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Exempel på hur området skulle kunna utformas i enlighet med plankartan. Illustration: BIG

DETALJPLAN 1811

Detaljplanen för Västerås resecentrum har varit ute på samråd
och ställs nu ut för granskning
Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar just nu med att ta fram en detaljplan för Västerås
resecentrum.
I en detaljplan bestäms hur ett begränsat område får användas och vad som får byggas
där. Vi tittar nu på möjligheten att utveckla resecentrum och området runt om genom
att befintligt resecentrum rivs och ett nytt byggs på samma plats men utökas i sin omfattning. I planområdet ingår även två nya kvarter, Vasakvarteret och SIgurdskvarteret.
Här finns information om detaljplaneförslaget och om hur du kan lämna synpunkter på
planerna.

GRANSKNINGSUNDERRÄTTELSE
Detaljplan för Sigurd 3, Västerås 5:9 m.fl., Kungsängen, Västerås. (dp 1811)
Utökat förfarande
Kontaktcenter 021-39 00 00 • www.vasteras.se

Vilka synpunkter
kom fram under
samrådet?
Mellan den 8 oktober - 18 december 2018 var detaljplanen för Västerås resecentrum
utsänd på samråd.
Planförslaget skickades även till ett hundratal olika intressenter, såsom hyresgäster,
fastighetsägare, intresseorganisationer och föreningar, kommuner och andra sammanslutningar såväl lokalt som regionalt. Infomationsmaterial fanns i många olika former,
digitalt och analogt. Förslaget presenterades under samrådstiden i stadshuset, på stadsbiblioteket, hos bostad Västerås, på centralstationen och på Expect Västerås. Digitalt
fanns information att få på Västerås stads webbplats, Facebook, Instagram och i appen
Västerås utvecklas.
Ett samrådsmöte hölls den 5 november 2018 på Expect, Västerås. På mötet hölls en
inledande presentation med flera representanter från projektet.
Under samrådet kom det in över 200 yttranden.
En kort sammanställning av synpunkterna som kom in från både privatpersoner och
andra aktörer gjordes i juni 2020 och finns tillgänglig på stadens hemsida https://www.
vasteras.se/dp1811.
VIll du läsa en sammanfattning av samtliga synpunkter och stadens bemötande på
synpunkterna finns även det på stadens hemisda, i en samrådsredogörelse. Den ställs
även ut i stadsbiblioteket. Vill du få den skickad till dig? Kontakta oss på stadsbyggnadsförvaltningen, se kontaktinformation på sista sidan.

Stadsbyggnadsförvaltningen tackar för
synpunkterna som kommit in!
Staden har tillsammans med byggaktörerna gått igenom synpunkterna och bearbetat
förslaget. I det bearbetade förslaget har vi försökt tillmötesgå flera av synpunkterna.
HUVUDSAKLIGA OMRÅDEN SOM BEARBETATS SEDAN SAMRÅDET:
• Trygghet

• Riksintresse järnväg

• Barnperspektivet

• Byggnadshöjder

• Buller

• Grönstruktur

• Prioritet resenär/bytespunkt

• Skyddsavstånd järnväg

• Busstrafikens framkomlighet

• Lösningar under byggtid

• Gestaltningsfrågor

• Trafiklösningar

• Genomförandefrågor

• Gångtrafikanters behov

• Riksintresse kulturmiljö

• Cyklisters förutsättningar

• Teknisk försörjning

• Förskola: buller/utemiljö

• Dagvatten

Vad är det
vi planerar
att bygga?

Östermalmsterrassen
Kungsängspassagen

Busstorg

Kungsängsterrassen

Vasaterrassen

Vasakvarteret
Sigurdskvarteret

Sigurdspassagen

Sigurdsterrassen

Resecentrum/
stationsbyggnad

Just nu kan du
tycka till om planerna
Läs mer om hur du kan bidra med dina
synpunkter på sista sidan.
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Detaljplanen möjliggör utveckling av ett centralt område i Västerås där ett nytt resecentrum är i fokus. Befintligt resecentrum rivs och ett nytt byggs på samma plats men
utökas i sin omfattning.
Tullplatsen

