduceras 

för att det inte skall uppstå oacceptabla effekter på 
miljö, hälsa och naturresurser. Omfattning och behovet 
av utredningar och undersökningar kan varieras. Det 
kan till exempel vara massors toxicitet, risk för spridning 
till grundvatten och ytvatten, återkontaminering från 
angränsade fastigheter med mera.

Västerås stad och fastighetsägarna inom 
Stationsområdet kommer att behöva samordna 
samarbetet kring markföroreningar för att successivt 
kunna sanera samtliga delar av området och kunna 
ändra dess markanvändning. 

Störningar

Trafikbuller (väg och järnväg)
Planområdet påverkas av buller från dels vägtrafik dels 
från järnvägstrafik. Genomförda bullerberäkningar visar 
att områden i direkt anslutning till väg och järnväg är 
utsatta för bullernivåer över gällande riktvärden. 

Västerås översiktsplan 2026 anger att höga krav 
ska ställas på byggnadens tekniska egenskaper för 
att minimera bullernivåerna både inomhus och vid 
närliggande rekreations- och uteplatser. Vid nybyggnad 
av bostäder eller nybyggnad alternativt väsentlig 
ombyggnad av gatunätet ska riksdagens riktvärden för 
trafikbuller tillämpas. Möjlighet att pröva avsteg från 
gällande riktvärden är i undantagsfall i tätare stadsmiljö 
och i anslutning till kollektivtrafik. För möjliga avsteg se 
Översiktsplan för Västerås kommun (ÖP 2026).

Buller fartygstrafik
Hamnverksamheten i området består av lastning och 
lossning av som mest ett 100-tal fartyg per år vid 
Silokajen samt tunga transporter till Roro-kajen någon 
enstaka gång per år. Antal fartyg som angör Silokajen är 
styrd av Svenska Lantmännens verksamhet. Ljudnivåer 

Figur 6.25. Betongfabriken ”Färdig betong” är en av verksamheter 

som begränsar markanvändning  i delar av planområdet.

från fartygen är genomgående låga och beräknas 
understiga 45 dBA, även för de något bullrigare 
containerfartygen. Lågfrekventa ljud från fartyg 
dominerar, men kompletterande krav på fasadisolering 
i lågfrekvent område har inte bedömts nödvändigt i 
samband med nu pågående byggnation i området. 

Externt industribuller samt övriga störningar
Till externt industribuller räknas alla ljud som 
uppkommer vid ett företag eller en verksamhet. Detta 
innebär att till verksamhet räknas även utrustning 
som alstrar buller, exempelvis fläktar, samt trafikbuller 
som uppstår på industritomten och värderas och/eller 
beräknas in i ljudnivån från industrin. 

Svenska Lantmännens spannmålsanläggning, som 
består av spannmålssilo och foderpelletsanläggning, 
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har en påverkan på omgivningen genom buller 
från bland annat fläktar (luftutsläpp från fläktar på 
silons tak), torkar och transportörer samt damning/
stoftutsläpp. I anläggningen utförs mottagning, 
torkning, rensning, lagring och utlastning av spannmål 
och oljeväxter. Verksamheten är som mest intensiv 
under skördemånaderna, augusti till och med oktober, 
och bedrivs då dygnet runt. Leveranser till anläggningen 
sker främst med traktor och lastbil och leveranser 
med fartyg. Verksamheten är anmälningspliktig vilket 
innebär att miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har 
meddelat råd och anvisningar för begränsningar av 
stoftutsläpp och fläktbuller. Miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft gäller som riktvärden. Enligt Översiktlig 
programutredning i Östra hamnområdet i Västerås, juni 
1999, är skyddszonen kring anläggningen för störningar 
i form av buller och stoftspridning 200 meter, 
räknat från silons mitt. I samband med byggnation 
i angränsande kvarter har åtgärder vad gäller buller 
vidtagits och ytterligare kommer att utföras i samband 
med genomförandet av detaljplanen för Lillåudden, 
etapp 2. 

”Färdig betong AB” som tillverkar betong påverkar 
omgivningen dels med buller från trafik då 
verksamheten är mycket transportintensiv dels med 
damm från silon men även av betongrester som följer 
med bilarna i området. 

Luktstörningar från avloppsreningsverket
Sydöstra del av planområdet upptas av Kungsängens 
avloppsreningsverk. Kring avloppsreningsverket finns 
idag en skyddszon på 200 meter från verksamhetens 
gräns. Skyddszonen finns med avseende på 
verksamhetens påverkan på omgivningen med 
lukt och smitta. Lukt kan dels komma från den 
kontinuerliga verksamheten dels från tillfälliga åtgärder 

och driftstörningar. Luktspridning från anläggningar 
påverkas av utsläppsstorlek, vindriktning (den 
förhärskande vindriktningen är från syd och sydost), 
vindstyrka, luftskiktning och topografi. 

Inom ett område på 200 meter från 
avloppsreningsverket, i vindriktningen, kan det finnas 
en risk för smittspridning via aerosoler (små partiklar 
eller vattendroppar i luften). Då Kungsängsverket är 
delvis övertäckt förekommer inte denna risk. 