MÄLARPORTEN
Detaljplanen är en del av stadsutvecklingsprojekt Mälarporten, som syftar
till att omvandla ett nästan 100 hektar
stort verksamhetsområde till en blandad stadsbebyggelse med bostäder,
arbetsplatser, service, handel, nöjen,
rekreation, grönska och mötesplatser.
Mälarporten ska komplettera staden
och knyta samman de funktioner och
samband som finns i angränsande
stadsdelar. Ett av de viktigaste syftena
med utvecklingen av Mälarporten är
Området som ingår i Mälarporten.
att överbrygga de upplevda och fysiska
barriärer som finns mellan stadskärnan och Mälaren. Här får nya resecentrum en viktig
funktion som sammanlänkande nod som underlättar för de som vill ta sig mellan centrala Västerås och Mälaren, och mellan stadens centrala stadsdelar till fots eller med
cykel.
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VAD PLANFÖRSLAGET INNEHÅLLER
Planförslaget består av kommande stationsbyggnad och tillhörande byggnader (fristående eller integrerade med resecentrum), bussterminal, bangård inklusive perronger,
passager över järnvägsspåren, gång- och cykelvägar, angöringar, parkeringar samt torgoch parkytor.
Intill nya resecentrum skapas nya bostäder, mötesplatser, besöksmål och arbetstillfällen med gångavstånd till stadskärnan, resecentrum och Mälaren. Genom att tillföra nya
attraktiva platser och funktioner som underlättar resan upplevs stationen också som
närmare och tryggare.
Trafikverket planerar för ökad tågtrafik och en ombyggnation av bangården. Befintligt
spårområde kommer att byggas om till sex genomgående spår och innebär en utökning
från 6 till 12 hållplatslägen, vilket är en fördubblad kapacitet jämfört med nuläget. Nuvarande uppställningsspår kommer att flyttas. Avsiktsförklaringar har tecknats mellan
Västerås stad, Trafikverket och Regionen, men åtgärderna behöver beslutas i nationell
plan för transportinfrastruktur för att kunna genomföras.
Nya resecentrum ska samla hela stadens infrastrukturella knutpunkt i ett landskap under ett tak. Byggnaden ska förena funktioner. Taket ska välkomna besökare till Västerås
samtidigt som det ger resecentrum en tydlig identitet. Resecentrum kommer att bli
en djärv och modern byggnad som binder samman stadskärnan med de nyare stadsdelarna vid Mälaren. Resecentrum är utformat med utgångspunkt i flöden. Flöden för
kollektivtrafik och för resenären, men också för staden och för besökaren.
BYGGS I ETAPPER
Resecentrum är indelat i två fristående etapper. Etapp 1 innehåller Sigurdspassagen,
Vasaterrassen och Sigurdsterrassen, bussgatan och busstorget samt en tillfällig bro över
spåren mot öster och en tillfällig station. Etapp 1 byggs när detaljplanen har vunnit laga
kraft. Etapp 2 innehåller Kungsängspassagen och byggs när antalet resenärer har ökat
så pass mycket att det behövs mer kapacitet, sannolikt först efter år 2035 i samband
med att Trafikverket bygger om delar av bangården. Detaljplanen omfattar båda etapperna. Då det kan dröja flera år innan etapp 2 byggs, ska etapp 1 av resecentrum ses
som en färdig gestaltning.

Visionsbild på hur Sigurdspassagen skulle kunna utformas. Illustration: PLAY-TIME
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Etappindelning från programhandlingen, feb/mars 2021. Illustration: BIG

Faser i projektet.