Åtgärder har under årens lopp vidtagits för att minska 
risken för luktstörning och luktproblematiken från 
anläggningen har minskat under de senaste åren. 
Under år 2012 och 2013 framtogs på begäran av 
Mälarenergi och Västerås stad ”Luktutredning för 
Kungsängen avloppsreningsverk”. I utredningen 
beskrivs dagens luktsituation runt avloppsreningsverket 
samt rekommenderade åtgärder för att minska 

luktproblematiken och i och med det tillåta byggnation 
av bostäder närmare än 200 meter från anläggningen. 

Resultat av utredningen är beskrivet i del 
”4.Planförslag” i översiktsplanen och är även tillgänglig i 
sin helhet på projektets webbsida: http://projekt3b.se/
om-projektet/utredningar/.  

Risker

Farligt godstransporter på järnväg och väg
Begreppet farligt gods är ett samlingsnamn för ämnen 
som kan ha sådana kemiska eller fysikaliska egenskaper 
att de i sig själva eller i kontakt med andra ämnen kan 
orsaka skador på människor, djur, egendom och miljö. 

De lokala trafikföreskrifterna anger att förbud råder 
mot transport med farligt gods på allmänna vägar och 
gator i Västerås tätort. Undantag från förbudet gäller 
för anvisade primära och sekundära transportvägar för 
farligt gods. För lastning och lossning tillåts transport av 
farligt gods den kortaste vägen från tillåten väg till plats 
för lastning/lossning. 

Inom och i anslutning till planområdet sker transporter 
med farligt gods dels på järnvägen dels på Björnövägen 
(sekundär led). 

Risker som uppstår med transporter av farligt gods 
på järnväg är främst förknippade med urspårning 
och transport av godset. Tåg som innehåller farligt 
gods stannar inte i Västerås utan passerar endast. 
En beräkning av risknivåerna, åskådliggjorda genom 
individ- och samhällsrisk, visar att riskreducerande 
åtgärder måste vidtas för att acceptabla risknivåer ska 
uppnås. Generellt gäller att ett skyddsavstånd på 30 
meter från spårområdet minskar riskerna kraftigt och att 
bebyggelse inom 100 meter från spårområde ska utföras 
med extra skyddsnivå. Beroende på vilka skyddsåtgärder 

Figur 6.26. En skyddszon på 200 meter runt avloppsreningsverket 

begränsar markanvändningen i verksamhetens närmaste omgivning.
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som vidtas längs med spårområdet, tekniska åtgärder 
på byggnader, markanvändning samt om det är en 
persontät verksamhet eller inte kan området 0-100 
meter från spårområdet utnyttjas på olika sätt. För 
ytterligare information se rapporten ”Riskutredning 
Stationsområdet (MBR Västerås)” på http://projekt3b.
se/om-projektet/utredningar/.

Skyddszoner längs gator där farligt gods trafikeras
Farligt godstransporter på väg sker på Björnövägen, 
sträckan Korsängsmotet -Mälarstrandsgatan. 
Björnövägen är en sekundär led vilket innebär att gatan 
används för vägvalsstyrning i de fall det finns behov 
av styrning av lokala transporter, dvs. där det finns 
alternativa vägar till en mottagare. För att minimera 
individ- och samhällsrisker för ny bebyggelse längs 
farligt godslederna ska två zoner för bedömning av 
markområdet längs vägen tillämpas (Farligt gods på väg, 
MBR, Dnr 2008/33-MBR-010, Daterad 2009-11-26). 

För Björnövägen gäller att inom ett 0-40 meter brett 
område, är det olämpligt att uppföra nya byggnader. 
Inom ett område 40-100 meter från Björnövägen 
får ny bebyggelse uppföras förutsatt att lämpliga 
riskreducerande åtgärder vidtagits. 

Om byggnader föreslås uppföras inom 
skyddsanalysområdet ska en särskild skyddsanalys 
utföras med syfte att föreslå lämpliga skyddsåtgärder 
specifika för den aktuella planen/projektet. Utanför 
dessa zoner behöver inga särskilda åtgärder vidtas. 

Brandfarliga och explosiva varor samt 
biogasledning
Inom flera fastigheter inom Stationsområdet 
hanteras olika brandfarliga och explosiva varor som 
till exempel brandfarlig gas, metanol, eldningsolja, 
lösningsmedel, färg, väteperoxid, biogas, acetylen, 

spolarvätska och diesel, i tillståndspliktiga mängder. 
Dessa riskkällor kan påverka människor och miljö 
inom planområdet. Riskkällor finns inom fastigheterna 
Gastuben 5, Gasverket 1, Västerås 1:144, Gaslyset 5 
och Kungsängen 9. Inom planområdet ligger även en 
biogasledning som har relativt lågt tryck. Ledningen går 

mellan Gasverket 1 och Vafab (Gryta). En riskutredning 
som redovisar hur riskkällorna ”brandfarlig vara” och 
”biogasledning” påverkar människor i planområdet 
och vilka säkerhetsåtgärder som behöver vidtas för att 
uppnå en acceptabel skyddsnivå ska utföras. 

Figur 6.27. Skyddsavstånd till leder för farligt gods och identifierade riskkällor inom planområdet.
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Figur 6.28. Vid Mälarens 100-årsnivå  riskerar Hamngatan samt                

gång- och cykelväg längs med Hamngatan att översvämmas.