Resecentrum ska ha möjlighet att utveckla sin kapacitet i framtiden och kunna växa i
takt med att staden växer. Utveckling kommer ske över tid och det är därför viktigt att
resecentrum planeras med flexibilitet. Tillfälliga lösningar kan bli förekommande, det är
då viktigt att de utförs med samma höga kvalitet som i övrigt område.
Bussterminalen ligger kvar i dagens läge längs Södra Ringvägen, men utökas i omfattning österut och får en fördubblad kapacitet. Kommersiell busstrafik och tågens ersättningstrafik flyttas till Resenärsgatan, söder om spåren.
EN STAD - ETT LANDSKAP - ETT TAK
Fyra terrasser, som blir landskap som höjer och sveper sig över spåren, föreslås i anslutning till resecentrum. På terrasserna skapas en torgkänsla, med mötesplatser i det
grönskande landskapet och med naturliga kopplingar till Vasaparken samt Hamnparken
på de båda sidorna om resecentrum. Landskapet är utformat för att minska buller,
hantera dagvatten och öka den biologiska mångfalden. Det ska bli attraktiva samlingsplatser för den väntande resenären såväl som för den förbipasserande.
Genom landskapet flödar separerade stråk för gående respektive cyklister som slingrar
sig ner för terrassen. Gång- och cykelstråk får godtagbara lutningar enligt standard.
Befintlig gång- och cykeltunnel under Södra Ringvägen mellan Kopparbergsvägen och
Hamngatan föreslås tas bort. Passage sker istället i markplan.
Nya angöringsgator föreslås på båda sidor av spåren. Där kommer finnas plats för hämtning/lämning och korttidsparkering. Pendlarparkering förläggs utanför planområdet,
men med god anslutning till resecentrum. Frågan utreds inom ramen för det planprogram som för närvarande tas fram för Mälarporten.

RESEC

Korsningarna Hamngatan/Södra Ringvägen och Lillågatan/Kungsängsgatan utformas
som cirkulationsplatser för att skapa effektiva korsningspunkter. I detaljplanen möjliggörs för två alternativa utformningar av Södra Ringvägen för att ta höjd för framtida
förändringar av gatustrukturen.
Detaljplanen ger möjlighet att kunna skapa cirka 3000 allmänna cykelparkeringsplatser,
som placeras både utomhus och under tak i nära anslutning till resecentrumets olika
delar. Utöver de allmänna parkeringsplatserna för cykel tillkommer knappt 2000 parkeringsplatser på privat mark.
Teknisk infrastruktur byggs ut i området, ledningsnät dras om och nätstationer planeras.

Visionsbild på hur Vasakvarteret skulle kunna utformas. Illustration: BIG

VASAKVARTERET
Vasakvarteret blir en av stadens viktigaste platser då det genom sin nära placering till
resecentrum utgör entrén till centrala Västerås. Vasakvarteret bygger vidare på samma
grundidé som resecentrum med uppbyggt landskap. Vasaterrassens landskap förlängs
och får genom Vasakvarteret en koppling till Hamngatan. På det sättet fortsätter det
gröna landskapet med gång- och cykelväg.
Stora flöden av människor passerar och rör sig mellan stadskärnan, resecentrum och
områdena längs Mälaren. Det behövs utrymme för att hantera dessa flöden, som över
tid kommer att växa sig ännu större i takt med att Västerås växer. Genom att aktivera
Vasakvarteret; dels genom placering av stråk och flöden, dels genom en relativt hög
exploatering med varierat innehåll, skapas förutsättningar för användning dygnet runt.
Gång- och cykelvägnätet knyts ihop med omgivningen och genomkorsar kvarteret.
Ovanpå landskapet placeras två punkthus, i gatunivå finns lokaler i bottenvåningen.
Byggnaden närmast stationsbyggnaden ska uppfattas som en del av terrassen snarare
än en utplacerad byggnad. Byggnaden ska ses som ett komplement till resecentrum
och fyllas med funktioner och utbud med stark koppling till resandet Planförslaget möjliggör omkring 100 - 200 bostäder inom kvarteret.

Visionsbild på hur Sigurdskvarteret skulle kunna utformas. Illustration:Wester+Elsner/TMRW