Översvämning 
Under december 2012 och januari 2013 gjordes en 
dagvattenutredning för Stationsområdet. Utredningen 
visar vad som händer vid höga vattennivåer i Mälaren, 
vilka delar av området som riskerar att svämmas över, 
samt var vatten riskerar att bli stående. Inventeringen 
genomfördes av Sweco Environment AB på uppdrag av 
Västerås stad.

Utöver en graderad höjdkartering har även nivåer 
vid specifika scenarion tagits fram. Dessa är: 
Mälarens högsta uppmätta nivå efter den senaste 
regleringen, Mälarens beräknade 100-årsnivå, samt 
stadens planeringsnivå på 1,5 meter över Mälarens 
medelvattennivå. Utredningen visar att endast små ytor 
av Stationsområdet riskerar att översvämmas vid dessa 
nivåer.

Det är framförallt om Mälaren höjs, samt vid kraftiga 
skyfall, som instängda områden (lågpunkter) i nuläget 
och framtiden riskerar att dämmas. Detta sker i främst 
på grund av att stadens ledningsnät för dagvatten blir 

överbelastat samt att vattennivån i ledningsnätet stiger i 
takt med Mälarens höjning. Låglänta dagvattenbrunnar 
riskerar vid sådana förhållanden att bli tilloppspunkter 
istället för att fungera som avrinningspunkter.

Den framtagna dagvattenutredningen kommer att 
fungerar som stöd i kommande detaljplanearbete. 
Detta för att verkställa att viktiga funktioner, som nya 
passager under järnvägen, inte översvämmas. Lokalt 
omhändertagande och strategisk höjdsättning minskar 
belastningen på ledningsnätet, och därmed även 
risken för översvämning. Det är även viktigt att ytliga 

vattenflöden hindras från att nå befintliga och framtida 
känsliga lågpunkter, och att dagvattnet istället leds om 
till lämpliga områden. För att hindra att viktiga passager 
översvämmas så skall dessa lågpunkter inte kopplas 
till stadens befintliga ledningsnät. Det bör istället, 
i anslutning till dessa lågpunkter, skapas fristående 
dagvattensystem.

Dagvattenutredningen finns tillgänglig i sin helhet på 
projektets webbsida: http://projekt3b.se/om-projektet/
utredningar/ under namnet ”Dagvattenutredning för 
Stationsområdet (Sweco)” 
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Figur 6.29. Översvämningsutbredning och områden som riskerar att dämmas vid:                                                                       

1) stadensplaneringsnivå som ligger 1,5 m över medelvattennivån, (+2,33m RH2000) (ljusblått)                                                                                                 

2) 100-årsnivå i Mälaren (+1,49 m RH2000). (mörkblått)          
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7. Planförslagets konsekvenser
En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram för 
att redovisa och utreda de miljökonsekvenser som ett 
genomförande av den fördjupade översiktsplanen kan 
antas medföra. 

Miljökonsekvensbeskrivningen har tagits fram av Sweco 
Enviroment och finns i sin helhet som bilaga till  den 
fördjupade översiktsplanen. Nedan följer en kort 
sammanfattning. 

Sammanfattning
I arbetet med miljöbedömningen har ett antal 
nyckelfrågor identifierats bland annat påverkan på 
trafik och tillgänglighet, kulturmiljö och stadsbild, 
markföroreningar samt risk och buller. 

Planförslaget bedöms ge störst positiv påverkan på 
trafik och tillgänglighet. Det bedöms få måttliga positiva 
konsekvenser när det gäller föroreningar i mark och 
grundvatten, dagvatten, vegetation och naturmiljö samt 
stadsbild. När det gäller luft, klimat och energi bedöms 
förslaget leda till små positiva konsekvenser. Avseende 
kulturmiljö bedöms de omfattande förändringar av 
stadsbilden som planförslaget ger upphov till påverka 
kulturmiljövärdena såväl direkt som indirekt och 
medföra små negativa konsekvenser. Även avseende 
risker bedöms planen ge små negativa konsekvenser. 
Konsekvenserna vad gäller buller går inte att bedöma i 
nuläget, utan kräver ytterligare utredning.

Nedan ges en sammanställning över 
konsekvensbedömningarna. 

Trafik och tillgänglighet
Planförslaget bedöms ge stora positiva konsekvenser. 
Det kommer att leda till en trafikökning åtminstone 
lokalt, men förutsättningarna bedöms vara mycket goda 

för att de åtgärder som planförslaget omfattar ska bidra 
till att främja miljövänliga resalternativ. Det bedöms 
ge konsekvenser både i ett kommunalt och regionalt 
perspektiv. Faktorer som bidrar till detta är bland annat 
förbättrad framkomlighet och tillgänglighet för cyklister, 
och att spårområdets barriäreffekt mildras. 

Buller
Planförslagets konsekvenser avseende buller går inte 
att bedöma i nuläget. I den fortsatta planprocessen 
behöver sammanvägt buller från väg och järnväg 
utredas mer i detalj. Konsekvenserna av den förändrade 
trafikstrukturen får därefter bedömas. Det förutsätts att 
riktvärdena klaras vid ny bebyggelse eller att nödvändiga 
åtgärder vidtas för att säkerställa det.

Risk
Planförslaget bedöms ge små negativa konsekvenser. 
Det finns en intention att bygga stationsnära och 
samtidigt säkert. Rekommenderade skyddsavstånd 
eller skyddsåtgärder ska tillämpas och i ett normalfall 
bedöms inte riskerna vara höga. Däremot kan 
extrema händelser ge svåra följder vid stationsnära 
bebyggelse. Sannolikheten för att det ska inträffa är 
mycket låg, men behöver ändå beaktas. På ett avsnitt 
av Kungsängsgatan finns även risk för påverkan vid en 
översvämningssituation. 

Luft, klimat och energi
Planförslaget bedöms medföra små positiva 
konsekvenser. Det beror på att förutsättningarna 
bedöms vara goda för att främja miljövänliga resesätt. 
Detta gäller trots att planförslaget förväntas leda till en 
trafikökning. Ökningen är mindre än i nollalternativet 
och åtgärderna för att underlätta alternativ till biltrafik 
bedöms ge goda förutsättningar.

Kulturmiljö och stadsbild
Planförslaget bedöms medföra betydande förändringar 
som ger upphov till små negativa konsekvenser 
för kulturmiljön. (Små konsekvenser innebär enligt 
bedömningsskalan som används i denna MKB att inga 
miljöer av högt utpekat värde berörs.  Dessa kan vara 
riksintressen, byggnadsminnen eller av Länsstyrelse eller 
kommun utpekade kulturmiljöer.) 

Konsekvenserna för områdets kulturhistoriska värden 
är dock svåra att bedöma i detta planeringsskede. 
Västmanlands läns museum har utfört en kulturhistorsk 
inventering av planområdet. Denna kommer att 
användas som hjälp vid den fortsatta planeringen. 

Byggnader med kulturhistoriskt värde kan komma 
att rivas eller få sin närmiljö ändrad i sådan grad 
att kulturmiljövärdena kan bli svårare att uppfatta. 
Planförslaget hänskjuter frågan om hur områdets 
kulturhistoriska värden ska beaktas till kommande 
detaljplaneläggning eller bygglovhantering. För 
att bevarande ska säkras krävs planbestämmelser i 
respektive detaljplan. 

Planförslaget får även positiva effekter för 
kulturmiljövärdena. Den förbättrade stadsstrukturen 
med ny bebyggelse innebär att många av dagens brister i 
stadsbilden rättas till och kulturmiljövärden i stadsbilden 
kan lyftas fram tydligare än idag.

Föroreningar i mark och grundvatten
Planförslaget bedöms ge måttliga positiva 
konsekvenser. Det beror på att undersökning och 
sanering kommer att utföras på de fastigheter som ska 
utvecklas. Översiktsplanen ger förutsättningar för ett 
mer samlat grepp om kartläggning och åtgärder.
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Dagvatten
Planförslaget bedöms ge måttliga positiva 
konsekvenser. Förutsättningar för hanteringen av 
dagvatten inom planområdet har utretts. I utredningen 
konstateras att den förändrade markanvändning som 
föreslås i planen medför förbättrad dagvattenkvalitet 
i planområdet. Omvandling från industriområde 
till en ny stadsdel med resecentrum, bostäder och 
centrumbebyggelse ger lägre flöden och minskad 
föroreningsbelastning. Det ger också större möjligheter 
till lokalt omhändertagande, vilket ska eftersträvas. 
Sanering bidrar till att minska risken för att föroreningar 
sprids genom infiltration av dagvatten i förorenad mark. 

Vegetation och naturmiljö
Planförslaget bedöms ge måttliga positiva 
konsekvenser. Ett antal mindre så kallade fickparker 
anläggs. Gröna samband förstärks och tydliggörs, till 
exempel med trädalléer.

Sociala konsekvenser
De sociala aspekterna av planförslaget har bedömts 
utifrån begreppen Identitet, Sammanhållande 
struktur, Samspel och Vardagsliv. Den föreslagna 
markanvändningen och strukturen bedöms ge positiva 
effekter avseende sociala värden. Den sammanhållande 
strukturen bedöms ge mycket stora positiva 
konsekvenser. Detta på grund av att ett väl fungerande 
resecentrum påverkar hela regionen. Områdets identitet 
och samspel bedöms få måttliga positiva konsekvenser. 

Denna bedömning görs då planen bedöms bidra 
till en tydlig stadsstruktur där mycket av den äldre 
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen sparas samtidigt 
som ny bebyggelse tillkommer. Vid beaktande av 
rubriken vardagsliv bedöms planförslaget ge små 

positiva konsekvenser. Förbättringar till följd av planen 
bedöms främst ge lokal påverkan inom området, även 
om angränsande stadsdelar berörs.

De sociala målen har utvärderats utifrån respektive 
måls värdetext. Tabellen nedan visar hur de olika 
målen uppfylls i respektive nollalternativet och efter 
genomförande av planförslaget.

Bedömningen sammanfattas med figurer enligt följande:

Noll PlanSociala mål

Attraktiv regionstad

Bostäder för alla

Bygg staden inåt

City – mötesplats        
för alla

Kulturarv och  
utveckling i samklang

Noll PlanSociala mål

Enkelt att gå och cykla

Kollektivtrafiknätet   
som ryggrad

Skapa funktionsblandade 
levande stadskvarter

Bygga hållbart

Ja, förslaget bedöms bidra till 
att uppnå målet. 