SIGURDSKVARTERET
Sigurdskvarteret integreras med nya resecentrum och ska innehålla en blandning av
olika funktioner – här ska man kunna bo, arbeta och mötas. Närmast spåren placeras
kontor, konferensanläggning, centrumändamål och Resenärsgatan som en skyddande
barriär mot bostadsdelen som är placerad mot Kungsängsgatan. I kvarterets nordvästra
hörn föreslås en högre kontorsdel i 16 våningar. Kvarteret blir en kraftfull nod runt nya
resecentrum vilket gör området attraktivt för i stort sett alla verksamheter som ska vara
lätta att nå. Ny bebyggelse uppförs i traditionell kvartersstruktur med två lamellhus placerade på innergården. Kvartersstrukturen bidrar till minskade bullervärden för gårdar
och bostäder. Kvarteret genomkorsas av två allmänna stråk som bidrar till att öppna upp
kvarteret så att det inte blir en ny barriär. Planförslaget möjliggör för omkring 300-400
bostäder inom kvarteret.
Ett helhetsgrepp har tagits för utformning och gestaltning av hela området. Vasakvarteret och Sigurdskvarteret får en samhörighet med resecentrums gestaltning och närliggande omgivning. Ett sammanhållet formspråk och att bebyggelsen är väl gestaltad från
alla väderstreck är av stor vikt.
KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET
Västerås nya resecentrum integreras med staden och knyts ihop med omkringliggande
stadsdelar. En attraktiv och stationsnära stad skapas där fler människor kan bo, arbeta
och vistas centralt. Stationsområdet omvandlas från baksida till framsida och blir en
naturlig del av staden. Resecentrum blir med sin arkitektur ett nytt visuellt landmärke
med vackert utformade platser. En ny årsring adderas i Västerås långa historia.
Som helhet bedöms planförslaget bidra till att främja ett ökat kollektivt resande. Byten
mellan olika trafikslag underlättas. Oskyddade trafikanter får en förbättrad framkomlighet och tillgänglighet. Resandeströmmarna med bil förväntas minska till förmån för
buss, tåg och cykel.
Området bedöms bli mer tillgängligt samt upplevs tryggare efter detaljplanens genomförande. Att bygga ett nytt resecentrum är ett stort och omfattande projekt, där få delar
av dagens resecentrum kan återanvändas, utan mycket behöver byggas nytt.

Visionsbild på hur Vasaterrassen skulle kunna utformas. Illustration:Kragh & Berglund

Spårområdets barriäreffekt minskar. Ett tillgängligt resecentrum som ska bli bättre integrerat i staden kräver stora förändringar av omgivande strukturer. Befintliga byggnader
inom planområdet behöver rivas.
Planförslaget medför en förändring av stadsbilden, då utformningen av området kommer att sticka ut både vad gäller gestaltning och höjd. Konsekvenserna på stadssiluetten
bedöms som stora, men den samlade bedömningen är att planförslaget inte innebär
risk för påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljö. Förslaget innehåller förutsättningar för att kunna bidra positivt till Västerås stadsutveckling och stärka kulturmiljön.
Ny bebyggelse ska utformas med hög arkitektonisk kvalitet och planen bedöms bidra
till att områdets attraktivitet höjs. Utformningen av resecentrum bidrar till att stärka
Västerås identitet.
Aktuell detaljplan innebär en relativt omfattande exploatering i ett centralt läge av
Västerås, i direkt anslutning till järnvägen. Genom att vidta skyddshöjande åtgärder kan
en acceptabel risknivå ändå uppnås. Omvandlingen av stationsområdet kan genomföras
utan att människor utsätts för oacceptabla risker. Bedömningen görs att ingen påtaglig
skada på riksintresset järnväg kommer att ske till följd av projektet. Viss påverkan kan
inte uteslutas men den kan förebyggas och minimeras genom olika åtgärder.
Den kapacitetsökning som detaljplanen möjliggör för resecentrum går inte att genomföra utan stora markingrepp. Planförslaget innebär negativ påverkan på biotopskyddade alléer och träd med mistel, som kompenseras genom återplantering av nya träd.
Området tillförs terrasser med planteringar, gårdar utformas med planterbara bjälklag.
Dagvatten tas omhand. Vasaparkens gröna stadsrum utvidgas och leder gång- och cykelstråk upp och över spåren.

Vill du läsa mer om planerna finns mer information på Västerås stads hemsida:
vasteras.se/tycktill

RESECENTRUM – MÄLARPORTEN • 1

Varför vill
vi bygga här?
Västerås växer! Staden växer med ungefär 2000 personer varje år. Vi behöver nya
bostäder, skolor, kontor, verksamheter med mera. Västerås behöver även ett resecentrum som kan hantera mycket större flöden av trafik, resenärer, besökare och personer
som vill passera spåren än vad det kan idag. Västerås resecentrum är en knutpunkt
för både tåg, buss och bil men även för cyklister och gående. Spårtrafiken i länet knyts
ihop i denna punkt. Dagens station har brister i sin kapacitet, vilket beror på ett för litet
stationshus, för trånga passager och små vänthallar.
Till grund för planeringen finns Västerås stads översiktsplan, ÖP 2026 som beskriver hur
staden ska utvecklas på lång sikt.
Läs mer på vasteras.se/op
Planförslaget stämmer överrens med både översiktsplanens och den fördjupade översiktsplanens syfte.
Byggnadsnämnden beslutade 2018-07-27, §211, att planens genomförande inte
bedöms ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses i MB 6 kap 3 §. En strategisk
miljöbedömning, behöver därför inte upprättats enligt kraven i PBL 4 kap 34 §.