Förslaget varken bidrar till 
eller försämrar möjligheterna 
till att uppnå målet.

Nej, förslaget bedöms inte 
bidra till att uppnå målet.
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Figur 1.1. Stationsområdets geografiska avgränsning. 

Figur 2.1. Stationsområdets läge i Västerås.  

Figur 2.2. Flygbild över Stationsområdet.  

Figur 4.1. Planförslaget - Stationsområdets                     
markanvändning     

Figur 4.2. Ett exempel på en kommersiell gångpassage.      

Figur 4.3. Ett exempel på en gång- och cykelpassage under 
järnvägen (Uppsala, Sverige) (Foto: Sofie Andersson Rosell)

Figur 4.4. Prioritering av trafikslag inom Stationsområdet. 

Figur 4.5. Exempel på en färg- och symbolmarkerad          
cykelbana separerad från övriga trafikslag. 

Figur 4.6. Exempel på ett modernt bevakat 
cykelparkeringshus. (Malmö, Sverige) (Foto: Felix Gerlach)

Figur 4.7. Planförslaget - Stationsområdets trafikstrukturer. 

Figur 4.8. Exempel på ett övergångsställe där gång- och 
cykeltrafikanternas tillgänglighet prioriteras. (Ottawa, 
Kanada) 

Figur 4.9. Föreslagen gatusektion - Sigurdsgatan.  (Sweco 
Architects)

Figur 4.11. Föreslagen gatusektion - Kungsängsgatan.                 
(Sweco Architects)  

Figur 4.11. Föreslagen gatusektion - Verksgatan.                 
(Sweco Architects)  

Figur 4.12. Exempel på en urban gata med 
kanstensparkering och cykelbana. (Nice, Frankrike)               

Figurförteckning
Figur 4.13. Blandad bebyggelse främjar ett aktivt                           
och tryggt stadsliv under dygnets alla timmar. (Bryssel, 
Belgien)

Figur 4.14. Levande bottenvåningar med många publika 
ingångar ger förutsättningar till en levande och trygg gata. 
(Montreal, Kanada)

Figur 4.15. Slutna fasader utan några ingångar mot gatan 
bidrar inte till gatulivet och skapar otrygghet. (Stockholm, 
Sverige)

4.16. Planförslaget - Platsbildningar, gröna ytor,  siktlinjer, 
utblickpunkter samt utpekade gator och platsbildningar 
med publika bottenvåningar med högre våningshöjd inom 
Stationsområdet.

Figur 4.17. Exempel på vattenelement i stadsmiljö som 
uppmuntrar till lek. (Toronto, Kanada)

Figur 4.18. Nya trädalléer längs gator kommer att 
planteras i många delar av Stationsområdet. (Stockholm)                                               

Figur 4.19. Yta avsedd för nya resecentrum.

Figur 4.20. Resecentrum föreslås att ha en primär och en 
sekundär entré. Bussterminalen ligger kvar i sitt nuvarande 
läge.

Figur 4.21. Exempel på en modern bussterminal 
(Darmstadt, Tyskland) (Foto: Anukul Kapoor)

Figur 4.22. Avrinningsvägar och delavrinningsområden 
kopplade till tillrinningspunkter. (Sweco)                                    

Figur 4.23. Växtbäddar kan fördröja dagvatten inom 
Stationsområdet (Foto: Natalie Blackburn) (http://www.flickr.
com/photos/geekstar/2897361001/sizes/l/in/photostream/)
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Figur 4.24. Genomförande av översiktsplanenen innebär 
stora satsningar på cykelinfrastrukturen. (Foto: Felix 
Gerlach)

Figur 4.25. Resultat av spridningsberäkningar av lukten 
från avloppsreningsverket i värsta tänkbara scenario 
samt efter tillämpning av all åtgärder rekommenderade i 
”Luktutredningen för Kungsängens reningsverk” 

Figur 4.26. Gällande stadsdelsnamn inom planområdet och 
dess närmaste omgivning. 

Figur 4.27. Föreslagna stadsdelsnamn inom planområdet 
och dess närmaste omgivning. Planillustrationen med 
möjlig utformning av Stationsområdet används som 
bakgrund. (Baseras på material utfört av Sweco Architects)

Figur 5.1. Planillustrationen visar möjlig utformning av 
Stationsområdet. (baseras på material utfört av Sweco 
Architects)

Figur 5.2. Sektion genom Västerås resecentrum visar tre 
olika nivåer: passage under järnvägen, marknivån, passage 
över järnvägen. (Sweco Architects)

Figur 5.3. Illustrationen visar möjlig utformning av 
resecentrum vid maxalternativ med både passage under 
och passage över järnvägen (vy från torget på södra sidan 
av resecentrum.) (Sweco Architects) 

Figur 5.4. Illustrationen visar exempel på utformning av de                                                                                                        
nordöstra kvarteren runt friidrottshallen. (Sweco Architects)

Figur 5.5. Illustration över hela planområdet och 
avgränsande kvarter visar exempel på möjlig utformning av 
Stationsområdet. (Sweco Architects)
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Figur 6.1. Illustrativ bild av Stationsområdet med dess 
omgivning. 

Figur 6.2. Samtidigt som det pågår arbete med 
Stationsområdet tas fram ett planprogram för 
Kopparlunden. (Foto: Bergslagsbild AB)

Figur 6.3. Lantmännens siloanläggning. 

Figur 6.4. Kungsängsgatan. 

Figur 6.5. En samlad bild av orienterbarhet av området: 
internt och externt mot övriga delar av centrala Västerås.
Analysen baseras på noder, målpunkter, landmärken och 
siktlinjer. (Baseras på en karta från ”Stadsdelsanalys 3B”) 

Figur 6.6. Stora oanvända ytor strax söder om spårområdet.

Figur 6.7. Friidrottshallen.

Figur 6.8. Östra Hamnen.

Figur 6.9. Skatteskrapan.

Figur 6.10. Byggnaden i kvarteret Sigvald 1 blev utpekad 
som en av värdefulla byggnader inom Stationsområdet.

Figur 6.11. Trädallé längs Kungsängsgatan.

Figur 6.12. Vasaparken.

Figur 6.13. Befintliga cykelstråk samt punktmätningar av 
gång- och cykeltrafiken i olika delar av Stationsområdet.

Figur 6.14. Inventering av beläggning på allmänna 
parkeringsplatser i närheten av resecentrum (onsdag, kl. 
13:00, november 2012) 
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Figur 6.15. Inventering av beläggning på cykelparkeringar i 
närheten av Västerås resecentrum (november 2011) 

Figur 6.16. Västerås resecentrum består av centralstation 
och bussterminal.

Figur 6.17. Bussterminalen ingår i Västerås resecentrum.

Figur 6.18. Taxiangöring vid resecentrumet.

Figur 6.19. Cykelparkeringar på norra sidan av 
centralstationen.

Figur 6.20. Hur tågresenärer tar sig till tåget (källa: VL)

Figur 6.21. Västerås centralstation - huvudbyggnad.

Figur 6.22. Västerås centralstation - entré mot 
Kungsängsgatan.

Figur 6.23. Ett privat 70kV ställverk som finns söder om 
friidrottshalen förser ABB med el.

Figur 6.24. Kvarteret Samuel 2 där Västerås tingsrätt 
byggdes är en av fastigheter som sanerades ned 
till Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig 
markanvändning.

Figur 6.25. Betongfabriken ”Färdig betong” är en av 
verksamheter som begränsar markanvändning  i delar av 
planområdet. 

Figur 6.26. En skyddszon på 200 meter runt 
avloppsreningsverket begränsar markanvändningen i 
verksamhetens närmaste omgivning.

Figur 6.27. Skyddsavstånd till leder far farligt gods och 
identifierade riskkällor inom planområdet.
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Figur 6.28. Vid Mälarens 100-årsnivå riskerar Hamngatan 
samt gång- och cykelväg längs med Hamngatan att 
översvämmas.

Figur 6.29. Översvämningsutbredning och 
områden som riskerar att dämmas vid:                                                                       
1) stadensplaneringsnivå som ligger 1,5 m över 
medelvattennivån, (+2,33m RH2000) (ljusblått)                                                                                                 
2) 100-årsnivå i Mälaren (+1,49 m RH2000). (mörkblått)          
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Kommunfullmäktige  
Utdrag från Sammanträdesprotokoll  §§ 182 - 212 
 
Sammanträdesdatum - 3 oktober 2013

Plats och tid - Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00-23:00

Vid protokollet - Claes Danielsson 

KFM § 196 Dnr 2010/646-KS-212  

Beslut - Antagande av Fördjupad översiktplan för 
stationsområdet, ÖP64

Beslut
1. Förslag till Fördjupad översiktsplan för stationsområdet, ÖP64, 
antas med tillägg av punkt 1, dimensionering av resecentrum, och 
punkt 2, angöring till resecentrum, i förslag från (M), (FP), (KD) 
och (C).

Reservation
Elisabeth Unell (M), Lars Kallsäby (C) och Ragnhild Källberg (FP) 
reserverar sig å respektive partis ledamöters vägnar till förmån för 
förslag avseende punkt 3 och 4 i det gemensamma yrkandet.

Elisabeth Unell (M) reserverar sig å Moderaternas ledamöters 
vägnar till förmån för förslag avseende tunnelpassagen vid 
stationen.

Ragnhild Källberg (FP) reserverar sig å Folkpartiets ledamöters 
vägnar till förmån för förslag till återremiss samt förslag till 
markanvändning.

Lars Kallsäby (C) reserverar sig å Centerpartiets ledamöters 
vägnar till förmån för förslag till återremiss.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen uppdrog i januari 2011 åt Stadsledningskontoret 
att ta fram en fördjupad översiktsplan för området runt stationen 
med fokus att skapa förutsättningar för ett nytt resecentrum, 
utveckla exploateringsområdena i centrumets omgivningar samt 
öka tillgängligheten mellan stadens centrum och de nya områdena 
längs mälarstranden.

Arbetet har bedrivits i projektform med hög prioritet i 
organisationen och med ett brett deltagande från förvaltningar 
och bolag samt fastighetsägare, Trafikverket, Jernhusen och 
Regionala kollektivtrafikmyndigheten. 

Under processen har förtroendevalda i Västerås samlats vid ett 
flertal tillfällen för dialog om mål och inriktning för den fysiska 
utvecklingen i området. Särskilda informationer har också givits i 
Kommunstyrelsen.