Vad är en detaljplan?
I en detaljplan bestäms hur ett begränsat område får användas och vad som får byggas där. En detaljplan görs i flera steg. Under granskningsskedet finns det möjlighet att
tycka till och påverka. Granskningstiden är minst tre veckor.

Så här går det till att ta fram en detaljplan
ÖVERSIKTSPLAN
Övergripande plan
för hela staden,
ÖP 2026.

Detaljplanens olika steg

PLANUPPDRAG

SAMRÅD

Planförslaget ställs
ut och synpunkter
från allmänhet och
myndigheter 
hämtas in.

Planarbetet startar.

Ett första
planförslag
tas fram.

Möjlighet att
lämna synpunkter

r
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GRANSKNING

Omarbetad detaljplan
ställs ut igen och synpunkter från allmänhet
och myndigheter
hämtas in.
Förslaget
bearbetas
vid behov.

Möjlighet att
lämna synpunkter

ANTAGANDE

Politikerna i byggnadsnämnden, eller i vissa
fall kommunfullmäktige
beslutar om att anta
den slutgiltiga
detaljplanen.
Förslaget
bearbetas
vid behov.

LAGA KRAFT

Detaljplanen vinner
laga kraft och blir
juridiskt bindande
om ingen överklagan
inkommit.

Möjlighet att
överklaga

BYGGLOV

Processen
fortsätter i
bygglovskedet.

Vill du
veta mer?
Om du vill läsa mer om planförslaget finns flera utredningar och andra dokument
att hämta på Västerås stads hemsida: vasteras.se/tycktill. Planförslaget finns även
tillgängligt i stadshusentrén, stadsbiblioteket samt på Bostad Västerås.
Planhandlingar som tillhör denna detaljplan är:

•

Plankarta med illustrationsplan och
grundkarta

•

Markteknisk undersökningsrapport
(MUR Geoteknik)

•
•

Planbeskrivning

PM Riksintresse kommunikation

•
•
•
•
•

Fastighetsförteckning

•
•
•
•
•

Kompletterande konsekvensbedömning
kulturmiljö
Stoftutredning

•
•
•

Flyghinderanalys

•
•
•
•
•

Gestaltningsprogram - sammanfattning
av planförslagets gestaltningsprinciper
Barnkonsekvensanalys
Dagvattenutredning
Dagsljus och skuggstudie kv Sigurd 3
Detaljerad miljöteknisk markundersökning
Gång- och cykelflödesanalys
PM Geoteknik

Projektbok Västerås resecentrum
Riskanalys
Stadsbilds- och kulturmiljöutredning
samt konsekvensbedömning

TrafikPM
Trafikbullerutredning
Externbullerutredning
Vindstudie

Så här gör du för att skicka in dina synpunkter på förslaget
Granskning är en del i arbetet med att ta fram en detaljplan. Under granskningen samlar vi in information, önskemål och synpunkter om förslaget. Det är för att slutresultatet
ska bli så bra som möjligt.
Skriv dina synpunkter på förslaget och skicka till:
Västerås stad, Byggnadsnämnden, Stadshuset, 721 87 Västerås eller
mejla till byggnadsnamnd@vasteras.se
Yttranden som skickas in till Västerås stad under granskningen registreras som allmänna
handlingar och är möjliga att begära ut.
För att underlätta hanteringen av synpunkterna önskar staden att kontaktuppgifter
(namn och adress) skickas tillsammans med synpunkterna.

Granskningstiden för planförslaget är
22 december - 2 februari 2022
Byggnadsnämnden ska ha mottagit synpunkterna senast 2 februari 2022.
Synpunkter på detaljplanen måste lämnas skriftligen senast vid granskningsskedet.
Annars kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