Omfattande dialog har under arbetets gång skett med 
Västeråsarna under samråd och utsällning där många har 
bidragit med synpunkter och förslag. En ännu mer omfattande 
dialog har förts med de parter som är direkta intressenter i 
området (Trafikverket, Jernhusen, Fastighetsägare och Regionla 
kollektivtrafikmyndigheten) genom arbetsgrupper, utredningar, 
dialog, workshops m m.

Översiktplanen har varit utsälld mellan 27 mars och 27 maj 
2013. Under utställningstiden lämnades 44 yttranden som endast 
föranledde smärre revideringar och kompletteringar.

Nu föreliggande förslag är det samlade resultatet av drygt två 
års arbete med att tillsammans med västeråsarna och övriga 
intressenter arbeta fram en väl förankrad översikstplan.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 
25 september 2013 och beslutade då lämna följande förslag till 
kommunfullmäktige:

1. Förslag till Fördjupad översiktsplan för stationsområdet, ÖP64, 
antas med tillägg av punkt 1 och 2 i förslag från (M), (FP), (KD) 
och (C).

Yrkande
Elisabeth Unell (M), Lars Kallsäby (C), Ingalill Aase (M), Claes 
Kugelberg (M), Göran Landerdahl (FP), Rolf Falkland (M) Staffan 
Anger (M) och Vicki Skure Eriksson (C) yrkar på följande ändringar 
i förslaget:

3. Kungsängsgatan. De föreslagna förändringarna av 
Kungsängsgatan är omotiverade och icke önskvärda. Vi vill ha kvar 
Kungsängsgatans nuvarande sträckning men med en rondell vid 
infarten till Lillåudden. Rondellen ska även betjäna Sigurdområdet. 
Av inkomna yttranden framgår att ett stort antal remissinstanser 
bl a berörda fastighetsägare är av samma uppfattning. Dessa 
yttranden kan inte nonchaleras. Nuvarande dragning behövs också 
för tunga transporter till och från Ro/Ro-läget i Östra hamnen och 
för en eventuell busslinje längs Kungsängsgatan.

4. Översvämning. Förutom högt vattenstånd i Mälaren är häftiga 
regn en stor översvämningsrisk särskilt som de förväntas bli mer 
frekventa i framtiden. Detta ska framgå av texten. Figur 6.29 - 
Översvämningsområden ska kompletteras med de områden som 
kan komma att översvämmas på grund av häftiga regn eller högt 
vattenstånd i Mälaren om nya tunnlar byggs under järnvägen. 
Kravet på komplettering innebär inte något ställningstagande till 
vilka tunnlar som ska finnas med. Vi hänvisar till våra respektive 
ställningstaganden i den frågan.

Elisabeth Unell (M), Ingalill Aase (M) och Claes Kugelberg (M) 
yrkar att den tänkta tunnelpassagen vid stationen utgår ur 
handlingarna.

Göran Landerdahl (FP), Lars Kallsäby (C) och Vicki Skure Eriksson 
(C) yrkar i första hand att ärendet återremitteras för fördjupad 
utredning. 
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Göran Landerdahl (FP) yrkar i andra hand att översiktsplanen 
ges det innehåll beträffande markanvändningen som framgår av 
Folkpartiets yttrande på sidan 21 i remissen.

Ulla Persson (S) och Magnus Edström (MP) yrkar att ärendet ska 
avgöras idag.

Ulla Persson yrkar avslag på återremissyrkande från (FP) och (C), 
avslag på punkt 3 och 4 i yrkandet från (M), (FP), (KD) och (C) 
samt avslag på separat yrkande från (M) och separat yrkande från 
(FP)

Ulla Persson (S), Magnus Edström (MP), Jazmine Pettersson 
(S), Anders Teljebäck (S), Carin Lidman (S), Karin Thorborg 
(V), Staffan Jansson (S), Thomas Karlsson (S), Ingalill Aase 
(M), Claes Kugelberg (M) och Rolf Falkland (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.
 
Proposition
Ordföranden finner först att det finns ett yrkande om återremiss 
från Göran Landerdahl (FP), Lars Kallsäby (C) och Vicki Skure 
Eriksson (C) samt ett yrkande att ärendet ska avgöras idag från 
Ulla Persson (S) och Magnus Edström (MP). Ordföranden föreslår 
en propositionsordning där de två förslagen ställs mot varandra. 
Kommunfullmäktige godkänner föreslagen propositionsordning 
varvid den genomförs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 
beslutar att avgöra ärendet idag. Votering begärs och genomförs. 
Efter avslutad votering finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med Ulla Perssons (S) och Magnus Edströms 
(MP) yrkande.

Ordföranden finner därefter att det finns två förslag till beslut 
avseende punkt 3 och 4 i skrivelsen från (M), (FP), (KD) och (C), 
dels bifall från Elisabeth Unell (M), Lars Kallsäby (C), Ingalill Aase 
(M), Claes Kugelberg (M), Göran Landerdahl (FP), Rolf Falkland 
(M) Staffan Anger (M) och Vicki Skure Eriksson (C) , dels avslag 
från Ulla Persson (S). Ordföranden föreslår en propositionsordning 

där de två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen 
godkänner föreslagen propositionsordning varvid den genomförs. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
Ulla Perssons (S) yrkande. Votering begärs och genomförs. Efter 
avslutad votering finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med Ulla Perssons (S) yrkande.

Ordföranden finner därefter att det finns två förslag till beslut 
avseende  yrkande från (M) att den tänkta tunnelpassagen 
vid stationen utgår ur handlingarna, dels bifall från Elisabeth 
Unell (M), Ingalill Aase (M) och Claes Kugelberg (M) och 
dels avslag från Ulla Persson (S).  Ordföranden föreslår en 
propositionsordning där de två förslagen ställs mot varandra. 
Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning 
varvid den genomförs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med Ulla Perssons (S) yrkande.

Ordföranden finner därefter att det finns två förslag till beslut 
avseende yrkande från (FP) om att översiktsplanen ges det 
innehåll beträffande markanvändningen som framgår av 
Folkpartiets yttrande på sidan 21 i remissen, dels bifall från 
Göran Landerdahl (FP) och dels avslag från Ulla Persson (S). 
Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen 
ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen 
propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Ulla Perssons (S) 
yrkande.

Ordföranden finner slutligen att det endast föreligger ett förslag 
avseende kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige 
därmed beslutar i enlighet med detta.

Votering
Ordförande föreslår en voteringsordning där ja står för bifall till 
Ulla Perssons (S) yrkande om att ärendet ska avgöras idag och nej 
står för bifall till Göran Landerdahl (FP), Lars Kallsäby (C) och Vicki 
Skure Erikssons (C) yrkande om återremiss. Kommunfullmäktige 

godkänner voteringsordningen och voteringen genomförs. 
Ordföranden finner att voteringen utfallit med 50 röster för ja och 
10 för nej. Voteringslista bifogas protokollet.

Ordförande föreslår en voteringsordning där ja står för bifall 
till Ulla Perssons (S) avslagsyrkande och nej står för bifall 
till Elisabeth Unell (M), Lars Kallsäby (C), Ingalill Aase (M), 
Claes Kugelberg (M), Göran Landerdahl (FP), Rolf Falkland 
(M) Staffan Anger (M) och Vicki Skure Erikssons (C) yrkande 
om tillägg av punkt 3 och 4 i förslag från (M), (FP), (KD) och 
(C). Kommunfullmäktige godkänner voteringsordningen och 
voteringen genomförs. Ordföranden finner att voteringen utfallit 
med 32 röster för ja och 28 för nej. Voteringslista bifogas 
protokollet.
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tagits fram. För att fördjupningen av översiktsplanen ska kunna 
ge en tydlig vägledning vid övervägningar och bedömningar i 
kulturmiljöfrågor i kommande detaljplanering bör det framgå 
hur den kulturhistoriska inventeringen och värderingen ska 
användas. Planförslaget anger att kulturmiljöutredningen ska 
användas vid kommande detaljplanering. Länsstyrelsen anser 
att den övergripande avvägningen och ställningstagandena för 
kulturmiljövärdena bör göras i översiktsplanen. Inventeringens 
karta över Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse bör även ingå i 
planhandlingarna.

I ärendets slutliga handläggning har deltagit:
länsrådet Sofia Wallström, beslutande
planhandläggare Bo Bertilsson, föredragande
enhetschef Christer Alzén
byggnadsantikvarie Kicki Söderback.

Sofia Wallström                               Bo Bertilsson

Granskningsyttrande över ”Fördjupad översiktsplan 
för stationsområdet, ÖP 64” i Västerås stad.
Förslag till fördjupad översiktsplan för stationsområdet 
ÖP 64 är utställt och har kommit in till Länsstyrelsen för 
granskningsyttrande enligt 3 kap. 16 § plan- och bygglagen 
(2010:900).

Länsstyrelsen har lämnat samrådsyttrande den 17 december 
2012.

Av länsstyrelsens granskningsyttrande ska det framgå om
1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. 
miljöbalken,
2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 
kap. miljöbalken inte följs,
3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen inte är förenligt med 7 kap. 18 e § första stycket 
miljöbalken,
4. sådana frågor rörande användningen av mark- och 
vattenområden som angår två eller flera kommuner inte 
samordnas på ett lämpligt sätt, och
5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med 
hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för 
olyckor, översvämning eller erosion.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Länsstyrelsen ser mycket positivt på att en kulturhistorisk 
inventering och värdering av planområdets bebyggelse har 
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Vad är en fördjupad översiktsplan?
Enligt Plan- och bygglagen kan en fördjupad översiktsplan ange markanvändning och ge rekommendationer 
för detaljplanering och byggande på ett mer detaljerat sätt än den kommunomfattande översiktsplanen. En 
fördjupning görs när kravet på tydlighet och detaljeringsgrad är högt och för områden där förändringstrycket 
är stort. Planen är ett förslag till kommunens framtida mark- och vattenanvändning, som visar hur ett 
avgränsat geografiskt område kan komma att se ut och utvecklas i framtiden. Den är inte juridiskt bindande, 
men styrande för kommunens och andra myndigheters fortsatta planering

Vill du veta mer?
Översiktsplanens samtliga dokument finns på http://projekt3b.se/
Projektet har sin egen sida på Facebook. Sök på ”3B Stationsområdet”

Antagande


